
 

Вимоги до оформлення тез доповідей 
 

Круглий стіл відбудеться в онлайн форматі 

(посилання на zoom-конференцію: ідентифікатор 

конференції: 721 2272 1907, код доступу: 2022). 

Для учасників круглого столу планується видання 

збірника тез доповідей.  

Тези доповідей приймаються за тематичною 

спрямованістю, обсягом 2 (дві) повні сторінки, 

включаючи формули, таблиці та рисунки. Тези 

доповідей повинні бути представлені в 

електронному варіанті та надіслані на електронні 

адреси ptarr@nuczu.edu.ua або 

dubinind83@gmail.com у текстовому редакторі 

WORD (версія не нижче 6.0) для WINDOWS. 

Текст набирається з полями: верхнє, нижнє, ліве і 

праве – 2 см; колонтитули: верхній – 0, нижній – 

1,5 см; без нумерації сторінок; палітурка – 0; 

шрифт – Times New Roman Cyr; кегль – 12; абзац 

– 1,25 см; інтервал – одинарний. 
Структура тез доповідей: 
– індекс УДК (напівжирний шрифт у 

верхньому лівому куті); 
 НАЗВА ТЕЗИ ДОПОВІДІ (великими 

літерами, напівжирний шрифт, по центру); 
 через рядок – ініціали та прізвища авторів, 

наукові ступені, вчені звання, місце роботи 
(курсивом, по центру); 

 через рядок – текст тез; 
 через рядок – список використаної 

літератури (слово ЛІТЕРАТУРА пишеться по 
центру напівжирним шрифтом). 

В тексті скорочення і умовні позначення 
повинні відповідати діючим міжнародним 
стандартам. Літерні позначення, що входять до 
складу формул, повинні бути розшифровані із 
зазначенням одиниць виміру. 

Формули набираються у редакторі формул 
MS Equation. Нумерація формул наскрізна (номер 
вказується у круглих дужках біля правого поля 
тексту). Формули, таблиці і рисунки 
відокремлюються від тексту пустими рядками. 

Підписи під рисунками і заголовки таблиць 

виконуються напівжирним шрифтом, кегль – 
9 (відповідно до ДСТУ 3008-95). 

Бібліографічний опис оформлюється 
згідно з ДСТУ 8302:2015. У тексті посилання 
на літературу позначаються порядковою 
цифрою у квадратних дужках, наприклад, [1].  

Мова круглого столу – українська. 

Для своєчасного формування програми 

просимо Вас обов’язково не пізніше 26 

вересня 2022 року представити на адресу 

оргкомітету тези доповідей та заявку на 

участь у круглому столі. 

Оргкомітет залишає за собою право на 

прийняття рішення щодо публікації тез 

доповідей, якщо вони не відповідають 

вимогам академічної доброчесності, а також 

подані з порушеннями вимог до оформлення 

та термінів подання матеріалів. 

Місце проведення: Національний 

університет цивільного захисту України. 

Адреса: вул. Баварська, 7, м. Харків, 

61039.  

 

 

Відповідальність за зміст та оформлення 

тез несе автор! 

 

 

ЗАЯВКА  

на участь у круглому столі  

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

Назва організації  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Посада  

Назва доповіді  

Назва секції  

Е-mail  

Телефон (мобільний)  

 
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 

        

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення круглого столу  

«Об’єднання теорії та практики – запорука 

підвищення готовності  

оперативно-рятувальних підрозділів до 

виконання дій за призначенням» 

28 жовтня 2022 року 

 

 
 

 

 

 

м. Харків 

mailto:ptarr@nuczu.edu.ua
mailto:dubinind83@gmail.com


 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
 
 
Голова: 
АНДРОНОВ Володимир Анатолійович, 
проректор з наукової роботи – начальник науково-
дослідного центру Національного університету 
цивільного захисту України, заслужений діяч науки і 
техніки України, доктор технічних наук, професор 
 
Заступник голови: 
ПОНОМАРЕНКО Роман Володимирович, 
начальник факультету оперативно-рятувальних сил 
Національного університету цивільного захисту 
України, доктор технічних наук, професор 
 
Члени оргкомітету: 
ЛІСНЯК Андрій Анатолійович, 
начальник кафедри пожежної тактики та аварійно-
рятувальних робіт Національного університету 
цивільного захисту України, кандидат технічних наук, 
доцент 
 
КОВАЛЬОВ Павло Анатолійович, 
начальник кафедри пожежної та рятувальної 
підготовки Національного університету цивільного 
захисту України, кандидат технічних наук, доцент 
 
КАЛИНОВСЬКИЙ Андрій Якович, 
начальник кафедри інженерної та аварійно-
рятувальної техніки Національного університету 
цивільного захисту України, кандидат технічних наук, 
доцент 
 
СЛЕПУЖНІКОВ Євген Дмитрович, 
заступник начальника кафедри спеціальної хімії та 
хімічних технологій Національного університету 
цивільного захисту України, кандидат технічних наук 
 
Технічний секретар: 

ДУБІНІН Дмитро Петрович, 
доцент кафедри пожежної тактики та аварійно-
рятувальних робіт Національного університету 
цивільного захисту України, кандидат технічних наук, 
доцент 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі круглого 

столу «Об’єднання теорії та практики – 

запорука підвищення готовності оперативно-

рятувальних підрозділів до виконання дій за 

призначенням», який відбудеться 28 жовтня 

2022 року в Національному університеті 

цивільного захисту України. 

 

Тези доповідей від авторів приймаються за 

наступними тематичними рубриками, що 

дасть змогу під час роботи круглого столу 

створити та організувати роботу секцій: 

 

1. Проблемні питання організації служби та 

професійної підготовки в ДСНС України. 

2. Оцінка застосування засобів і способів 

гасіння пожеж та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій в умовах сьогодення. 

3. Актуальні питання створення та 

використання пожежної та аварійно-рятувальної 

техніки, оснащення та засобів індивідуального 

захисту в Україні. 

 

АДРЕСИ ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ 

 

Факультет оперативно-рятувальних сил 

Національного університету цивільного захисту 

України, вул. Баварська, 7, м. Харків, 61039. 

 

Контактні особи: 

 

ЛІСНЯК Андрій Анатолійович  

Телефон: +38(093) 153-05-95 

E-mail: ptarr@nuczu.edu.ua 

           

ДУБІНІН Дмитро Петрович  

Телефон: +38(068) 512-95-31 

E-mail: dubinind83@gmail.com 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 
Національний університет цивільного 

захисту України – провідний заклад вищої освіти 

Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій.  

Університет засновано у 1928 році, з того часу 

і дотепер випускає висококваліфікованих фахівців 

для органів та підрозділів ДСНС України, установ, 

організацій різних форм власності. 

В університеті функціонують п’ять 

факультетів: оперативно-рятувальних сил, 

цивільного захисту, соціально-психологічний, 

пожежної безпеки, техногенно-екологічної 

безпеки. 

Навчально-виховний процес забезпечує 21 

кафедра. Підготовку фахівців здійснюють за 

освітньо-кваліфікаційними та освітньо-науковими 

рівнями (бакалавр, магістр, доктор філософії), а 

також за науковим ступенем доктор наук. У стінах 

університету здобувачі вищої освіти опановують 

дванадцять освітньо-професійних програм 

(цивільний захист, інженерне забезпечення 

саперних, піротехнічних та вибухових робіт, 

пожежну безпеку, пожежогасіння та аварійно-

рятувальні роботи, аудит пожежної та техногенної 

безпеки, радіаційний та хімічний захист, 

екстремальну та кризову психологію, роботу з 

персоналом, екологічну безпеку, техногенно-

екологічну безпеку, охорону праці і туризм).  

З правилами прийому до Національного 

університету цивільного захисту України можна 

ознайомитись на офіційному сайті університету 

www.nuczu.edu.ua 
 

Наша адреса: Україна, 61023, м. Харків, 

вул. Чернишевська, 94 

E-mail: nuczu@dsns.gov.ua 

https://nuczu.edu.ua 
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