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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

До участі в конференції запрошуємо молодих 

вчених, курсантів та студентів закладів вищої освіти. 

У ході роботи конференції буде проведено 

пленарне засідання та організовано роботу 

тематичних секцій. 

Мови конференції: українська, англійська, 

польська, російська. 

Бажаючі виступити на конференції з доповіддю 

повинні підготувати тези, заповнити заявку на участь 

у конференції і подати їх в Оргкомітет до                            

18 лютого 2019 р. Тези доповідей, представлені в 

зазначений термін і оформлені відповідно до поданих 

вимог, будуть опубліковані в збірнику матеріалів 

конференції, а також на сайті конференції. Оргкомітет 

залишає за собою право на ухвалення рішення про 

відхилення публікації тез доповідей. 

 

УВАГА! Тези, надіслані пізніше встановленого 

терміну, не прийматимуться! Участь одного 

автора більше ніж у двох тезах не допускається. 

Просимо наукових керівників звернути увагу на 

самостійність наукового мислення учасників, 

застерігаємо від плагіату та реферативної 

компіляції Інтернет-матеріалів. 

Матеріали конференції будуть публікуватися 

без додаткового редагування, тому за порушення 

правописних норм у друкованих авторських 

матеріалах оргкомітет відповідальності не несе.  
 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Пожежна та техногенна безпека. 

2. Організаційно-правові аспекти забезпечення 

безпеки життєдіяльності. 

3. Організація проведення аварійно-рятувальних 

робіт та гасіння пожеж. 

4. Екологічні аспекти безпеки життєдіяльності. 

5.  Інформаційні      технології      у      безпеці 

життєдіяльності. 

6. Управління проектами та програмами у 

безпеці життєдіяльності. 

7.  Промислова безпека та охорона праці. 

8.  Природничо-наукові      аспекти      безпеки 

життєдіяльності. 

9. Соціальні, психолого-педагогічні аспекти та 

гуманітарні засади безпеки життєдіяльності. 

10. Цивільний захист. 
 

Заявка для участі в конференції 

Назва організації: __________________________ 

Поштова адреса: ___________________________ 

Телефон:  _________________________________ 

e-mail:  ____________________________________ 
 

Інформація про учасника: 

Прізвище, ім'я, по батькові  __________________ 

Інститут (факультет) ________________________ 

Курс  _____________________________________ 

Секція   ___________________________________ 

Назва тез ______________________________ 

Планую взяти участь у конференції: 

очно/заочно  

Інформація про наукового керівника: 

Прізвище, ім'я, по батькові ___________________ 

Науковий ступінь, вчене звання  ______________ 

Місце роботи, посада  _______________________ 
 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 
 

Тези доповідей повинні бути представлені на 

аркушах формату А4 (210 х 297 мм) та в 

електронному варіанті у текстовому редакторі 

WORD (версія не нижче 6.0) для WINDOWS. Обсяг 

– до 2 повних сторінок, 12 кеглем, шрифтом Times 

New Roman Cyr через 1,5 інтервали (заголовки 

таблиці та підписи під рисунками допускається 

друкувати через 1 інтервал), з абзацом – 1,5 см, з 

полями: лівим – 2,5 см, правим – 1,5 см, верхнім і 

нижнім – 2,0 см, без нумерації сторінок. 

Порядок представлення матеріалу:  УДК  

(ліворуч вгорі);  назва доповіді (ПРОПИСНИМИ 

буквами, жирний шрифт, по центру); прізвище та 

ініціали автора(ів) (курсив, по центру); прізвище 

та ініціали, місце роботи, посада, науковий 

ступінь, вчене звання наукового керівника (по 

центру); через рядок – текст доповіді (формули і 

таблиці розміщаються в тексті і 

відокремлюються від тексту інтервалом у 1 

рядок); після основного тексту дається список 

використаної літератури (слово ЛІТЕРАТУРА – 

по центру прописними буквами, жирним 

шрифтом). 

 

Зареєструватися для участі в конференції, 

подати матеріали тез і файл заявки можна за 

посиланням:  
 

https://conf.ldubgd.edu.ua 

 

З питань участі в конференції звертатись до: 

Рудика Юрія Івановича, тел.: +38(050) 879-40-90 

 

З питань реєстрації на сайті конференції 

звертатись до: 

Дробіт Ірини Михайлівни, тел.: +38(096) 879-40-90  



ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ 

 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  
 

79007, м.Львів, вул Клепарівська,35                     тел: (032) 233-32-40, факс (032) 233-00-88 

      www.ldubgd.edu.ua         Код ЄДРПОУ 08571340          E-mail:ldubzh.lviv@mns.gov.ua 

 

 

 

Вих. № 8/2357/04-27 від 30.10.2018р. 

На    № ____________ від ____________р. 

 

Ректорам (директорам)  

закладів вищої освіти 

 

 
Запрошення на ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт та Міжнародну конференцію 

 

 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1010 від 18.09.2018 р. 

«Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей 

знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році» (далі – Конкурс) Львівський 

державний університет безпеки життєдіяльності є базовим закладом вищої освіти для 

проведення другого туру Конкурсу у галузях «Техногенна безпека» та «Цивільна 

безпека (Безпека життєдіяльності)». 

Запрошуємо студентів Вашого навчального закладу взяти участь у другому турі 

Конкурсу (інформаційні листи додаються). Просимо забезпечити у Вашому 

навчальному закладі проведення першого (вузівського) туру Конкурсу на кожну із 

галузей, відібравши не більше трьох кращих наукових робіт та направивши їх на 

адресу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності до 10 лютого 

2019 року.  

Запрошуємо студентів та аспірантів Вашого навчального закладу взяти участь у 

XІV Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених, курсантів та 

студентів «Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності», яка 

відбудеться 28-29 березня 2019 р. (інформаційний лист додається). 

 

Додатки: 1. Інформаційні листи про Конкурси на 4 арк. в 1 прим. 

2. Інформаційний лист про конференцію на 2 арк. в 1 прим. 

 

 

Ректор університету    М.С. Коваль 
 

 

 

 

Вик. Дробіт І.М. (032) 233-24-79 



 
У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, згідно з наказом Міністерства освіти 

і науки України від 18.09.2018 р. № 1010, проводиться II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році за галузями знань «Техногенна безпека» 

та «Цивільна безпека (Безпека життєдіяльності)». Відповідно до вище згаданого наказу і вимог Положення 

про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 

(затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, України № 605 від 18 квітня 2017 року), просимо Вас до 

10 лютого 2019 року надіслати для участі у II турі Всеукраїнського конкурсу не більше трьох кращих наукових 

робіт переможців першого (вузівського) туру конкурсу з кожної галузі знань. 

Роботи повинні бути оформлені згідно з вимогами Положення про Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт наведені нижче: 

1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів. Наукові роботи повинні 

бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших 

конкурсів. 

2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової 

роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих 

навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.  

3. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні 

роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25 % наукового матеріалу з попередньої роботи. 

4. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог: 

 текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: 

ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм; 

 наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, 

вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, 

завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи; 

 наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

тверджень, відомостей, отриманих іншими особами; 

 загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку 

літературних джерел; 

 креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4. 

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях. 

5. Наукові роботи виконуються українською мовою. За погодженням з Організаційним комітетом може 

проводитись Конкурс іноземними мовами. На такий Конкурс наукові роботи подаються відповідними мовами. 

6. У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей 

тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу 

замінюються шифром (шифр – не більше двох слів). 

Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника 

наукової роботи (Додаток 1 «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт»).  

7. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог, до участі у Конкурсі не допускаються та за 

рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду. 

До кожної наукової роботи переможців першого туру Конкурсу додається анотація наукової роботи. У 

анотації наукової роботи під шифром «_______________» зазначаються: 

- актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідження; 

- загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використаних 

наукових джерел тощо). 

У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінів), що вживаються у науковій роботі та 

визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох, але не більше 

десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються великими літерами у рядок, через кому. 

Текст анотації повинен бути лаконічним і відображати основний зміст роботи та не перевищувати 

обсяг однієї сторінки. 



В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), 

наукового керівника роботи, а також копії патентів, наукових статей автора тощо (за наявності та необхідності), 

просимо вказувати у відомостях про автора номер мобільного телефону. 

Щодо оформлення документів - див. додатки до наказу МОН України № 605 від 18 квітня 2017 року. 

Згідно з Положенням про проведення Конкурсу просимо обов’язково надсилати електронну версію 

пакету документів на адресу konkurs_tb@ldubgd.edu.ua (галузь знань «Техногенна безпека»). 

 

Роботи надсилаються за адресою: Україна, 79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35, ЛДУ БЖД, ВОНДД. 

 

Просимо Вас до 11 січня 2019 р. надіслати пропозиції щодо кандидатури для участі в роботі 

конкурсної комісії (вказавши також електронну адресу та номер мобільного телефону кандидата). 

Відповідно до вимог Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, 4-5 березня 

2019 року (орієнтовно) планується проведення засідання галузевої конкурсної комісії, на якому будуть 

визначені роботи, авторам яких будуть надіслані запрошення для участі у підсумковій науково-практичній 

конференції конкурсу.  

Проведення підсумкової науково-практичної конференції планується (орієнтовно) за таким графіком: 

25 березня 2019 року – заїзд, організаційні заходи; 

26 березня 2019 року – засідання конференції; 

27 березня 2019 року – засідання конференції, підведення підсумків. 

 

До 11 березня 2019 року на сайті https://ldubgd.edu.ua/content/konkurs_tb Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності університету будуть вказані реєстрові номери, шифри робіт. За 

результатами рецензування формується рейтинговий список наукових робіт. На адресу закладів вищої освіти 

будуть надіслані листи-запрошення для авторів цих робіт до участі у підсумковій науково-практичній 

конференції. 

 

Додаткова інформація за телефонами та електронною поштою: 

Відповідальний за проведення конкурсу Ємельяненко Сергій Олександрович – тел. (032)233-24-79, 

моб. (063) 147-08-01, – email: serg007e@gmail.com; Кирилів Ярослав Богданович – тел. (032)233-24-79, моб. 

(096) 843-59-21, email: yaroslav_kyryliv@ukr.net. 

Додаткову інформацію про конкурс можна отримати за посиланням 

https://ldubgd.edu.ua/content/konkurs_tb галузь знань «Техногенна безпека»   

 

Як треба розуміти поняття ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА? 

Техногенна безпека охоплює пожежо-, вибухонебезпечність, безпеку життєдіяльності, охорону праці, 

навколишнього середовища, причому розглядає їх не відокремлено, а в комплексі. Система техногенної 

безпеки розповсюджується на об’єкти різного призначення під час їх будівництва, розширення, реконструкції, 

технічного переоснащення, капітального ремонту, зміни функціонального призначення, а також на об’єкти, що 

експлуатуються. 

 

Учасникам конкурсу пропонується також взяти участь в XIV Міжнародній науково-практичній 

конференції молодих вчених, курсантів та студентів «Проблеми і перспективи розвитку системи безпеки 

життєдіяльності». Детальніша інформація про конференцію за посиланням: https://conf.ldubgd.edu.ua     
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У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, згідно з наказом Міністерства освіти 

і науки України від 18.09.2018 р. № 1010, проводиться II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році за галузями знань «Техногенна безпека» 

та «Цивільна безпека (Безпека життєдіяльності)». Відповідно до вище згаданого наказу і вимог Положення 

про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 

(затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, України № 605 від 18 квітня 2017 року), просимо Вас до 

10 лютого 2019 року надіслати для участі у II турі Всеукраїнського конкурсу не більше трьох кращих наукових 

робіт переможців першого (вузівського) туру конкурсу з кожної галузі знань. 

Роботи повинні бути оформлені згідно з вимогами Положення про Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт наведені нижче: 

1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів. Наукові роботи повинні 

бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших 

конкурсів. 

2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової 

роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих 

навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.  

3. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні 

роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25 % наукового матеріалу з попередньої роботи. 

4. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог: 

 текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: 

ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм; 

 наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, 

вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, 

завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи; 

 наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

тверджень, відомостей, отриманих іншими особами; 

 загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку 

літературних джерел; 

 креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4. 

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях. 

5. Наукові роботи виконуються українською мовою. За погодженням з Організаційним комітетом може 

проводитись Конкурс іноземними мовами. На такий Конкурс наукові роботи подаються відповідними мовами. 

6. У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей 

тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу 

замінюються шифром (шифр – не більше двох слів). 

Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника 

наукової роботи (Додаток 1 «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт»).  

7. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог, до участі у Конкурсі не допускаються та за 

рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду. 

До кожної наукової роботи переможців першого туру Конкурсу додається анотація наукової роботи. У 

анотації наукової роботи під шифром «_______________» зазначаються: 

- актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідження; 

- загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використаних 

наукових джерел тощо). 

У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінів), що вживаються у науковій роботі та 

визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох, але не більше 

десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються великими літерами у рядок, через кому. 

Текст анотації повинен бути лаконічним і відображати основний зміст роботи та не перевищувати 

обсяг однієї сторінки. 



В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), 

наукового керівника роботи, а також копії патентів, наукових статей автора тощо (за наявності та необхідності), 

просимо вказувати у відомостях про автора номер мобільного телефону. 

Щодо оформлення документів - див. додатки до наказу МОН України № 605 від 18 квітня 2017 року. 

Згідно з Положенням про проведення Конкурсу просимо обов’язково надсилати електронну версію 

пакету документів на адресу konkurs_cb@ldubgd.edu.ua (галузь знань «Цивільна безпека (Безпека 

життєдіяльності)»). 

 

Роботи надсилаються за адресою: Україна, 79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35, ЛДУ БЖД, ВОНДД. 

 

Просимо Вас до 11 січня 2019 р. надіслати пропозиції щодо кандидатури для участі в роботі 

конкурсної комісії (вказавши також електронну адресу та номер мобільного телефону кандидата). 

Відповідно до вимог Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, 4-5 березня 

2019 року (орієнтовно) планується проведення засідання галузевої конкурсної комісії, на якому будуть 

визначені роботи, авторам яких будуть надіслані запрошення для участі у підсумковій науково-практичній 

конференції конкурсу.  

Проведення підсумкової науково-практичної конференції планується (орієнтовно) за таким графіком: 

25 березня 2019 року – заїзд, організаційні заходи; 

26 березня 2019 року – засідання конференції; 

27 березня 2019 року – засідання конференції, підведення підсумків. 

 

До 11 березня 2019 року на сайті https://ldubgd.edu.ua/content/konkurs_cb Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності університету будуть вказані реєстрові номери, шифри робіт. За 

результатами рецензування формується рейтинговий список наукових робіт. На адресу вищих навчальних 

закладів будуть надіслані листи-запрошення для авторів цих робіт до участі у підсумковій науково-практичній 

конференції. 

 

Додаткова інформація за телефонами та електронною поштою: 

Відповідальний за проведення конкурсу Ємельяненко Сергій Олександрович – тел. (032)233-24-79, 

моб. (063) 147-08-01, – email: serg007e@gmail.com; Дробіт Ірина Михайлівна – тел. (032)233-24-79, моб. (096) 

055-07-50, email: iradrobit@ukr.net. 

Додаткову інформацію про конкурс можна отримати за посиланням 

https://ldubgd.edu.ua/content/konkurs_cb галузь знань «Цивільна безпека (Безпека життєдіяльності)»  

 

Як треба розуміти поняття ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА (БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ)? 
Цивільна безпека – це комплексна система знань про захищеність життя і діяльності особистості, 

суспільства і життєвого середовища від небезпечних факторів природного і штучного характеру. Цивільна 

безпека або безпека життєдіяльності поєднує в собі пожежну безпеку, санітарно-епідеміологічне благополуччя, 

охорону здоров'я, екологічну та ядерну безпеку, попередження надзвичайних ситуацій, цивільний захист, 

безпеку руху, якість і безпеку продукції та послуг, безпеку споруд, будівель та інженерних мереж тощо. 

 

Учасникам конкурсу пропонується також взяти участь в XIV Міжнародній науково-практичній 

конференції молодих вчених, курсантів та студентів «Проблеми і перспективи розвитку системи безпеки 

життєдіяльності». Детальніша інформація про конференцію за посиланням: https://conf.ldubgd.edu.ua    
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