Матеріал тез доповідей викладається у такій
послідовності:
УДК (жирний шрифт, зліва угорі);
через рядок – ініціали, прізвище, науковий
ступінь, вчене звання, місце роботи автора(-ів)
(курсив, по центру);
через рядок – НАЗВА СТАТТІ (жирний
шрифт, по центру);
через рядок – основний текст;
через рядок – СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
(жирний шрифт, по центру).
Скорочення й умовні позначки повинні
відповідати діючим міжнародним стандартам.
Нумерація формул наскрізна (номер вказується
у круглих дужках, вирівнювання по правому
краю).
Формули,
таблиці
та
малюнки
відокремлюються від основного тексту одним
рядком.
Формули набираються в редакторі формул
Microsoft Equation; формат символів – курсив;
розміри: звичайний символ – 12 pt, великий
індекс – 7 pt, малий індекс – 5 pt.
Розташування формул – вирівнювання по
центру тексту без абзацного відступу. Нумерують
лише формули, на які є посилання у тексті.
Малюнки виконуються у будь-якому форматі,
який
сприймається
Microsoft
Word.
Підрисуночний підпис набирають шрифтом 10 pt,
напівжирним курсивом, вирівнювання по центру.
Кількість матеріалів від одного автора не
повинні перевищувати двох. Обсяг тез – до 3-х
сторінок. Тези доповідей, надані з порушенням
вказаних
вимог,
до
збірника
матеріалів
конференції включатися не будуть. Редакційна
колегія залишає за собою право на прийняття
рішення щодо публікації тез.
Матеріали конференції будуть опубліковані
в збірнику тез, а найбільш цікаві - у вигляді
статей в збірнику наукових праць «Пожежна
безпека: теорія і практика» Академії пожежної

безпеки ім. Героїв Чорнобиля, який входить до
переліку фахових видань ДАК України, а їх
автори будуть заохочені відзнаками академії.
Участь у конференції безкоштовна.
ЗАЯВКА
на участь у роботі
ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
«Надзвичайні ситуації: безпека та захист»
П.І.Б.______________________________________
Посада_____________________________________
Науковий ступінь, вчене звання______________
Назва організації і установи (повна) __________
Поштова адреса ____________________________
Телефон, факс ______________________________
E-mail _____________________________________
Номер секції та назва доповіді _______________
Необхідність застосування технічних засобів___
Поселення (вказати кількість місць):
готель (за власний кошт) _____________________
курсантський гуртожиток (безкоштовно) ________
При поселенні у готель указати граничну
величину сплати за проживання.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Міністерство освіти і науки України
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля
(м. Черкаси)
Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
(м. Київ)
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
(м. Київ)
Полтавський національний технічний університет
ім. Юрія Кондратюка (м. Полтава)
Донбаський державний технічний університет (м. Алчевськ)
ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних
конструкцій» (м. Київ)
ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій
ім. В.М. Шимановського» (м. Київ)
Інститут технічної теплофізики НАН України (м. Київ)
Уманський державний педагогічний університет
ім. Павла Тичини (м. Умань)
Академія державної протипожежної служби (м. Москва)
Командно-інженерний інститут (м. Мінськ)
Гомельський інженерний інститут (м. Гомель)
Кокшетауський технічний інститут (м. Кокшетау)
Варминсько-Мазурський університет (м. Ольштин)
Тартуський сільськогосподарський університет (м. Тарту)
Інститут космічних досліджень і технологій
Болгарської академії наук (м. Софія)

Адреса оргкомітету конференції:
18034, Україна, м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 8,
Академія пожежної безпеки
ім. Героїв Чорнобиля, «НСБЗ – 2013»
E-mail: otrosh@i.ua

З питань участі в конференції звертатися до:
Отроша Юрія Анатолійовича
Мобільний телефон: +38098-214-63-75
Чекаємо на Вашу участь!
З повагою оргкомітет.

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Надзвичайні ситуації: безпека та захист»
4-5 жовтня 2013 року
Україна, Черкаси-2013

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
4-5 жовтня 2013 року факультет пожежнопрофілактичної діяльності Академії пожежної
безпеки ім. Героїв Чорнобиля проводить
ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію
«Надзвичайні ситуації: безпека та захист».
Для участі у конференції необхідно до 20
вересня 2013 року представити до Оргкомітету
тези доповіді та заявку на участь у конференції.
У роботі конференції передбачається участь
фахівців, наукових, науково-педагогічних та
практичних працівників з України та інших країн.
Під час роботи конференції буде проведено
пленарне засідання та організовано роботу
тематичних секцій.
Мета конференції:
вивчення передового досвіду в галузі цивільного
захисту та пожежної безпеки.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
Тищенко О.М. – к.т.н., доц., проректор з навчальної та
наукової роботи Академії пожежної безпеки ім. Героїв
Чорнобиля;
Голоднов О.І. – д.т.н., професор, вчений секретар
ТОВ «Український
інститут
сталевих
конструкцій
ім. В.М. Шимановського»;
Должиков П.М. – д.т.н., професор, завідувач кафедри
будівельних
конструкцій
Донбаського
державного
технічного університету;
Павліков А.М. – д.т.н., професор, завідувач кафедри
залізобетонних і кам'яних конструкцій та опору матеріалів
Полтавського національного технічного університету
ім. Юрія Кондратюка;
Джулай О.М. – к.т.н., доц., начальник факультету пожежнопрофілактичної діяльності Академії пожежної безпеки
ім. Героїв Чорнобиля;
Томенко В.І. – к.т.н., доц., заступник начальника факультету
– начальник кафедри автоматичних систем безпеки та
електроустановок Академії пожежної безпеки ім. Героїв
Чорнобиля;
Поздєєв С.В. – д.т.н., доц., начальник кафедри будівельних
конструкцій Академії пожежної безпеки ім. Героїв
Чорнобиля;

Цвіркун С.В. – к.т.н., доц., начальник кафедри пожежнопрофілактичної роботи Академії пожежної безпеки
ім. Героїв Чорнобиля;
Частоколенко І.П. – к.ф.-м.н., доц., начальник кафедри
вищої математики та інформаційних технологій Академії
пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ:
Андрієнко В.М. – к.і.н., доц., с.н.с., т.в.о. ректора Академії
пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля;
Тищенко О.М. – к.т.н., доц., проректор з навчальної та
наукової роботи Академії пожежної безпеки ім. Героїв
Чорнобиля;
Тищенко І.Ю. – к.і.н., доц., перший проректор Академії
пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля;
Кришталь М.А. – к.психол.н., професор, Академія
пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля;
Азізов Т.Н. – д.т.н., професор, Уманський державний
педагогічний університет ім. Павла Тичини;
Акіньшин В.Д. – д.ф.-м.н., професор, Академія пожежної
безпеки ім. Героїв Чорнобиля;
Антощенко М.І. – д.т.н., професор, Донбаський державний
технічний університет;
Бамбура А.М. – д.т.н., с.н.с., ДП «Державний науководослідний інститут будівельних конструкцій»;
Бейсенгазинов Р.А. – начальник науково-дослідницького та
редакційно-технічного відділу, Кокшетауський технічний
інститут (Республіка Казахстан);
Бєліков А.С. – д.т.н., професор, Академія пожежної безпеки
ім. Героїв Чорнобиля;
Голоднов О.І. – д.т.н., професор, ТОВ «Український
інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського»;
Должиков П.М. – д.т.н., професор, Донбаський державний
технічний університет;
Іваницький О.Г. – к.т.н., доцент, Командно-інженерний
інститут (Республіка Білорусь);
Клованич С.Ф. – д.т.н., професор, Варминсько-Мазурський
університет (Польща);
Круковський П.Г. – д.т.н., професор, Інститут технічної
теплофізики НАН України;
Маклаков Г.Ю. – д.т.н., професор, Інститут космічних
досліджень і технологій Болгарської академії наук
(Республіка Болгарія);
Метс
М.О.
–
к.т.н.,
професор,
Тартуський
сільськогосподарський університет (Естонія);
Осипенко В.І. – д.т.н., професор, Черкаський державний
технологічний університет;

Павліков А.М. – д.т.н., професор, Полтавський національний
технічний університет ім. Юрія Кондратюка;
Пічугін С.Ф. – д.т.н., професор, Полтавський національний
технічний університет ім. Юрія Кондратюка;
Поздєєв С.В. – д.т.н., доцент, Інститут державного
управління у сфері цивільного захисту;
Пузач С.В. – д.т.н., професор, Академія державної
протипожежної служби (Росія);
Рудницький В.М. – д.т.н., професор, Черкаський державний
технологічний університет;
Семко О.В. – д.т.н., професор, Полтавський національний
технічний університет ім. Юрія Кондратюка;
Снитюк В.Є. – д.т.н., професор, Черкаський державний
технологічний університет;
Стороженко Л.І. – д.т.н., професор, Полтавський
національний технічний університету ім. Юрія Кондратюка.

Координатори за тематичними напрямами:
Секція 1. Прикладні наукові аспекти пожежнопрофілактичної діяльності.
Голова секції: к.т.н., доц. С.В. Цвіркун.
Секція 2. Удосконалення роботи автоматизованих
систем захисту від пожеж та аварій.
Голова секції: к.т.н., доц. В.І. Томенко.
Секція 3. Надійність та безпека експлуатації будівель
та споруд при різних впливах. Інженерний захист
населення і територій від надзвичайних ситуацій.
Голова секції: к.т.н., доц. Ю.А. Отрош.
Секція 4. Застосування інформаційних технологій та
математичних методів
у вирішенні проблем
попередження надзвичайних ситуацій.
Голова секції: к.ф.-м.н., доц. І.П. Частоколенко.
ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Матеріали
конференції
надсилаються
електронною
поштою
у
вигляді
статті
українською, російською або англійською мовами.
Текст набирається у текстовому редакторі
Microsoft Word з полями: верхнє, нижнє, праве –
2,5 см; ліве – 3,5 см; шрифт – Times New Roman;
кегль – 12; абзац – 1,25 см; інтервал одинарний;
колонтитули: верхній – 0, нижній – 1,5 см; без
нумерації сторінок; палітурка – 0.

