











КОНТРОЛЬНІ ДАТИ
до 15 березня 2018 р. – подання заявок на
участь у конференції.
до 1 квітня 2018 р. – розсилання
запрошень до участі у конференції.
до 10 квітня 2018 р. – подання тез
доповідей та сплата оргвнеску.
25 квітня 2018 р. з 14.00 до 16.00 год.
реєстрація учасників конференції на
кафедрі «Цивільна безпека» НУ «ЛП»,
ІІІ навч. корпус, за адресою м. Львів,
пл. св. Юра, 1, к.131.
26 квітня 2018 р. з 9.00 год. до 11.00 год.
реєстрація учасників – актова зала
головного корпусу НУ «ЛП» за адресою
м. Львів, вул. С.Бандери, 12 (ІІ поверх).
Доїзд з аеропорту – тролейбусом № 9, від
залізничного вокзалу - трамваєм № 1, або
з центру трамваями № 2, 9, маршрутками
№ 15, 24, 41, 42, 43 до зупинки «Львівська
політехніка».
26 квітня 2018 р. 11.00 год. - відкриття
конференції та пленарне засідання,
актова зала НУ «Львівська політехніка».
26 квітня, 14.00-16.00 год., секційні
засідання конференції, ІІІ навч. корпус
НУ «ЛП», кафедра «Цивільна безпека».
27 квітня 2018 р. 10.00-12.00 год.
ауд. 132 ІІІ н.к., засідання EUROPEAN
ASSOCIATION for SECURITY.
27 квітня 2018 р. 12.00 год. завершення
роботи конференції.
ОПЛАТА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Основна оплата передбачає видання
(розсилання) друкованого збірника, але
можлива участь з отриманням тільки

електронного варіанта у
pdf-форматі
(вартість такої участі подана у дужках).
Очна участь:
 Учасники з України – 350 грн. (270 грн.)
 Молоді вчені (віком до 35 років),
аспіранти – 200 грн. (150 грн.)
 Іноземні учасники - 100 євро
 Іноземні молоді вчені, аспіранти - 50 євро
Заочна участь:
 Учасники з України – 180 грн. (100 грн.);
 Молоді вчені (віком до 35 років),
аспіранти – 100 грн. (80 грн.)
 Іноземні
вчені,
аспіранти
(тільки
електронна версія) – 25 євро.
Організаційний
внесок
включатиме
оплату за участь у конференції, повний
комплект матеріалів конференції (окрім
заочної
форми
участі)
–
програма
конференції,
збірник
тез
доповідей,
сертифікат учасника, супутні матеріали,
загально-організаційні витрати. Учасникам
із заочною формою участі збірник тез
доповідей буде надісланий поштою (для
цього у супровідному листі просимо вказати
адресу надсилання).
ФОРМА ОПЛАТИ
Платіж слід перерахувати на поточний
рахунок отримувача з зазначенням прізвища
автора та з позначкою «За участь в БЖДЛ»:
Львівська обласна організація
Всеукраїнської екологічної ліги
81151, Пустомитівський р-н, с.Давидів,
вул.Галицька 15/6, Р\р 26004000004913 в
ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 ЗКПО
33964015 ПДВ не сплачується, оскільки
ЛОО ВЕЛ не є платником податку

Міністерство освіти і науки України
Державна служба України з
надзвичайних ситуацій
Державна наукова установа «Інститут
модернізації змісту освіти»
European Association for Security
Національний університет «Львівська
політехніка»

ХVI Міжнародна науково-методична
конференція
«БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ
ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА
ПРАКТИКА»
25-27 квітня 2018 року
м. Львів, Україна
Друге інформаційне повідомлення

Шановні колеги!
25-27 квітня 2018 року у Національному
університеті «Львівська політехніка»
відбудеться ХVI Міжнародна науковометодична конференція «Безпека життя і
діяльності людини – освіта, наука практика
– БЖДЛ-2018»
НАУКОВА ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
Робота конференції буде проводиться у
п’ятьох секціях:
1. Освіта у сфері цивільної безпеки –
перспективи та проблеми викладання;
2. Науково-практичні аспекти БЖД –
теоретичне підґрунтя і практична реалізація;
3. Безпека праці у різних галузях
діяльності людини – нові виклики та
пріоритети;
4. Інженерія безпеки, безпечні технології
та матеріали;
5. Техногенно-екологічна та пожежна
безпека – необхідна умова сталого розвитку
суспільства.
Робочі мови конференції:
Українська, англійська, польська.
Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику тез до початку конференції.
Вимоги до оформлення тез доповідей.
Тези доповіді обсягом 2 повні сторінки
формату А5 повинні мати поля (крім лівого)
– 22 мм, ліве – 20 мм.
Текст необхідно підготувати в редакторі
Word шрифтом Times New Roman, 11 pt.,
інтервал – 1,0, абзац – 1,0 см. Матеріал
повинен бути зверстаний у вигляді єдиного
файлу. Сторінки не нумеруються.

Порядок розміщення матеріалу:
Автори: друкуються з вирівнюванням
зліва, без абзацу, ініціали і прізвища
співавторів (напівжирний, 11 pt), в дужках –
місто і країна; (звичайний, 11 pt).
Пропустити 1 рядок.
Назва доповіді: у наступному рядку по
центру ВЕЛИКИМИ літерами, (напівжирний
11 pt) (без пропуску).
Інформація про організацію, де виконана
робота по центру назва закладу чи установи,
підрозділ (курсивом, 11 pt), бажано вказати
електронну адресу. Пропустити 1 рядок.
Текст (звичайний 11 pt), абзац – 1,0 см,
інтервал – 1,0, вирівнювання - за шириною.
Зразок оформлення матеріалу:
П. Петренко, І. Іванів (Львів, Україна)
НАЗВА ДОПОВІДІ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ
Національний університет «Львівська
політехніка», Кафедра цивільної безпеки,
iіііііііі@gmail.com
Текст доповіді. Текст доповіді. Текст
доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст
доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді.

Називати файл просимо за прізвищем
першого автора, наприклад, Petrenko.doc
Також учасники конференції зможуть
опублікувати матеріали у англомовному
журналі «Environmental problems», який
включений до Переліку наукових фахових
видань України за технічною галуззю наук.
Вимоги до статей на офіційному сайті
журналу – http://science.lpnu.ua/ep

Запитання відносно участі у
конференції, а також матеріали (Заявку
(реєстраційну
картку), Тези доповіді,
Авторську довідку за відсутності заявки,
Скан квитанції про оплату, потребу у
запрошенні,
сертифікаті)
просимо
надсилати на адресу
bzd2018@ukr.net
або довідки за телефоном (099) 347-37-59 секретар
конференції
доц.
Дацько
Олександра Сергіївна.
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
(АВТОРСЬКА ДОВІДКА) УЧАСНИКА
КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище, ім’я, по батькові ____________
Вчений ступінь, звання________________
Навчальний заклад/організація ________
Кафедра/відділ_______ Посада _________
Секція:_______________________________
Автори _______________________________
Назва доповіді:________________________
Адреса для листування (для розсилання
друкованого збірника): ________________
Телефон ___________ Е-mail ___________
Бажана форма участі: (очна / заочна,
молодий вчений, друкований збірник тез /
збірник тез у pdf-форматі, потреба у
готелі, сертифікаті учасника, запрошенні,
інші побажання)
РОЗМІЩЕННЯ учасників – у готелях
м. Львова або у студмістечку. Проживання
за рахунок учасників конференції.

