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Інформаційний лист 

 

Шановні колеги!  

Запрошуємо Вас взяти участь у ХVIІ Міжнародній науково-методичній конференції 

«Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика», що відбудеться 18-19 квітня 

2019 року в Національному університеті водного господарства та природокористування. 

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 Проблеми освіти у сфері цивільної безпеки 

 Реалізація науково-практичних аспектів БЖД 

 Проблемні питання безпеки праці у різних галузях діяльності людини  

 Питання культури безпеки як основної складової формування безпечного й 

здорового виробничого середовища 

 Техногенно-екологічна та пожежна безпека 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, чеська. 



НАУКОВO-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова комітету 

Віктор Мошинський, д.с.-г.н., професор, ректор Національного університету 

водного господарства та природокористування. 

Заступники голови комітету 

Наталія Савіна, д.е.н., професор, проректор із наукової роботи та міжнародних 

зв’язків Національного університету водного господарства та природокористування; 

Віктор Филипчук, д.т.н., професор, завідувач кафедри охорони праці та безпеки 

життєдіяльності Національного університету водного господарства та природокористування.  

Члени комітету 

1. Antonio Andonov, доц. д-р инж., ръководител катедра Сьобщтелна и осигурителна 

техника и систем ВТУ «Т. Каблешков», България; 

2. Boris Blyukher, PhD, CSP, CQP, PE, Professor Department of Health, Safety and 

Environmental Sciences, Indiana State University, USA;  

3. Josef Janošec, Doc. Ing., CSc., ředitel Institutu ochrany obyvatelstva, Česká republika; 

4. Ladislav Hofreiter, Doc. Ing., CSc., Predseda vedeckej rady EAS, Slovensko; 

5. Leszek Korzeniowski, Рrof. nadzw., Dr. hab. inż., President of European Association 

for Security, Польща;  

6. Володимир Андронов, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи 

Національного університету цивільного захисту України, м. Харків;  

7. В’ячеслав Березуцький, д.т.н., професор, завідувач кафедри охорони праці та 

навколишнього середовища Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут»;  

8. Анатолій Бєліков, д.т.н., професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності 

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніпро;  

9. Сергій Вовчук – начальник навчально-методичного центру цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності Рівненської області, полковник, м. Рівне; 

10. Світлана Гвоздій, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри здоров’я людини та 

цивільної безпеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;  

11. Валентин Глива, д.т.н., професор, завідувач кафедри цивільної та промислової 

безпеки Національного авіаційного університету, м. Київ; 

12. Олена Дашковська, к.х.н., доцент, старший науковий співробітник відділу 

модернізації вищої освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 

освіти», м. Київ;  

13. Олександр Запорожець, д.т.н., професор, проректор з міжнародного 

співробітництва та освіти Національного авіаційного університету, м. Київ;  

14. Галина Калда, д.т.н., професор, завідувач кафедри охорони праці та безпеки 

життєдіяльності Хмельницького національного університету; 



15. Василь Ковалишин, д.т.н., професор, завідувач кафедри ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій Львівського державного університету безпеки життєдіяльності;  

16. Олег Левченко, д.т.н., професор, завідувач кафедри охорони праці, промислової 

та цивільної безпеки Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;  

17. Олег Нагурський, д.т.н., професор, завідувач кафедри цивільної безпеки 

Національного університету «Львівська політехніка»; 

18. Сергій Сукач, д.т.н., доцент, завідувач кафедри охорони праці, цивільної та 

промислової безпеки Державного технічного університету імені М. Остроградського,           

м. Кременчук; 

19. Олег Третьяков, д.т.н., професор кафедри охорони праці і безпеки 

життєдіяльності Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, м. Харків;  

20. Батир Халмурадов, к.м.н., професор кафедри цивільної та промислової безпеки 

Національного авіаційного університету, м. Київ;  

21. Микола Хворост, д.т.н., професор кафедри охорони праці та безпеки 

життєдіяльності Харківського національного університету міського господарства                  

імені О.М. Бекетова. 

Вчений секретар конференції 

Галина Туровська, к.т.н., доцент кафедри охорони праці та безпеки 

життєдіяльності Національного університету водного господарства та природокористування.  

 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ 

до 20 березня 2019 р. – подання заявок на участь у конференції 

до 1 квітня 2019 р. – розсилання запрошень до участі у конференції 

до 5 квітня 2019 р. – подання тез доповідей та сплата оргвнеску 

17 квітня 2019 р. з 14.00 год до 17.00 год – реєстрація учасників (ННІ будівництва 

та архітектури НУВГП, навчальний корпус № 6 (6 поверх), кафедра охорони праці та 

безпеки життєдіяльності (ауд. 665) за адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 49) 

18 квітня 2019 р. з 9.00 год до 11.00 год – реєстрація учасників (ННІ будівництва та 

архітектури НУВГП, навчальний корпус № 6 (6 поверх)) 

18 квітня 2019 р. 11.00 год – відкриття конференції та пленарне засідання (ННІ 

будівництва та архітектури НУВГП, навчальний корпус № 6, ауд. 673) 

18 квітня 2019 р. 14.00-16.00 год – секційні засідання конференції (ННІ 

будівництва та архітектури НУВГП, навчальний корпус № 6, кафедра охорони праці 

та безпеки життєдіяльності (ауд. 662, ауд. 670, ауд. 680)) 

19 квітня 2018 р. 10.00-12.00 год – засідання European Association for Security (ННІ 

будівництва та архітектури НУВГП, навчальний корпус № 6, кафедра охорони праці 

та безпеки життєдіяльності (ауд. 670)) 

19 квітня2019 р. 12.00 год – завершення роботи конференції 

 

Розміщення учасників конференції у готелях м. Рівного, студмістечку або в  

приватному секторі. Проживання за власний рахунок. 

http://bgd.kdu.edu.ua/
http://bgd.kdu.edu.ua/


ОПЛАТА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Основна оплата передбачає підготовку та розсилання електронного збірника у       

pdf-форматі. 

Очна участь: 

 учасники з України – 270 грн.; 

 молоді вчені (віком до 35 років), аспіранти – 150 грн.; 

 іноземні учасники – 100 євро; 

 іноземні молоді вчені, аспіранти – 50 євро. 

Заочна участь: 

 учасники з України – 100 грн.; 

 молоді вчені (віком до 35 років), аспіранти – 80 грн.; 

 іноземні вчені, аспіранти – 25 євро. 

 

Організаційний внесок включатиме оплату за участь у конференції, повний 

комплект матеріалів конференції (окрім заочної форми участі): програма конференції, 

сертифікат учасника, супутні матеріали, загальноорганізаційні витрати.  

 

ФОРМА ОПЛАТИ 

Реквізити до оплати буде надіслано кожному учаснику конференції після прийняття 

тез доповіді до публікації. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Тези доповіді обсягом 1-2 повні сторінки формату А5 повинні мати поля: верхнє, 

ліве, праве – 15мм, нижнє – 17 мм. 

Текст необхідно підготувати в редакторі Word шрифтом Times New Roman, 11 пт; 

інтервал – 1,0; абзац – 0,5 см. Сторінки не нумеруються. 

 

Учасники конференції отримають електронну версію збірника матеріалів, який 

буде мати універсальний ідентифікаційний номер ISBN. 

 

Порядок розміщення матеріалу 

Прізвище, ім’я та по батькові автора (-ів), науковий ступінь, вчене звання, посада 

друкуються з вирівнюванням по центру (напівжирний, 11 пт); місце роботи (навчання) – по 

центру, в дужках – місто і країна (курсивом, 11 пт). 

Пропустити один інтервал (6 пт). 

Назва доповіді: у наступному рядку по центру ВЕЛИКИМИ літерами, (напівжирний, 

11 pt). 

Пропустити один інтервал (6 пт). 

Текст (звичайний, 11 пт), абзац – 1,0 см, інтервал – 0,5, вирівнювання – за шириною. 

Пропустити один інтервал (6 пт). 

Список використаної літератури (9 пт). Перелік посилань подавати за порядком 

згадування відповідно до ДСТУ 8302:2015. 

 

 



Приклад оформлення тез доповіді: 

 

Матеріал повинен бути зверстаний у вигляді єдиного файлу. Назва файлу подається 

за прізвищем першого автора, наприклад, Pisarenko.doc. 

За науковий зміст і виклад матеріалу відповідальність несе автор. 

 

За рекомендацією науково-організаційного комітету, учасники конференції також 

зможуть опублікувати авторські матеріали у вигляді наукової статті у збірнику наукових 

праць «Вісник НУВГП», який включений до Переліку наукових фахових видань України за 

технічною галуззю наук і має Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2306-5478. 

Вимоги до статей URL: http://nuwm.edu.ua/naukova-dijaljnistj/vidannja-

universitetu/visnik-nuvghp/vimoghi-do-oformlennja-statej 

Реквізити до оплати URL: http://nuwm.edu.ua/naukova-dijaljnistj/vidannja-

universitetu/visnik-nuvghp/rekviziti-do-oplati 

 

Запитання щодо участі у конференції просимо надсилати на адресу  

bzd2019nuwm@ukr.net, детальну інформацію можете дізнатися за телефонами  

(096)523-05-08 – Туровська Галина Іванівна, доцент кафедри охорони праці та безпеки 

життєдіяльності; (096)524-97-42 – Романчук Валентина Степанівна, старший 

лаборант кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Прізвище, ім’я, по батькові __________________ 

Науковий ступінь, вчене звання______________ 

Навчальний заклад/організація ______________ 

Кафедра/відділ_______ Посада _______________ 

Секція (напрям роботи):_____________________ 

Назва доповіді:______________________________ 

Телефон ___________ Е-mail__________________ 

Бажана форма участі:  
 особиста участь з доповіддю  

 заочна участь  

 особиста участь без доповіді 

Інші побажання(молодий вчений, потреба у готелі, запрошенні тощо)___________ 

 

 

Запрошуємо до співпраці! 

Оргкомітет конференції 

Писаренко П.П., к.т.н., доцент, доцент кафедри охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

Національний університет водного господарства та 

природокористування (м. Рівне, Україна) 

 

НАЗВА ДОПОВІДІ  

 

Текст доповіді… 

 
Список використаної літератури: 

http://nuwm.edu.ua/naukova-dijaljnistj/vidannja-universitetu/visnik-nuvghp/vimoghi-do-oformlennja-statej
http://nuwm.edu.ua/naukova-dijaljnistj/vidannja-universitetu/visnik-nuvghp/vimoghi-do-oformlennja-statej
http://nuwm.edu.ua/naukova-dijaljnistj/vidannja-universitetu/visnik-nuvghp/rekviziti-do-oplati
http://nuwm.edu.ua/naukova-dijaljnistj/vidannja-universitetu/visnik-nuvghp/rekviziti-do-oplati
mailto:bzd2019nuwm@ukr.net

