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Невпинне зростання ролі та значення 

людського чинника в реалізації завдань 

запобігання та ліквідації наслідків аварій,…[1]. 

 

 
Рис.1. Класифікція….. 
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E-mail: conflviv2022@ldubgd.edu.ua 

Сайт конференцій ЛДУ БЖД: https://indico.ldubgd.edu.ua/ 
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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас 20-21 жовтня 2022 р. взяти 

участь у роботі І Науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Соціально-

психологічні та гуманітарні виміри безпеки 

життєдіяльності». 

Програма конференції передбачає змішаний 

формат проведення (дистанційна або очна 

участь).  

Робочі мови конференції: українська, 

англійська, польська. 

За матеріалами конференції буде видано 

електронний збірник матеріалів конференції. 

Учасники конференції отримають електронні 

сертифікати. 
 

Координатор конференції:  

Ірина Бабій, тел.: +38(097)0123856 
 

Для участі у конференції необхідно до 

01 жовтня 2022 року зареєструватися на сайті 

(створити профіль), на сторінці конференції 

заповнити реєстраційну форму та завантажити 

електронний варіант матеріалів. Матеріали 

завантажуються у форматі doc, docx. Файл 

повинен мати назву латиницею відповідно до 

прізвища першого автора (напр.: 

Kovalenko_paper.doc). Підтвердження щодо 

прийняття матеріалів буде висвітлено на сайті 

конференції 

https://indico.ldubgd.edu.ua/event/15/ 

Просимо також заявку та тези надіслати на 

електронну адресу: conflviv2022@ldubgd.edu.ua.  
 

З питань реєстрації та завантаження 

матеріалів на сайті конференції звертатись до 

Тетяни Конівіцької, тел.: +38(068)517-20-70. 

 ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 Особистість в екстремальних умовах: 

психолого-педагогічні аспекти. 

 Теорія та історія соціальної роботи. 

 Мовні моделі світу у термінологічному, 

перекладознавчому та прикладному вимірі. 

 Прикладні аспекти соціальної роботи: 

сучасні тенденції, виклики та перспективи. 

 Актуальні проблеми підготовки фахівців 

закладів вищої освіти в умовах кризового 

суспільства. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Обсяг – 2-3 сторінки. 

Формат А4, шрифт – Times New Roman, кегль 

основного тексту 14, літератури 12, міжрядковий 

інтервал – 1 пт, усі поля сторінки – 20 мм, 

відступ першого рядка – 1 см. 

Тези повинні бути стилістично й технічно 

відредаговані, представлені в такій 

послідовності: 

 назва тез (вирівнювання по центру, 

напівжирне накреслення, великі літери); 

 науковий ступінь, вчене звання, ім’я, 

прізвище автора (вирівнювання по центру, 

напівжирне накреслення); 

 місце роботи автора (вирівнювання по 

центру, курсив, без скорочень); 

 через рядок основний текст (вирівнювання 

по ширині); 

 рисунки подавати у чорно-білому 

виконанні у форматі *.jpg; 

 список використаної літератури, 

оформлений згідно з Національним стандартом 

України ДСТУ 8302:2015. 
  

 Заявка 

на участь у І Науково-практичній 

конференції з міжнародною участю  

«Соціально-психологічні та гуманітарні 

виміри безпеки життєдіяльності» 

 (м. Львів, 20-21 жовтня 2022 р.) 
 

Прізвище: _______________________________________ 

Ім’я: ____________________________________________ 

По батькові: _____________________________________ 

Організація (установа): ____________________________ 

________________________________________________ 

Науковий ступінь: ________________________________ 

Вчене звання: ____________________________________ 

Посада: _________________________________________ 

Телефон: ________________________________________ 

E-mail: __________________________________________ 

 

Тема доповіді або повідомлення: __________________ 

________________________________________________ 

До роботи якої секції бажаєте долучитись: __________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

 

Форма участі (потрібне відмітити):  

- очна; 

- дистанційна. 

 

З умовами участі у конференції ознайомився, 

погоджуюся та надаю свої персональні дані для 

реєстрації  
Заповнюючи та надсилаючи цю заявку, автор дає згоду на 

обробку вказаних персональних даних відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних», а також згоду на 

публікацію матеріалів у відкритому доступі мережі Інтернет 
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