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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

 

Шановні колеги! 
Запрошуємо науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, магістрантів і 

студентів, фахівців з державного нагляду та управління цивільним захистом, безпекою 

життєдіяльності та охороною праці до участі у роботі 

 
Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 

«Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика», 

присвяченої Всесвітнім Дням цивільної оборони та охорони праці 

 

Конференція відбудеться 28-29 квітня 2021 року 

 

Тематичні напрями конференції:; 

1. Проблеми безпеки життя, діяльності людини, охорони праці: шляхи 

вирішення і перспективи. 

2. Цивільна безпека у сучасних умовах. 

3. Організаційно-правові аспекти безпеки життя і діяльності людини, 

охорони праці та цивільної безпеки. 

4. Проблеми формування культури безпеки сучасної студентської молоді; 

5. Природничо-наукові, екологічні,психолого-педагогічні та гуманітарні 

аспекти безпеки життя і діяльності. 

6. Інформаційно-комунікаційні технології у безпеці життєдіяльності, охороні 

праці та цивільній безпеці. 

 
Публікація та участь 

 

Для участі у конференції необхідно до 14 квітня 2021року подати до Оргкомітету 

матеріали (заявку, надрукований текст доповіді (вимоги нижче), текст доповіді в 

електронному вигляді електронною поштою однією з робочих мов конференції) та 

оргвнесок 50 грн. Теми прохання надіслати  до 6 квітня 2020 року. 

Матеріали та оргвнесок надсилаються на ім’я члена оргкомітету Нечипоренко 

Інни Олександрівни, за адресою: кафедра виробничо-інформаційних технологій та БЖД, 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 

вул. Остроградського, 2 (корпус 3, ауд. 211), м. Полтава, 36000. За результатами 

конференції буде створений електронний збірник і розісланий авторам за наданими 

контактами. 

Електронна пошта: pnpu21@gmail.com 

Контактний телефон: (0532) 56-31-58, 050-305-07-57 

  



ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

(повинна поступити до оргкомітету не пізніше 14 квітня 2021р.) 

Прізвище, ім'я, по-батькові _____________________________________________ ________ 

Місце роботи (навчання) _______________________________________________ ________ 

Посада (група,факультет) ______________________________________________________ __________ 

Адреса для листування, контактний телефон _______________________________ 

Е-maіІ _______________________________________________________________ ________ 

Назва доповіді(виступу) _______________________________________________ ________ 

Форма доповіді (підкресліть необхідне): публікація матеріалів; участь у роботі 

конференції; усна доповідь (до 15 хв.); інформація (до 5 хв.).  

Потреба у готелі______________________________________________________________ 

Дата приїзду__________________ 

Дата від’їзду___________________ 

Підпис учасника ________________ 

 

Квитки на зворотний проїзд просимо придбати заздалегідь! 

 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

1. Матеріали обсягом до 12 сторінок повинні бути надруковані робочими мовами 

(українська, англійська, німецька). 

2. Текст статей друкується у форматі А4 у текстових редакторах Word, forWindows(6.0-7.0) 

поля: верхнє - 2,0; нижнє - 2,0; ліве – 2,5 та праве – 1,5; шрифт TimesNewRoman, розмір шрифту 

14, інтервал 1,5 (комп'ютерний). 

3. При друкуванні дотримуватися наведеної структури: 

- назва доповіді великими літерами; 

- прізвище, ім’я, по-батькові авторів у називному відмінку (вказати повністю з нового рядка); 

- з нового рядка назва установи / наукового закладу (без скорочень); 

- з нового рядка місто; 

- через рядок з абзацу друкується основний текст. 

4. Авторам дотримуватися такого плану при написанні статті: 

4.1. Вступна частина містить короткий огляд ранішеопублікованих робіт у цій галузі, мету 

роботи. 

4.2. Виклад основного матеріалу повідомлення. 

4.3. Висновки. 

4.4. Перелік використаної літератури, складений за новими вимогами до оформлення 

бібліографічних описів. 

4.5. Резюме та ключові слова (українською та англійською мовами). 

5. Таблиці й малюнки повинні мати нумерацію й заголовки. 

6. Автор несе відповідальність за достовірність результатів. Текстовий матеріал не повинен 

мати синтаксичних, пунктуаційних та орфографічних помилок і виправлень. 


