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Адреса проведення конференції:  

Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності 

м. Львів, вул. Клепарівська, 35  

 

Форма проведення конференції: 

дистанційна  

(з використанням програми для відеозв’язку Zoom) 

 

Контакти оргкомітету:  
тел.: 067-911-41-35 – Станіславчук Оксана 

Володимирівна 

тел.: 068-649-08-58 – Марич Володимир Михайлович 

тел.: 096-435-02-10 – Бородіна Наталія Анатоліївна 

 

З питань реєстрації звертатись до  

Горностай Орислави Богданівни 

тел.: 067-950-46-95; 

o.gornostaj@ldubgd.edu.ua, 

ogornostaj@ukr.net 

Форма для реєстрації 

https://forms.gle/W9DqaY5LxM6Uik1D8  

 

Міністерство освіти і науки України 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 
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«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ «ОХОРОНА 

ПРАЦІ» 

 

 
 

 

 

 

 
В РАМКАХ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ 

ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

ХІ 

Всеукраїнська  

науково-практична конференція курсантів, 

студентів, аспірантів та ад’юнктів 

«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ПРАЦІ» 

 

Всеукраїнська  

науково-практична конференція викладачів 

та фахівців-практиків 

«ОХОРОНА ПРАЦІ:  

ОСВІТА І ПРАКТИКА» 

 

27 квітня 2021 року 

 

 

 

 

 

Львів –Дніпро 

mailto:o.gornostaj@ldubgd.edu.ua,
mailto:ogornostaj@ukr.net
https://forms.gle/W9DqaY5LxM6Uik1D8


 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

До участі у XІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Проблеми та 

перспективи розвитку охорони праці» та 

Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Охорона праці: освіта і практика» запрошуємо 

курсантів, студентів, аспірантів, ад’юнктів, 

викладачів та фахівців-практиків. 

Метою заходу є підвищення якості освіти за 

напрямом «Охорона праці», висвітлення  актуальних 

наукових і практичних проблем, інноваційних 

розробок та впроваджень, що направленні на 

забезпечення безпеки праці.  

Робота конференцій передбачає спільне 

проведення пленарного, підсумкового засідання та 

поєднання тематичних секцій конференцій. 

Мови конференції: українська, англійська, 

польська. 
Для участі у конференції необхідно до 19 квітня 

2021 року пройти реєстрацію за посиланням 

https://forms.gle/W9DqaY5LxM6Uik1D8 

та завантажити електронний варіант тез доповідей на 

сайт конференції: 

https://conf.ldubgd.edu.ua/index.php/OP/OP/index. 

Тези доповіді завантажуються у форматі doc, 

docx. Назва файлів з тезами доповіді має містити в 

собі прізвище першого автора, наприклад: 

Кравчук_тези. Повідомлення про прийняття тез 

доповіді буде розіслано авторам електронною 

поштою. 

Тези доповідей, представлені в зазначений 

термін і оформлені відповідно до поданих вимог, 

будуть опубліковані в електронному збірнику 

матеріалів конференції,  розміщеному на сайті 

конференції. 

Оргкомітет залишає за собою право на ухвалення 

рішення про відхилення публікації тез доповідей. 

 

Тематика XІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Проблеми та перспективи розвитку 

охорони праці»: 

1. Стан і перспективи удосконалення системи 

управління та нагляду за охороною праці і 

промисловою безпекою. 

2. Профілактика виробничого травматизму. 

3. Технології контролю і захисту від шкідливих і 

небезпечних виробничих та екологічних 

чинників. 

4. Забезпечення безпеки і гігієни праці у підрозділах 

силових та спеціальних структур. 

5. Новітні інформаційні технології як інструмент 

підвищення рівня промислової безпеки. 

6. Культура та психологія праці. 

7. Математичні моделі в охороні праці 

 

Тематика Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Охорона праці: освіта і практика»: 

1. Перспективи розвитку напряму «Охорона праці» 

в сфері освіти. 

2. Діджиталізація освітнього процесу та 

інформаційного простору за напрямом «Охорона 

праці». 

3. Інтерактивні методи навчання при викладанні 

дисциплін за напрямом «Охорона праці». 

4. Формування ризик-орієнтовного мислення у 

здобувачів освіти та у працівників підприємств. 

5. Гуманітарні аспекти підготовки сучасного 

фахівця. 

6. Системи управління охороною праці. Оцінка 

ризиків. 

7. Практичний досвід з охорони праці на 

підприємствах. 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЙ 
27 квітня 2021 р. 

09
00

 – 10
00

    реєстрація учасників 

10
00

 – 10
15

    відкриття конференцій 

10
15

 – 12
45

    пленарне засідання 

13
00

 – 14
00

    обідня перерва 

14
00

 – 17
00

    робота в тематичних секціях 

17
00

 – 17
15

    підсумкове засідання 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
Тези доповідей повинні бути представлені в 

електронному варіанті. Обсяг – до 2-х повних 

сторінок, 12 кегль, шрифт Times New Roman, 

інтервал 1,5 (заголовки таблиці та підписи під 

рисунками можна друкувати через 1 інтервал), абзац 

– 1,5 см, поля: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє і 

нижнє – 2,0 см, без нумерування сторінок. 

Порядок викладу матеріалу: 
 УДК (вгорі ліворуч); 

 наступний рядок – назва доповіді (великими 

літерами, жирний шрифт, по центру); 

 наступний рядок – прізвище й ініціали автора(ів) 

(курсив, жирний шрифт, по центру); 

 наступний рядок – прізвище й ініціали 

наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання, 

місце роботи, посада, (по центру); 

 через рядок – текст доповіді (формули і таблиці 

розміщаються в тексті і відокремлюються від тексту 

інтервалом в 1 рядок); 

 через рядок − список використаної літератури 

(жирний шрифт, по центру) в алфавітному порядку з 

дотриманням чинних вимог бібліографічного опису. 

Посилання на використані джерела − наскрізно у 

квадратних дужках, де зазначено порядковий номер 

зі списку літератури і сторінку цитованого джерела. 

УВАГА! Тези, надіслані пізніше 

встановленого терміну, не прийматимуться! 

Участь одного автора більше ніж у трьох тезах не 

допускається. 

Просимо наукових керівників перевірити тези 

доповідей на відповідність вимогам до наукових 

публікацій, а також звернути увагу на 

самостійність наукового мислення учасників. 

Застерігаємо від плагіату та реферативної 

компіляції Інтернет-матеріалів. 

 

ФІНАНСУВАННЯ 
Участь у конференції, отримання електронного 

збірника тез доповідей, програми конференції та 

сертифіката учасника є безкоштовними. 

 
 

https://forms.gle/W9DqaY5LxM6Uik1D8
https://conf.ldubgd.edu.ua/index.php/OP/OP/index

