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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги! 
Запрошуємо науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, здобувачі вищої освіти, 

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

життєдіяльності та охороною праці до участі у роботі 

 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

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

присвяченої Всесвітнім Дням цивільної оборони та охорони праці 
 

Конференція відбудеться 28 квітня 2022 року 

 

Тематичні напрями конференції: 
1. Цивільна безпека в реаліях сьогодення. 

2. Проблеми безпеки життя, діяльності людини, охорони праці: шляхи вирішення і перспективи. 

3. Організаційно-правові аспекти безпеки життя і діяльності людини, охорони праці та цивільної безпеки. 

4. Проблеми формування культури безпеки сучасної учнівської та студентської молоді. 

5. Природничо-наукові, екологічні, психолого-педагогічні та гуманітарні аспекти безпеки життя і 

діяльності людини. 

6. Інформаційно-комунікаційні технології у безпеці життєдіяльності, охороні праці та цивільній безпеці. 

7. Проблеми безпеки та охорони праці майбутніх учителів та педагогів професійного навчання. 

Мови конференції: українська, англійська. 

 

ФОРМА УЧАСТІ – ДИСТАНЦІЙНА.  

Учасникам буде надіслано ідентифікатор та код доступу до підключення Zoom-конференції. 

 

Заявки заповнювати у гугл-формі до 25 квітня 2022 року 

https://forms.gle/hg7oR6KTn1t8GtLg9  

 

Тексти статей – до 28 квітня 2022 року на адресу: pnpu21@gmail.com  

 

За результатами конференції буде створений електронний збірник і розісланий учасникам 

конференції в PDFформаті за наданими контактами. 

 

Вимоги до оформлення статей:  

Обсяг - 3-5 повних стор. формату А4; шрифт - 14 pt Times New Roman; інтервал - 1 (одинарний); 

абзац - 1.25 см; поля - 20 мм з усіх сторін. 

Перший рядок - Назва доповіді великими літерами 

Другий рядок - Прізвище, ім’я, по-батькові авторів у називному відмінку (вказати повністю) 

Третій рядок -              Установа, яку представляє автор 

Четвертий рядок- Порожній  

З п’ятого рядку- Текст доповіді 

До статті додається анотація та ключові слова. 

Список літератури подається в кінці після слів «Список використаних джерел» в алфавітному 

порядку. 

 

Контактні телефони: +380507181979 (Нечипоренко Інна Олександрівна) 
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