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Шановні колеги! 

Запрошуємо взяти участь у ІХ Всеукраїнській заочній науково-практичній 

конференції. 

Секції конференції: 

1. Інноваційні підходи до захисту населення від небезпечних факторів та надзвичайних 

ситуацій. 

2. Менеджмент безпеки та правове забезпечення захисту населення у надзвичайних 

ситуаціях.  

3. Моніторинг природних  та техногенних небезпек. Екологічні небезпеки. 

4. Соціально-політичні та інформаційні небезпеки. 

5. Медико-санітарне  забезпечення населення на випадок  надзвичайних ситуацій. 

6. Психосоціальні та психофізіологічні проблеми населення при техногенних небезпеках 

та надзвичайних ситуаціях.  

7. Організаційно-педагогічні умови життєзабезпечення учнівської молоді  в надзвичайних 

ситуаціях. 

8.Формування культури безпеки життєдіяльності в навчальних, позашкільних та 

громадських установах. 

9. Актуалізація досвіду викладання предмету «Захист Вітчизни»  

Для участі в конференції необхідно до 25  квітня 2023 року подати такі матеріали: 

 заявку на участь у конференції; 

 тези учасників конференції. 

Вимоги до оформлення матеріалів. Тези українською, російською або 

англійською мовою обсягом до 1 сторінки формату A4 (орієнтація – книжна; поля: верхнє, 

нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см) набираються у текстовому редакторі Microsoft 

Word, шрифт TimesNewRoman, розмір 12 пт., міжрядковий інтервал – одинарний. 

Приклад оформлення тез: 

СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОНОГО ОПОВІЩЕННЯ ПРО НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ 

Іванова С.М
1
., Олександров А.Л.
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1
 Український державний університет імені Михайла  Драгоманова 

 2
 Інститут модернізації освіти 

pogar110@ukr.net 

 Текст … 

 

Оргкомітет конференції залишає за собою право самостійно вносити корективи до 



тез, що не задовольняють вимогам щодо оформлення. 

Матеріали просимо надсилати електронною поштою за адресою npuhco@ukr.net 

За підсумками конференції буде виданий  електронний збірник тез 

доповідей,розсилка PDF– версій для всіх учасників безкоштовна. 

Видання тез – без оплати.  
За додатковою інформацією звертатися за телефонами: 

050-10-55-690– Шмалєй Світлана Вікторівна, д.пед. наук, професор кафедри інженерії 

та технології виробництва 

097-745-41-52, 044-486-41-40 – Постолатій Тетяна Олексіївна, старший лаборант 

кафедри (з приводу отримання матеріалів Оргкомітетом та розсилки  

збірника) 

 

Заявка на участь у конференції 

 

Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________ 

Наукове звання, вчений ступінь _____________________________________________ 

Назва організації _________________________________________________________ 

Посада __________________________________________________________________ 

Поштова адреса _______________________________________________________ 

_______________________________ 

Телефон ___________________ E-mail  ____________________________________ 

 

Назва секції ______________________________________________________________ 

Назва доповіді ___________________________________________________________ 

Участь у круглому столі (доповідь, презентація, дискусія, пропозиції)_____________ 

 

Запрошуємо до співпраці! 

 

Оргкомітет конференції 

 

mailto:npuhco@ukr.net

