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30 квітня 2020 року м. Київ  

Шановні колеги!  

Запрошуємо взяти участь у науково-практичній Інтернет-конференції  

«Безпекова компонента сучасного  

життєвого середовища» 
Напрямки роботи конференції:  

* Безпека життєвого простру: виявлення та протидія потенційним загрозам; 

* Середовище та умови життєдіяльності (освітлення, мікроклімат...)  

* Інженерні системи життєзабезпечення: класифікація, пріоритети використання ;  

* Пожежна безпека в життєвому та виробничому просторі;  

* Охорона праці як галузь людської діяльності;  

* Цивільний захист населення та територій.  

Конференція організовується на платформі Cisco Webex Meetings. 

(https://www.dekom.com/ua-ru/videokonferencsvjaz/produkty/cisco-webex-meetings-server/) 

Учасникам для роботи додатково встановлювати приграмні модулі немає необ-

хідності. Робота через браузер. 

До участі у роботі конференції запрошуємо викладачів ВНЗ, вчителів, вихователів, студентів, 

волонтерів, громадських діячів,представників ЗМІ Для участі в конференції.  

Робоча програма доповідей формується на основі поданих заявок від учасників до 28 квітня 

2020 року.   

Заявка про участь у конференції подається у реєстраційній формі. 

 

Збірник матеріалів конференції 

Планується за результатами роботи конференції видати збірник матеріалів конференції. Заці-

кавленим учасникам слід подати текстові матеріали тез доповіді та заповнити реєстраційну форму. 

Вимоги до оформлення тез доповіді.  

Тези формуються у текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт TimesNewRoman, розмір 

12 пт., міжрядковий інтервал – одинарний обсягом до 3 сторінки формату A4 (орієнтація – книжна; 

поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см).  

Приклад оформлення тез:  

СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ 

Кудрявцев С.М ., Захаренко А.Л. 

НПУ імені М.П. Драгоманова  

Інженерно-педагогічний факультет  

Zrazok@npu.edu.ua  

Текст …  
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Оргкомітет конференції залишає за собою право самостійно вносити корективи до тез, що не 

порушують висловлених автором ідей викладеного матеріалу та не відповідають вимогам оформ-

лення.  

Матеріали просимо надсилати на електронну пошту конференції: ScienceZTDOP@npu.edu.ua  

Електронна версія збірника буде надіслана учасникам конференції на безоплатній основі. Поліграфі-

чний екземпляр можна отримати у разі сплати поліграфічних витрат (125 грн.) на рахунок відповіда-

льної особи конференції. Реквізити будуть надані після отримання тез конференції та реєстраційної 

форми.  

Реєстраційна форма учасника конференції  

Прізвище Ім’я По батькові ______________________________________________________________  

Наукове звання, вчений ступінь _________________________________________________________  

Назва організації (повна назва) __________________________________________________________  

Посада ______________________________________________________________________________  

Тема доповіді _____________ ___________________________________________________________ 

Участь у віртуальній зустрічі в якості : (слухач, доповідач)____________________________________  

 Відділення служби “Нова пошта” № ___ адреса ___________________________________________  

Контактний телефон __________ viber _________ telegram, _________ E-mail ___________________  

 

Розсилка збірників буде здійснюватися через службу доставки “Нова пошта” за рахунок авто-

рів. Для отримання збірника вкажіть найбільш зручне для вас відділення цієї служби в заявці на 

участь у конференції.  

 

Контактна інформація:  

(068) 372-37-99 (viber, telegram)  

(050) 989-61-01  

(063) 781-13-28  

Nemchenko@npu.edu.ua  

Немченко Юрій Владиславович 

Запрошуємо до співпраці! Оргкомітет конференції 
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