
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. Драгоманова 

ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОТЕХІНЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

НАУКОВА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 

здобувачів вищої освіти та молодих науковців 

«БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ НАУКОВОГО 

ПОШУКУ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ» 

м. Київ 24 березня 2022 р. 

 

Мета конференції:  

Аналіз та обговорення широкого кола безпекових питань 

пов’язаних з загрозами природного, техногенного та соціального характеру.  

Наукові напрямки роботи конференції: 

 проблеми екологічної безпеки природного середовища; 

 соціально-політичні загрози сучасності та методи протидії їх впливу; 

 писихо-емоційні стани та загрози, що формуються під їх впливом; 

 інформаційна безпека людини в сучасних умовах; 

 технологічні загрози виробничого середовища; 

 нормативно-правове регулювання безпекових компонентів середовища; 

 інженерні системи нормалізації параметрів життєвого середовища.  

За результатами конференції планується підготовка електронного збірника 

матеріалів та сертифікатів учасника. 

Офіційна мова конференції: українська. 

Форма участі: дистанційна (online: на платформі Google Meet), заочна.  

Для участі у конференції слід до 22 березня 2022 року на адресу оргкомітету конфе-

ренції science_ztop@npu.edu.ua надіслати: 

 тези доповіді; 

 рекомендацію (відгук) наукового керівника; 

 скан (фото) квитанції про сплату організаційного внеску. 

Файл повинен мати назву співзвучні з прізвищем автора. Наприклад: 

Tverdochlib_tezi.docx Формат фалів: .doc, .docx, .rtf, .dot. 

Організаційний внесок (50 грн.).  

Адреса рахунку буде надана у випадку позитивного рішення про прийняття матеріа-

лів.  

https://kztdop.ipf.npu.edu.ua/science-conference/safety-homen/safetyhumans
https://kztdop.ipf.npu.edu.ua/science-conference/safety-homen/safetyhumans
mailto:science_ztop@npu.edu.ua


Контактна інформація: 

Адреса проведення конференції: вул. Саратівська, 20, м. Київ. 

(095) 394-75-30 Кучменко Олександр Миколайович 

(050) 989-61-01 Немченко Юрій Владиславович 

e-mail: science_ztop@npu.edu.ua 

Web-сторінка конференції:  

https://kztdop.ipf.npu.edu.ua/science-conference/safety-homen  

Вимоги до оформлення тез доповідей 

Обсяг документу до 3 сторінок у текстовому редакторі MS Word for Windows. 

Формат файлу: .doc, .docx, .rtf, .dot. 

Параметри сторінки: Формат А4, орієнтація – книжна, поля – 20, Кегель – 12, міжря-

дковий інтервал – 1,25, без автоматичних переносів та без нумерування сторінок. 

Зразок оформлення 

БЕЗПЕКОВА КОМПОНЕНТА ЖИТТЄВОГО СЕРЕДОВИЩА 

Олександр Твердохліб 

студент 1 курсу Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

Науковий керівник: Олексій Довгий, к.пед.н., доцент НПУ імені М.П. Драгоманова 

 

Текст доповіді Тези 

 

Література 

(відповідно до вимог стандарту) 

 

В кінці тез (в цьому ж файлі) зазначте повну інформацію про автора і наукового керівника. 

Інформація про автора (авторів): 

Прізвище Ім’я По батькові, студентка 3 курсу Інженерно-педагогічного факуль-

тету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, контак-

тний телефон (viber / telegram), електронна пошта. 

Науковий керівник: 

Прізвище Ім’я По батькові, Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова к.пед.н., доцент НПУ імені М.П. Драгоманова, контактний 

телефон (viber / telegram), електронна пошта. 
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