ШАНОВНИЙ (А)_________________________!

Запрошуємо Вас прийняти участь у Міжнародній
науково-практичній
конференції
«Безпека
життєдіяльності людини як умова сталого розвитку
сучасного суспільства»,
яка відбудеться 11-12 червня
2020 року у Таврійському національному університеті
імені В.І.Вернадського за адресою: 01042,
м.Київ,
вул.Джона Маккейна (колишня вул.Івана Кудрі) №33
(ст.метро «Дружби народів»).
Організатори конференції:
- Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності
(МАБЖД) , www.ialp.org.ua,
- Таврійський національний університет імені
В.І.Вернадського (ТНУ) www.tnu.edu.ua
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:
Опрацювання стратегічних напрямків забезпечення
безпеки життя та здоров’я людини у різних сферах
суспільної діяльності.
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:
- безпека в різних сферах діяльності людини
(промисловість, будівництво, транспорт, енергетика,
бізнес, туризм та інші);
- юридичні та адміністративні аспекти безпеки
життєдіяльності;
- медичні, соціальні, психологічні, економічні, правові
проблеми безпеки життєдіяльності,
- екологічна безпека,
- логістика та безпека, управління ризиком в логістиці;
- оцінка ризиків в системі управління охороною праці;
- психологічна безпека в освітньому середовищі;
- безпека життєдіяльності та охорона здоров ’я дітей
та молоді;
- впровадження ризик-орієнтованого підходу до
управління безпекою праці в галузі.
Відкриття конференції - 11.06.2020 р. об 11 год.
Закінчення роботи конференції - 12.06.2020 р.
Офіційні мови: українська, російська, англійська

Інформаційні партнери конференції:
-Всеукраїнський
науково-популярний
«Безпека життєдіяльності»,
- видавництво «Основа».

журнал

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Громов М.Д., президент МАБЖД, к.т.н., дійсний член
(академік) МАБЖД, співголова оргкомітету;
Кисельов В.Б., д.т.н., професор, заслужений працівник
освіти України, директор Навчально-наукового інституту
муніципального управління та міського господарства
Таврійського національного університету імені
В.І.Вернадського, співголова оргкомітету.
Члени оргкомітету:
Медведев М.Г, д.т.н., професор, завідувач кафедри
загально-інженерних дисциплін та теплоенергетики
Навчально-наукового інституту муніципального управління
та міського господарства Таврійського національного
університету імені В.І.Вернадського (м. Київ);
Таірова Т.М., к.хім.н, с.н.с. ДУ «ННДІПБОП», головний
вчений секретар МАБЖД,
дійсний член
(академік)
МАБЖД (м. Київ);
Панченко С.В., д.т.н., професор, ректор Українського
державного університету залізничного транспорту, дійсний
член ТАУ та МАБЖД (м. Харків);
Домніч В.І., к.т.н., професор, завідувач кафедри
автоматизованого управління технологічними процесами
Навчально-наукового інституту муніципального управління
та міського господарства Таврійського національного
університету імені В.І.Вернадського
(м. Київ);
Дешко В.І., д.т.н., професор, зав. кафедри теплотехніки та
енергозбереження НТУУ «КПІ ім.Ігоря Сікорського»
(м. Київ);
Запорожець О.І., д.т.н., професор, проректор з
міжнародного співробітництва і освіти Національного
авіаційного університету (м. Київ);
Демещук Л.І., к.т.н., с.н.с., заступник директора з науковотехнічних питань «ННДІПБОП» (1994 - 2011 рр.), член
Президії МАБЖД (м. Київ);
Бєліков А. С., д.т.н., професор, завідувач кафедри БЖД
Придніпровської
державної академії будівництва та
архітектури, дійсний член (академік) МАБЖД (м. Дніпро);
Коцур Н.І., д.іст.н., професор кафедри медико-біологічних
дисциплін і валеології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди», дійсний член (академік) МАБЖД;
Левченко О.Г., д.т.н., професор, завідувач кафери охорони
праці, промислової та цивільної безпеки НТУУ «КПІ
ім. Ігоря Сікорського» (м. Київ);

Сафонов В.В., к.т.н., професор, зав. відділом курсів
підвищення кваліфікації Придніпровської державної.
академії будівництва та
архітектури, дійсний член
(академік) МАБЖД (м. Дніпро);
Єгурнов О.І., к.т.н., директор ТОВ «АНА-ТЕМС»,
керівник Придніпровського відділення МАБЖД, дійсний
член (академік) МАБЖД (м. Дніпро);
Юлія Варадінова к.т.н., доцент кафедри «Технологія,
організація і управління
транспортом»
Вищого
Транспортного Училища «Тодор Каблєшков», дійсний
член (академік) МАБЖД (м. Софія, Болгарія);
Януш Томашевські, к.е.н., Вища школа Адміністрації та
Бізнесу ім. Євгенюша Квятковського, дійсний член
(академік) МАБЖД (м. Гдиня, Польща);
Гуйда Олександр Григорович, ст. викладач кафедри
загально-інженерних дисциплін та теплоенергетики
Навчально-наукового
інституту
муніципального
управління та міського господарства Таврійського
національного університету імені В.І.Вернадського
(м. Київ).
Інформаційно-технічна група:
Романенко Н.В., к.т.н., доцент кафедри управління
водними ресурсами та охорони праці Центру підвищення
кваліфікації Держводагенства України.
АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
Контакти адміністраторів пошти:
+38050 633 8379, +38095 768 6621, e-mail: gnd27@ukr.net
tairovatn@ukr.net
04060, м. Київ, вул. Вавилових, 13 (кім.408).
КОНТРОЛЬНІ ЕТАПИ

до 15 лютого
2020 р.
до 5 березня
2020 р.
до 15 квітня
2020 р.

Розсилка
інформаційних
повідомлень
щодо проведення конференції
Розсилка запрошень та отримання заявок
на участь у конференції
Подання доповідей і тез до оргкомітету
конференції та сплата оргвнеску

Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності;
Таврійський національний університет
імені В.І.Вернадського

РЕЄСТРАЦІЙНА
КАРТКА
Міжнародна науково-практична конференція

«Безпека життєдіяльності
людини як умова сталого
розвитку сучасного
суспільства»,
11-12 червня 2020 року
Додаток 1
Країна
Прізвище, ім’я,
по-батькові
Науковий ступінь,
вчене звання
Організація, ВНЗ
Відділ, кафедра,
посада
Адреса
Телефон
E-mail
http:

Оберіть необхідне:
Бажаю виступити з доповіддю
Бажаю прийняти участь у конференції без
доповіді
Бажаю
прийняти
участь
дистанційно
(доповідь)
Потребую розміщення у готелі

* Доповіді (статті) учасників конференції будуть
опубліковані у науково-технічному збірнику матеріалів
конференції «ВІСНИК Міжнародної Академії безпеки
життєдіяльності».
* Доповіді (статті) повинні відповідати тематиці
конференції.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
* Текст доповіді слід підготувати у редакторі WORD,
формат А4, шрифт - TIMES NEW ROMAN, розмір
шрифту 12, інтервал між рядками - 1,0, абзац - 1,3.
Поля: 20 мм зі всіх сторін. Обсяг рукопису доповіді
4-5 повних сторінок, включаючи таблиці та малюнки
* Структура тексту: зліва вказується код УДК.
Нижче зліва прописними літерами напівжирними
друкується прізвище та ініціали автора(ів) (не більше
3-х), далі праворуч
звичайними літерами вчене
звання та ступінь автора (ів). З наступного рядка зліва
курсивом звичайним зазначається місце роботи та
назва міста.
Через 2 інтервали по центру
прописними (напівжирними) друкується назва
доповіді, далі через 1 інтервал-коротка анотація і
ключові слова трьома мовами (укр., рос., англ.), далі
через
інтервал - основний текст. Використані
джерела та посилання подаються в кінці тексту
(ЛІТЕРАТУРА). Формули до тексту подаються
в
редакторі формул.
* Текст у електронному вигляді подається на адресу:
gnd27@ukr.net, tairovatn@ ukr.net
* Назва файлу англійськими літерами, починається з
букви k, далі прізвище автора (наприклад,
kPetrenko.doc).
* Відповідальність за зміст статей несуть автори.

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ БЕЗПЕКИ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
INTERNATIONAL ACADEMY OF LIFE
PROTECTION
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В. ТВЕРНАДСЬКОГ О
Навчально-науковий інститут муніципального
управління та міського господарства
ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
WYZSZA SZKOLA A D M IN IST R A I I BIZNESU
ім. E. KWIATKOWSKIEGO
w GDYNI ( POLSKA)
ВИЩЕ ТРАНСПОРТНЕ УЧИЛИЩЕ
«ТОДОР КАБЛЕШКОВ»
(СОФІЯ БОЛГАРІЯ)

ОПЛАТА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Вартість участі у роботі конференції складає 300 грн.,
дистанційної участі - 150 грн. Отримані кошти ідуть на
часткове відшкодування витрат, пов'язаних з
організацією та проведенням конференції, виданням і
друком матеріалів конференції (науково-технічного
збірника). Без сплати організаційного внеску
матеріали доповідей (статей) щодо публікації у
науково-технічному
збірнику
оргкомітетом
не
розглядаються. Сплата за проживання у готелі
здійснюється учасником.
Банківські реквізити оргкомітету:

Одержувач - Міжнародна Академія безпеки
життєдіяльності, код ЄДРПОУ 21716091,
р/р
UA043510050000026008326111500
в
АТ
«УкрСиббанк», МФО 351005.
Призначення платежу - «За участь у конференції,
прізвище».

ЗАПРОШЕННЯ
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
ЛЮ ДИНИ ЯК УМОВА СТАЛОГО
РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО
СУСПІЛЬСТВА»
11-12 червня 2020 р.

