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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІ-ї студентської наукової конференції “Безпека люди-

ни і суспільства в сучасних умовах життєдіяльності”, яка відбудеться 14 – 15 травня 2015 року 
в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 77. 
 

Тематичні напрямки роботи конференції: 
 проблемний характер взаємодії людини з середовищем її мешкання; 
 фактори небезпек навколишнього середовища, характер та наслідки їх впливу на безпеку життє-

діяльності людини; 
 сучасні джерела виникнення і наслідки надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соці-

ально-політичного, економічного, військового і транскордонного характеру; 
 правові засади та організаційні заходи захисту населення, регіонів України, інших країн, тери-

торій, середовищ, флори і фауни нашої планети; 
 організаційно-технічні заходи і засоби забезпечення безпеки підприємств, установ й організацій, 

їх працівників (службовців), вихованців, споживачів, продукції та послуг; 
 охорона праці працівників на різних суб’єктах господарювання; 
 актуальні напрямки використання сучасних інформаційних технологій для забезпечення безпеки 

людини, протидії кримінальним і терористичним загрозам сьогодення; 
 шляхи впровадження інформаційних технологій при прогнозуванні, розподілі сил та засобів за-

хисту, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в різних регіонах; 
 проблеми вдосконалення системи навчання населення і працівників з наукових напрямків без-

пека життєдіяльності, цивільний захист та охорона праці; 
 актуальні напрямки виховання у населення культури безпеки, екології та здоров’я; 
 вдосконалення організаційно-технічних і правових питань безпеки життєдіяльності, цивільного 

захисту та охорони праці. 
 

Організаційний комітет конференції 
Гетьман Анатолій Павлович, доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи, 

академік Академії правових наук України, голова організаційного комітету; 
Ковжога Сергій Олексійович, кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри Основ безпе-

ки життєдіяльності, співголова організаційного комітету; 
Карманний Євгеній Вадимович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри Основ без-

пеки життєдіяльності, науковий секретар конференції. 
 

Адреса організаційного комітету: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 
кафедра Основ безпеки життєдіяльності, вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024. Контактні телефони - 
кафедра: (057) 704 92 74; моб.: +38 067 570 84 02. Е-mail: konf.bzhd.nlu@meta.ua 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі: очна, заочна. 
 



План роботи конференції 
14 травня 2015 р. 

- 08.30 - 09.15 Реєстрація учасників конференції: актовий зал (2-й поверх). 
- 09.15 - 11.00 Відкриття, пленарне засідання конференції: актовий зал. 
- 11.30 - 18.00 Робота за секціями. 

15 травня 2015 р. 
- 09.00 - 13.00 Робота за секціями. 
- 13.30 - 14.30 Підсумкове пленарне засідання, закриття конференції: актовий зал. 

 

Регламент виступів 
Доповідь – до 8 хвилин.  Дебати до виступу – до 5 хвилин. 
 

До початку роботи конференції планується видання збірника тез наукових доповідей. Студенти, які 
зробили кращі доповіді - будуть відзначені дипломами. 

 

Для участі у конференції необхідно до 15 квітня 2015 р. надіслати тези наукових доповідей і заявку в елек-
тронному варіанті на адресу оргкомітету. 

Організаційний внесок – 100 гривень (публікація до початку роботи конференції одного примірника збірни-
ка тез наукових доповідей але без урахування вартості пересилки з м. Харкова в інші міста), необхідно до 
15 квітня 2015 р. сплатити одним із способів: 

– особисто занести на кафедру Основ безпеки життєдіяльності за адресою оргкомітету;        або 
– простим поштовим переказом (через „УкрПошту”) за адресою оргкомітету на ім’я: Овсяннікова Ірина Леонідівна; 
– або перерахуванням на картку ПриватБанку № 4149 4378 2245 2973 на ім’я: Карманний Євгеній Вадимович. 

Призначення платежу: За участь у студ. конф., П.І.Б. учасника, скорочена назва ВНЗ (наприклад: НЮУ). 
Відскановану квитанцію про оплату відправити електронною поштою на адресу оргкомітету: 

konf.bzhd.nlu@meta.ua з поміткою «Оплата». 
 

Вимоги до оформлення студентських тез: 
 обсяг від 1 до 2-х повних сторінок формату А4; поля: ліве - 3,5 см, решта - по 2 см; 
 шрифт - Times New Roman № 13, міжрядковий інтервал: множник – 1,1; абзац – 0,9 см; 
 1-ий рядок (вирівняний по центру) – відомості про студента – прізвище, ім’я, по батькові (повністю - 

без скорочень, шрифт напівжирний), після коми - студент(ка) факультету (без скорочень), курс, група (шрифт 
звичайний); 

 2-ий рядок (вирівняний по центру) – відомості про наукового керівника – після слів (з великої літери) 
Науковий керівник: вказати прізвище, ім’я, по батькові (повністю - без скорочень, шрифт напівжирний), після 
коми - посада, науковий ступінь, вчене звання (повністю - без скорочень, шрифт звичайний); 

 наступний рядок (вирівняний по центру) – назва вищого навчального закладу, місто (повністю - без ско-
рочень, шрифт курсив); нижче (через строчку) прописними (великими) літерами вказати НАЗВУ ДОПОВІДІ 
(шрифт напівжирний, вирівняний по центру); 

 нижче (через строчку) – з абзацу 0,9 см набирається текст доповіді (шрифт звичайний); 
 всі рисунки, фотографії, графіки та інші демонстраційні матеріали в тексті тез виконуються чорно-

білими із максимальною роздільною здатністю, формули – набираються тільки стандартними шрифтами вбудо-
ваного у Word редактору Microsoft Equation Editor; 

 тези виконуються у будь-якому текстовому процесорі Microsoft Word, але файл зберігається (опція «Со-
хранить как») у форматі (тип файла) Word 97-2003 (розширення файлу *. doc), або у форматі Текст в формате 
RTF (розширення файлу *. rtf). Файл називається прізвищем автора, у дужках - прізвищем керівника і через ко-
ротке нижнє тире - скороченою назвою навчального закладу, наприклад: Коваленко (Карманний)_НЮУ.rtf ; 

 у вигляді окремого файлу у форматі Microsoft Word 97-2003 додається заявка на участь у конференції 
(прізвище, імя, по батькові; факультет (інститут), курс, група; посада, науковий ступінь, вчене звання, кафе-
дра; назва і поштова адреса закладу (установи) без скорочень; назва тез; номер мобільного (службового) те-
лефону; адреса електронної пошти; форма участі (очно, заочно) – все для студента і керівника); 

 тези, заявка та відсканована квитанція про оплату надсилаються електронною поштою із супроводжува-
льним листом на електронну адресу:   konf.bzhd.nlu@meta.ua     у вигляді прикріплених до листа файлів. 

Зразок (приклад) тез та заявки додаються окремими файлами до цього інформаційного листа. 
За бажанням авторів, можна підготувати презентацію в Microsoft PowerPoint, записати її на носій USB 

флеш і безпосередньо переписати під час реєстрації учасників. Файл зберігається (опція «Сохранить как») 
у форматі (тип файла) PowerPoint 97-2003 (розширення файлу *. ppt). 

 

Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають напрямку конференції, нау-
ковому рівню, та вимогам щодо їх оформлення. За науковий зміст і виклад матеріалу відповідальність несе ав-
тор та науковий керівник. 

Усі витрати на харчування, проживання та транспорт учасники конференції здійснюють за власні кошти або 
за рахунок сторони, яка їх відряджає. 


