
Матеріали конференції будуть опубліко-

вані у збірнику тез до початку конференції. 

Вимоги до оформлення тез будуть подані у 

другому інформаційному повідомленні. 

Учасники конференції зможуть опубліку-

вати матеріали у англомовному журналі 

«Environmental problems», який включений 

до Переліку наукових фахових видань 

України за технічною галуззю наук. Вимоги 

до статей на офіційному сайті журналу -

 http://science.lpnu.ua/ep 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА  КАРТКА  УЧАСНИКА 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

Прізвище, ім’я, по батькові ____________ 

Вчений ступінь, звання________________ 

Навчальний заклад/організація ________ 

Кафедра/відділ_______ Посада__________ 

Адреса організації_____________________ 

Бажана форма участі: 

 особиста участь з доповіддю  

 заочна участь  

 особиста участь без доповіді 

Секція:_______________________________  

Автори _______________________________ 

Назва доповіді:________________________ 

Адреса для листування:________________ 

Телефон _____________Е-mail___________ 

 

Реєстраційну картку просимо направляти 

в електронному варіанті на адресу: 

bzd2018@ukr.net 

 

ОПЛАТА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 Учасники з України - 350 грн. (заочна 

участь – 180 грн.); 

 Молоді вчені (віком до 35 років), 

аспіранти - 200 грн. (заочна участь – 100 

грн.); 

 Іноземні учасники - 100 євро (заочна 

участь – 50 євро); 

 Іноземні молоді вчені (віком до 35 

років), аспіранти - 50 євро (заочна участь – 

25 євро). 

 

Організаційний внесок включатиме 

оплату за участь у конференції, повний 

комплект матеріалів конференції (окрім 

заочної форми участі) – програма 

конференції, збірник тез доповідей, 

сертифікат учасника, супутні матеріали, 

кава-брейки, загально-організаційні витрати. 

Учасникам із заочною формою участі 

збірник тез доповідей буде надісланий  

поштою. 

 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ 

 до 15 березня 2018 р. – подання 

заявок на участь у конференції, назв та 

рефератів доповідей.  

 до 1 квітня 2018 р. – 

розсилання  запрошень до участі у 

конференції. 

 до 10 квітня 2018 р. – подання тез 

доповідей та сплата оргвнеску. 

 

РЕЄСТРАЦІЯ – 25 квітня з 9.00 за 

адресою м. Львів, вул. С.Бандери, 12 

Міністерство освіти і науки України 

Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій 

Державна наукова установа «Інститут 

модернізації змісту освіти» 

European Association for Security 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

 

 

ХVI Міжнародна науково-методична 

конференція  

«БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ 

ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА 

ПРАКТИКА» 

 

25-27 квітня 2018 року 

м. Львів, Україна 

 

Перше інформаційне повідомлення 

 

http://science.lpnu.ua/ep
mailto:bzd2018@ukr.net


Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у 

ХVI  Міжнародній науково-методичній 

конференції «Безпека життя і діяльності 

людини - освіта, наука практика», яка 

відбудеться 25-27 квітня 2018 року у 

Національному університеті «Львівська 

політехніка». 

Мета конференції: вирішення питань 

освіти, методичних підходів та практичного 

застосування безпеки життєдіяльності, 

охорони праці і цивільного захисту. 

НАУКОВА ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Робота конференції буде проводиться у 
п’ятьох секціях: 

1. Освіта у сфері цивільної безпеки – 

перспективи та проблеми викладання; 

2. Науково-практичні аспекти БЖД – 

теоретичне підґрунтя і практична реалізація; 

3. Безпека праці у різних галузях 

діяльності людини – нові виклики та 

пріоритети; 

4. Інженерія безпеки, безпечні технології 

та матеріали; 

5. Техногенно-екологічна та пожежна 

безпека – необхідна умова сталого розвитку 

суспільства. 

 

КРУГЛИЙ СТІЛ 

 Євроінтеграція та освіта з безпеки 

життя і діяльності людини 

 Засідання НМК з Цивільної безпеки 

Робочі мови конференції: 

Українська, англійська, польська 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова: Олександр Мороз, д.т.н., проф., 

директор ННІ сталого розвитку ім. 

В.Чорновола, НУ «Львівська політехніка»; 

Заступник: Олег Нагурський, д.т.н., 

проф., зав.каф. цивільної безпеки, НУ «ЛП». 

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Голова: Юрій Бобало, д.т.н., проф., ректор 

НУ «Львівська політехніка». 

Заступник: Борис БОЛІБРУХ, д.т.н., доц., 

доцент кафедри цивільної безпеки, НУ «ЛП». 

Члени наукового комітету 

Boris BLYUKHER, PhD, CSP, CQP, PE, 

Professor Department of Health, Safety and 

Environmental Sciences, Indiana State 

University, USA; 

Leszek KORZENIOWSKI,  prof. nadzw., 

dr. hab. inż., President of European Association 

for Security,  Польша; 

Dariusz WRÓBLEWSKI, bryg. dr hab. inż., 

dyrektor Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 

Przeciwpożarowej im. J.Tuliszkowskiego, 

Państwowy Instytut Badawczy, Польша; 

Микола АДАМЕНКО, д.т.н., проф., зав. 

каф. БЖД, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Харків;  

Володимир АНДРОНОВ, д.т.н., проф., 

проректор з наукової роботи НУЦЗУ, Харків; 

В’ячеслав БЕРЕЗУЦЬКИЙ, д.т.н., 

проф.,  зав. каф. ОП та НС, НТУ «ХПІ», член 

НМК з цивільної безпеки НМР МОНУ, 

Харків;  

Анатолій БЄЛІКОВ, д.т.н., проф.,  зав. 

каф. БЖД, ПДАБА, Дніпро; 

Світлана ГВОЗДІЙ, д.пед.н., доц., зав. 

каф. БЖД, ОНУ ім. І.І.Мечникова,  Одеса; 

Валентин ГЛИВА, д.т.н., проф., зав. каф. 

ЦПБ, НАУ, Київ; 

Олена ДАШКОВСЬКА, к.х.н., доц., ст. 

наук. співр. Відділу модернізації вищої 

освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти», Київ; 

Олександр ЗАПОРОЖЕЦЬ, д.т.н., проф.,  

директор ННІ екологічної безпеки, НАУ, Київ; 

Олександр КОБИЛЯНСЬКИЙ д.пед.н, 

проф., зав. каф. БЖД, ВНТУ, Вінниця; 

Сергій ЛЕВУШ, д.т.н., проф., професор 

каф. ЦБ, НУ «ЛП», Львів; 

Олег ЛЕВЧЕНКО, д.т.н., проф., зав. каф. 

ОП ПіЦБ, НТУУ «КПІ»,  Київ; 

Анжела ПЯТОВА, к.т.н., доц., пров. 

фахівець Департаменту міжнародного 

співробітництва, НТУУ «КПІ»,  Київ;  

Андрій РЕНКАРС, к.т.н., доц., 

начальник ННІ ЦЗ, ЛДУ БЖД, член НМК з 

цивільної безпеки НМР МОНУ, Львів; 

Ярослав СЕМЧУК, д.т.н., проф., зав.каф. 

БЖД,  ІФНТУНГ, Івано-Франківськ;  

Батир ХАЛМУРАДОВ, к.м.н., доц., 

доцент каф. БЖД, НАУ, Київ; 

Микола ХВОРОСТ, д.т.н., проф., зав. 

каф. ОП та БЖД, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 

Харків; 

Світлана ШМАЛЄЙ, д.пед.н., проф., зав. 

каф. ЦЗН і БЖД, НПУ ім. М.П.Драгоманова, 

Київ; 

Зіновій ЯРЕМКО, д.х.н., проф., зав. каф. 

БЖД, ЛНУ ім. І.Франка, Львів. 


