
Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-
конференції «Актуальні проблеми безпеки 

життєдіяльності» Миколаївського національного 

аграрного університету. Конференція відбудеться 

24 листопада 2021 року в м. Миколаїв, Україна. 

До участі у конференції запрошуються наукові 

співробітники, викладачі освітніх закладів, 

здобувачі вищої освіти,  роботодавці та 
представники органів місцевого самоврядування. 

Мета конференції: 
дослідження стану, проблем та стратегічних 

напрямів розвитку безпеки життєдіяльності людини 

в контексті сучасних викликів. 

Тематичні напрями конференції: 
Безпека в різних сферах діяльності людини (екологія, 
промисловість, транспорт, енергетика, бізнес, туризм та 
інші). 
Охорона праці, цивільний захист. 
Медичні, соціальні, економічні, психологічні, правові 

проблеми безпеки життєдіяльності 
Нормативно-правове забезпечення (конституційне, 
трудове право, право соціального забезпечення) безпеки 
життєдіяльності людини. 
Стратегічні аспекти розвитку підприємства в сучасних 
умовах. 
Проблеми підвищення якості продукції та 
конкурентоспроможності підприємства. 
Актуальні проблеми технологій ресторанного і 
оздоровчого харчування. 
Екологія, безпечність харчових продуктів. Тренди і 
виклики. 
Екологічно-безпечні технології у землеробстві, переробки 
продукції рослинництва та тваринництва. 

Питання викладання в освітніх закладах дисциплін 
«Безпека життєдіяльності», «Охорона праці» і «Цивільний 
захист». 
Безпека життєдіяльності та охорона здоров’я дітей та 
молоді. 
Етична, естетична, мовна культура у спілкуванні молоді. 
Педагогіка та психологія в освітньому середовищі. 
Комп’ютерна залежність молоді: соціологічні аспекти 
дослідження. 
 

Робоча мова конференції: англійська, українська. 

 

 

Міністерство освіти і науки України 
Миколаївський національний аграрний 

університет 
Департамент освіти і науки Миколаївської 

обласної державної адміністрації 
Управління з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення 
Миколаївської міської ради 

Навчально-методичний центр цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності 

Миколаївської області 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Інформаційний лист 
 

Всеукраїнська науково-теоретична  
інтернет-конференція 

«Актуальні проблеми безпеки 
життєдіяльності» 

МНАУ 
24 листопада 2021 р., 

м. Миколаїв 
Україна 

 

Участь у конференції безкоштовна. 

Форма проведення конференції: 

заочна (дистанційна). 

Організаційний комітет конференції 
Голова комітету: 

Шебанін В.С., ректор Миколаївського 

національного аграрного університету, д.тех.н., 
академік. 
 

Співголови організаційного комітету: 

Веліховська А.Б., начальник Департаменту 

освіти і науки Миколаївської обласної 

державної адміністрації, к.пед.н., доцент. 

Герасіменя О.А., начальник Управління з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення Миколаївської міської ради. 

Жуковський С.Є., начальник Навчально-

методичного центру цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності Миколаївської області 
 

Заступник голови комітету: 

Бабенко Д.В., перший проректор 

Миколаївського національного аграрного 

університету, к.т.н., професор. 
 

Умови участі в конференції: 
Для участі в роботі конференції необхідно до 

20.11.2021 р. надіслати електронною поштою на 

адресу mnau_mpn@ukr.net 

- заявку на участь та відомості про авторів; 
- тези доповіді підготовлені у текстовому 

редакторі Microsoft Word самостійно або у 

співавторстві (не більше трьох осіб) згідно з 

вимогами та зберегти у файл за прикладом 

Ісаєнко_Тези.doc.– електронний варіант; 

- очікувати обов’язкового підтвердження про 
отримання ваших матеріалів на свою 

електронну адресу. 
 

Публікація матеріалів конференції: 
Збірник тез буде розміщено на офіційному 
сайті Миколаївського національного аграрного 
університету та розісланий на електронні 
адреси учасників конференції. 
Розсилка електронної версії збірника 
запланована на 30 листопада 2021 року.  
 

Відповідальність за зміст і достовірність поданих 

матеріалів несуть автори. 
 

mailto:mnau_mpn@ukr.net


 

 

Вимоги до оформлення тез: 
Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і 
вище (у форматі *.doc) через 1 інтервал. Обсяг: до 5 
повних сторінок формату А4. Шрифт: Times New 

Roman, 14 кегля. Поля: з усіх боків – 2 см. 

Абзацний відступ  1,25. 
Рисунки, діаграми, таблиці: будуються з 

використанням чорно-білої гами. Використання 
кольору і фону не допускається. Усі рисунки і 

таблиці повинні бути названі. Для назв таблиць, 

підпису рисунків використовувати шрифт Times 

New Roman, 14 рt, жирний. Всі рисунки повинні 

бути згруповані як єдиний об'єкт. Формули 
розташовувати по центру з нумерацію по 

правому краю. При наборі формул використовувати 

редактор формул МS Office. Забороняється 

використовувати скановані об’єкти! 
Формули: слід друкувати за допомогою редактора 

формул Microsoft Equation, центрувати і нумерувати 
у круглих дужках з рівнянням номера на праве поле. 
Список використаних джерел: має бути 

пронумерований відповідно до порядку цитування 

їх за текстом у квадратних дужках, наприклад, [2]. 
Розміщення: у верхньому правому куті (від поля) 

напівжирним шрифтом прізвище та ініціали 
авторів (не більше 3-х), нижче звичайним 

шрифтом науковий ступінь, наукове звання, 

нижче установа. Нижче через 1 інтервал великими 

літерами напівжирним шрифтом – назва (не 

більше 8 слів). Далі через 1 інтервал з нового рядка 
основний текст.  
 

За зміст матеріалів, дотримання норм академічної 
доброчесності, достовірність наведених даних, посилань на 
джерела, імена та назви відповідальність несуть автори. 
Тези доповідей повинні відповідати нормам орфографії та 
правопису. Матеріали, оформлені з порушенням 
вищезазначених вимог прийматися до друку не будуть! 

 
 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 
на участь у Всеукраїнській науково-теоретичній 

інтернет-конференції 

«Актуальні проблеми безпеки 
життєдіяльності» 

 

Прізвище   

Ім’я   

По-батькові  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Місце роботи  

Посада  

Назва доповіді  

Назва тематичного напряму  

Електронна адреса  

 

Для здобувачів вищої освіти 
 

Прізвище   

Ім’я   

По-батькові  

Місце навчання  
Спеціальність  

Науковий керівник (науковий 
ступінь, звання), прізвище, ім'я, 
по батькові (повністю) 

 

Місце роботи наукового 
керівника 

 

Назва доповіді  

Назва тематичного напряму  

Електронна адреса  

 

Форма участі ‒ заочна (дистанційна). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Зразок оформлення тез доповіді: 
 

Ісаєнко В.С.  

к.е.н., доцент 

Миколаївський національний аграрний 

університет 
 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ 

ІННОВАЦІНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

[текст] 
 

Список використаних джерел 
 

Список використаних джерел оформлюється за 

вимогами ДСТУ 8302:2015. 
 

 
Зразок оформлення тез доповіді  

для здобувачів вищої освіти: 
 

Ісаєнко В.С.  
здобувач вищої освіти спеціальності 015 «Професійна 

освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів 

сільського господарства)», 

Миколаївський національний аграрний 

університет 

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ 

ІННОВАЦІНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

[текст] 

 
Список використаних джерел 

 

Список використаних джерел оформлюється за 

вимогами ДСТУ 8302:2015. 
 

Науковий керівник: І.С. Гоголь, канд. пед. наук, доцент 
Миколаївський національний аграрний університет 

 
 

N.B. Оргкомітет конференції залишає за собою право 
чистового редагування або відхилення матеріалу, 
який оформлений з порушенням зазначених вимог! 


