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МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Аналіз сучасних викликів та загроз в охороні праці у контексті європейської 

інтеграції України; шляхи забезпечення безпеки у сфері природної, техногенної та 

соціальної безпеки населення й територій в умовах повсякденної діяльності та у разі 

виникнення надзвичайних подій та ситуацій; обговорення пріоритетних напрямів 

розв’язання проблемних питань у галузі безпеки. 

 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Сучасні проблеми в охороні праці у контексті європейської інтеграції України 

2. Актуальні питання менеджменту та управління якістю в охороні праці 

3. Професійна безпека та гігієна праці 

4. Безпека на транспорті  

5. Проблеми забезпечення техногенної безпеки 

6. Соціальні аспекти охорони праці, дискримінація у сфері трудових відносин 
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• Прийом заявок та матеріалів учасників – до 25.10 2020 р. 

• Підтвердження отримання заявки та матеріалів учасників, формування секцій та 

підключення учасників (участь з доповіддю) – до 06.11 2020 р. 
 

 

 
 

Тези доповідей мають бути оформлені у текстовому редакторі Microsoft Word, 

шрифт Times New Roman, розмір 14 пт., міжрядковий інтервал – полуторний, обсяг  – 

до 3 сторінок формату A4, орієнтація – книжна; усі поля – 2 см. Робочі мови 

конференції: українська, англійська, польська, сербська. 

 

 
 

Формат конференції передбачає участь із доповіддю із використанням засобів 

дистанційної комунікації, а також заочну участь без доповіді. За результатами роботи 

конференції учасникам буде надіслано електронний збірник тез доповідей. Участь у 

конференції є безкоштовною.  
 

• 09 листопада – засідання по секціях:  

- Секція 1 – 11:00-12:00 

- Секція 2 – 12:00-13:00 

• 10 листопада – засідання по секціях:  

- Секція 3 – 10:00-11:00 

- Секція 4 – 11:00-12:00 

- Секція 5 – 13:00-14:00 

- Секція 6 – 14:00-15:00 

• 11 листопада – підведення підсумків конференції* 

Регламент доповіді – 5 хвилин  
*Графік засідань може бути змінений залежно від кількості учасників. 

 

 

 

Для заповнення реєстраційної форми: 

• перейдіть за цим посиланням 

 або  
• скористайтеся QR-кодом 

або 
• заповніть реєстраційну форму учасника, наведену 

нижче, та надішліть на електронну адресу оргкомітету 

oshconf@kname.edu.ua 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

КОНТРОЛЬНІ ЕТАПИ 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 

Найменування навчального закладу_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Прізвище___________________________________________________________________ 

Ім'я________________________________________________________________________ 

По батькові_________________________________________________________________ 

Прізвище керівника__________________________________________________________ 

Ім'я керівника_______________________________________________________________ 

По батькові керівника________________________________________________________ 

Посада керівника____________________________________________________________ 

Вчений ступінь, вчене звання керівника________________________________________ 

Адреса електронної пошти____________________________________________________ 

Контактний телефон_________________________________________________________ 

Секція_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Тема тези__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Передбачувана форма участі у конференції: 

□ дистанційна участь, виступ з доповіддю он-лайн 

□ заочна участь, яка передбачає лише подання матеріалів для включення у збірник 

тез доповідей конференції 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗИ ДОПОВІДІ 
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