ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

КОНТАКТНІ ДАННІ ОРГКОМІТЕТУ

Матеріали конференції будуть опубліковані в
науковому збірнику. Автори надають до редакції
текст доповіді у вигляді файлу формату Microsoft
Word. Обсяг доповіді - 2-5 сторінок формату А4 із
зазначенням прізвища та ініціалів авторів, повної
назви організації доповідача, країни.

Херсонська
державна
морська
академія,
кафедра
судноводіння,
секція
безпеки
життєдіяльності на морі, проспект Ушакова 14/1,
м. Херсон, Україна, 73000. д.т.н., проф. Селіванов
Станіслав Євгенович, тел.: +380675731701, е-mail:
selivanstas@mail.ru; selivanstas1940@gmail.com
Контактна особа: Борисенко Катерина, тел.:
+380671823638;
+380956022415;
е-mail:
lshishko59@gmail.com

Загальні вимоги до оформлення доповіді:
 поля – 2,0 см з усіх сторін;
 шрифт – Times New Roman, розмір – 14 пт;
 інтервал – одинарний, абзац – 1,25 см,
вирівнювання за шириною;
 назва – шрифт 14 пт, прописні, абзац – без
відступів, вирівнювання по центру, інтервал – 12 пт;
 прізвища
та ініціали
авторів, назва
організації та держави – шрифт – 12 пт, абзац – без
відступів, вирівнювання по центру, інтервал – 12
пт;
 література – слово "ЛІТЕРАТУРА", шрифт –
14 пт, абзац – без відступів, вирівнювання по
центру, інтервал до – 12 пт, після – 6 пт. Список
джерел оформляється відповідно до вимог ВАК
України (Бюлетень № 5, 2009);
 рисунки
– з відповідною назвою та
нумерацією: "Рисунок 1. Назва рисунку", абзац - без
відступів, вирівнювання по центру, шрифт – 12 пт,
інтервал до й після рисунку – 6 пт;
 таблиці – формат - Microsoft Word або Excel,
над таблицею справа без відступу розміщується
напис: «Таблиця 1. Назва таблиці», шрифт – 14 пт,
інтервал до і після таблиці – 6 пт;
 формули – набираються в редакторі формул
Math Type. Праворуч від формули в дужках
вказується її порядковий номер.
Файли відправляються електронною поштою на
адресу lshishko59@gmail.com
КОНТРОЛЬНІ ЕТАПИ

До 15 липня 2018 року подача заявки до
участі у конференції.

До 6 серпня 2018 року подача тези доповіді
та сплата оргвнесків.
РЕЄСТРАЦІЯ 13 вересня 2018 року о 9.00.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ
МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ НАУК ЕКОЛОГІЇ ТА
БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
EUROPEAN ASSOCIATION FOR SECURITY
COMPANY MARLOW NAVIGATION

ТРАНСПОРТ
Від залізничного вокзалу: тролейбус № 1,
маршрутне таксі № 9, 35 до зупинки «вул.
Пилипа Орлика».

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Від автовокзалу: маршрутне таксі № 6, 9 до
зупинки «вул. Пилипа Орлика».
Від аеропорту: маршрутне таксі № 101 до
зупинки «Центральний ринок».
РОЗМІЩЕННЯ УЧАСНИКІВ
Організований переїзд та поселення усіх учасників
конференції в пансіонаті (3 дні проживання на
березі моря з харчуванням та товариської вечерею
1100 грн. з однієї особи).
ОПЛАТА УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
Для часткового відшкодування витрат, пов'язаних
з організацією конференції, виданням програми та
наукового збірника, кави-брейк, обіду, необхідно
внести оргвнесок у розмірі 350 грн. за кожного
учасника (при реєстрації), заочна участь 250 грн.
(перерахувати).
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ОРГКОМІТЕТУ:
Одержувач
коштів:
Борисенко
Катерина
Ігорівна, “УкрСиббанк” МФО: 351005, ЕДРПОУ:
9807750, номер картки 5169307502903458. З
обов'язковою відміткою: поповнення рахунку
Борисенко К.І.

Інформаційне повідомлення
13-15 вересня 2018 року
м. Херсон, Україна

ШАНОВНИЙ(А) _________________________________!
Запрошуємо
Вас
взяти
участь
у
V
Міжнародній науково-практичній конференції
«Безпека життєдіяльності на транспорті і
виробництві - освіта, наука, практика», яка
відбудеться 13 – 15 вересня 2018 року в
Херсонській державній морській академії.
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Конференція ставить собі за мету узагальнити
нові прикладні та теоретичні результати у галузі
безпеки на транспорті і виробництві. У рамках
нижче перелічених тематик конференції будуть
проведені пленарні засідання, організована робота
секцій і круглих столів. До участі в конференції
залучаються
провідні
фахівці
українських
навчальних закладів та зарубіжжя, підприємств та
організацій. Роботу конференції планується
супроводити культурною програмою, що включає в
себе огляд тренажерно-лабораторної бази ХДМА, а
також маршрути екологічного, оздоровчого та
етнічного туризму.
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
 Освіта у напрямку безпеки життєдіяльності,
охорони
праці
і
цивільного
захисту.
Компетентністний підхід в підготовці спеціалістів.
 Екологізація освіти як основа стратегії
збалансованого розвитку.
 Безпека і охорона праці у різних сферах
діяльності людини (транспорт, надзвичайні ситуації,
промисловість, інформаційні технології та ін.).
Фактори ризику безпеки людини.
 Безпека
атомної
енергетики,
горіння
речовин.
 Екологічна безпека.
 Альтернативні
(відновлювані)
джерела
енергії.
 Проблеми надійності та енергозбереження.
 Безпека на транспорті. Відповідальність
за порушення.

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ

Голова оргкомітету:
Василь ЧЕРНЯВСЬКИЙ, ректор Херсонської
державної морської академії, д.пед.н., доцент,
Україна.
Заступники голови оргкомітету:
Андрій БЕНЬ, проректор з науково-педагогічної
роботи, к.т.н., доцент, Україна.
Станіслав СЕЛІВАНОВ, кафедра судноводіння,
секція безпеки життєдіяльності на морі ХДМА,
д.т.н., професор, Україна.
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
В’ячеслав КЛЕПІКОВ, директор Інституту
електрофізики і радіаційних технологій НАН
України, член кореспондент НАН України, д.фіз.мат.н., професор, Україна.
Алім ЕННАН, директор Фізико-хімічного
інституту захисту навколишнього середовища і
людини МОН і НАН України, д.хім.н., професор,
Україна.
Петро ВОЛЯНСЬКИЙ, начальник Інституту
державного управління в сфері цивільного
захисту, доктор наук з державного управління,
доцент, Україна.
Олександр ЛЮБІЧ, президент Українського
національного відділення Міжнародної академії
наук екології та безпеки життєдіяльності, д.е.н.,
професор, Україна.
Олександр
ЗАПОРОЖЕЦЬ,
проректор
з
міжнародних зв’язків і освіти Національного
авіаційного університету, д.т.н., професор, Україна.
Володимир АНДРОНОВ, проректор з наукової
роботи Національного університету цивільного
захисту України, полковник служби цивільного
захисту, д.т.н., професор, Україна.
Миколай ХВОРОСТ, завідувач кафедри охорони
праці та безпеки життєдіяльності Харківського
національного університету міського господарства
ім. О.М. Бекетова, д.т.н., професор, Україна.
Анатолій БЄЛІКОВ, завідувач кафедри безпеки
життєдіяльності
Придніпровської
державної
академії будівництва і архітектури, д.т.н.,
професор, Україна.

Михайло КОЛЕГАЕВ, декан судно механічного
факультету, зав. кафедрою БЖД, Національний
університет “Одеська Морська Академія”; к.т.н.,
професор, Україна.
Олександр ЛЯШЕНКО, декан кораблебудівного
факультету, зав. кафедрою БЖД та хімії, Одеський
національний
морський
університет,
к.т.н.,
професор, Україна.
Олександр ЛАЗАРЕНКОВ, завідувач кафедри
охорони
праці
Білоруського
національного
технічного університету, д.т.н., професор, Білорусь.
Мухтар
БАЙЖУМАНОВ,
ректор
Академії
громадянської авіації республіки Казахстан, д.фіз.мат.н., професор, Казахстан.
Leszek. F. KORZENIOWSKI, prof. nadzv, dr.hab,
prezes Europejskiego Stowarzyszenia Nauk o
Bezpieczenstwie, Польща.
Olga Zhyk, Prof. zw. dr hab. inż., professor,
Uniwersytet Opolski, Польща.
Boris BLYUKHER, PhD., PE, CSP, CQE, Professor
Department of Health, Safety and Environmental
Sciences, Indiana State University, США.
Vijay SINGH, director G.P.S. Academy, J.P. Nagar UP,
Індія.
Jozef MATIZ, Doc., RSDr., PhD., Academy of the
Armed Forces of Gen. R. Stefanik, Словаччина.
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
(Заповнену заявку разом із матеріалами направляйте
електронною поштою lshishko59@gmail.com)

Прізвище, ім’я по-батькові: ______________________________
Найменування навчального закладу, підприємства,
організації: __________________________________________________
Посада: ______________________________________________________
Вчений ступінь, звання: __________________________________
Поштова адреса: ___________________________________________
Телефон, е-mail: ___________________________________________
Секція: _______________________________________________________
Тема тези:___________________________________________________
Передбачувана форма участі у конференції:
виступ з доповіддю
так / ні
публікація тези
так / ні
проживання в готелі
так / ні

