
НА КОНФЕРЕНЦІЮ ЗАПРОШУЮТЬСЯ 

Науковці НДУ, викладачі ВНЗ, 

аспіранти, докторанти, здобувачі вищої 

освіти, представники органів державного і 

місцевого самоврядування, підприємств і 

громадських організацій АПК чия діяльність 

має відношення до тематики конференції 

 

НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
- інтеграція України до ЄС з питань 

охорони праці та збереження здоров’я 

людини; 

- оцінювання ризику небезпек, що 

виникають у виробничому середовищі; 

- удосконалення менеджменту охорони 

праці на основі державних і міжнародних 

стандартів та систем управління 

професійною безпекою; 

- формування передумов для стабільного 

зниження рівня травматизму, професійних 

захворювань та запобігання аварійним 

ситуаціям; 

- надзвичайні ситуації та шляхи їх 

попередження; 

- екологічна безпека довкілля; 

- пожежна та техногенна безпека; 

- особливості охорони 

сільськогосподарських об’єктів промислової 

власності; 

- охорона прав на селекційні досягнення; 

- інтелектуальний капітал та нематеріальні 

активи сільськогосподарського виробництва; 

- впровадження інформаційних технологій 

та особливості права  інтелектуальної 

власності на них. 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

Обсяг -  3-5 повних стор. формату А4 

Шрифт -  14 pt Times New Roman 

Інтервал -  1,5 (полуторний) 

Абзац - 1.25 см 

Поля - 20 мм з усіх сторін 

Перший рядок - Назва доповіді  

Другий рядок - Прізвища та ініціали авторів 

Третій рядок - Установа, яку представляє 

автор 

Четвертий рядок- Порожній  

З п’ятого рядку- Текст доповіді  

 

За результатами конференції буде 

опублікований електронний збірник тез 

доповідей. 

Протягом місяця збірник буде розісланий 

учасникам конференції в PDFформаті. 

 

зразок оформлення тез

УМОВИ УЧАСТІ 

Для участі у конференції необхідно 

до 1 березня 2016 р. надіслати заявку на 

участь у конференції (форма додається) та 

тези доповідей на  

Е-mail: kafedra_BGD@ukr.net  

             dudar510@mail.ru 

 

Організаційний внесок прохання 

перераховувати поштовим переказом за 

адресою: Дударь Ніна Іванівна, до 

запитання, вул. Г.Сковороди, 1/3, м. 

Полтава, 36003, для учасників конференції 

– 40 грн. 

 

Робочі мови конференції – українська, 

російська, англійська 

 

За додатковою інформацією прохання 

звертатися: 

Кафедра «Безпека життєдіяльності», 

інженерно-технологічний факультет 

Полтавської державної аграрної академії. 

Адреса: 36003, м. Полтава  

вул. Сковороди 1/3, корп.3, каб. 358.  

 

Телефон:  +3(805322) 7-34-94 

   +3(8095) 761-08-24 

                    +3(8066) 161-10-97 

 

Е-mail: kafedra_BGD@ukr.net 

                      dudar510@mail.ru 

Інформація про конференцію в мережі  

Internet: www.pdaa.edu.ua 

 
 

 

 

РІЗНОМАНІТНІСТЬ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД 

УКРАЇНИ 

Опара Н.М. 

к. с.-г. н. доцент кафедри  

безпека життєдіяльності  

Полтавська державна аграрна академія 

м. Полтава 

 

Україна за кількістю та різноманітністю 

мінеральних вод може порівнятися …. 

 

Література 

 

 
  

mailto:kafedra_BGD@ukr.net
mailto:dudar510@mail.ru
mailto:kafedra_BGD@ukr.net


 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У 

ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-

ПРАКТИЧНІЙ  ІНТЕРНЕТ-

КОНФЕРЕНЦІЇ 

«Інноваційні аспекти систем безпеки праці, захисту 

інтелектуальної власності» 
 

Прізвище   _____________________ 

Ім’я   _____________________ 

По батькові _____________________ 

Науковий ступінь _____________________ 

Вчене звання _____________________ 

Посада  _____________________ 

   _____________________ 

Організація  _____________________ 

   _____________________ 

Контактна адреса _____________________ 

   _____________________ 

   _____________________ 

   _____________________ 

Контактні телефони ___________________ 

   _____________________ 

Е-mail  _____________________ 

Назва доповіді _____________________ 

   _____________________ 

   _____________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦІЇ 

1. Безпека праці 

2. Надзвичайні ситуації та шляхи їх 

попередження 

3. Екологічна безпека довкілля 

4. Особливості права інтелектуальної 

власності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НУ 

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» В М. КИЄВІ 

 

ДВНЗ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (М. МАРІУПОЛЬ) 

 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ПОЛТАВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 

 

ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 

ЦЗ ТА БЖД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ 

СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ 

ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ У ПОЛТАВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 

Запрошення 
 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-

ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ - 

КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

Інноваційні аспекти систем безпеки праці, захисту 

інтелектуальної власності 
 

 

30-31 березня 2016 року. 

 

 

Полтава – 2016 


