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НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  

 

ІІ Науково-практична конференція  

(ЗА МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ) 

16  ТРАВНЯ  2019 РОКУ 



 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

До участі в конференції запрошуємо вчених, 

практиків галузі цивільного захисту, публічного 

управління та адміністрування, професійної освіти. 

У ході роботи конференції буде проведено пленарне 

засідання та організовано роботу  експертних панельних 

дискусій і круглого столу. 

Мови конференції: українська, англійська. 

Бажаючі взяти участь у конференції повинні подати 

заявку, огляди досліджень в Оргкомітет до                            

12 березня 2019 р. Огляди досліджень, представлені в 

зазначений термін і оформлені відповідно до поданих 

вимог, будуть опубліковані в збірнику матеріалів 

конференції. Оргкомітет залишає за собою право на 

ухвалення рішення про відхилення публікації матеріалів, 

що не відповідають тематиці конференції та оформлені з 

порушенням вимог до них. 

 

Участь у конференції безкоштовна. 

Відрядження та проїзд до місця проведення 

конференції за рахунок учасників. 

 

Зареєструватися для участі в конференції, подати 

матеріали оглядів досліджень можна за 

посиланням (через Google Forme, використовуючи 

Ваш акаунт Google або створивши Вашу 

електронну скриньку на Gmail):  
 

https://goo.gl/forms/TZl7kIeCKMOQek5B2 

 

Також матеріали оглядів можна подати на 

електронну адресу (з поміткою “Конференція”)  

iducz_nauka@ukr.net 

 

З питань участі в конференції звертатись до: 

Потеряйка Сергія Петровича +38044-430-06-15 

 

З питань реєстрації  та подання матеріалів 

звертатись до: 

Литвиновського Євгена Юрійовича +380504940275 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Напрями розвитку освітньої діяльності закладів 

освіти в Україні. 

 

Реалізація Концепції реформування системи 

професійного навчання державних службовців, 

посадових осіб місцевого самоврядування. 

 

Удосконалення наукового забезпечення 

освітньої діяльності у сфері цивільного захисту. 

 

Експертні панельні дискусії: 

Проблемні питання та удосконалення освітньої 

діяльності у сфері цивільного захисту. 

Проблемні питання підготовки магістрів за 

спеціальністю 281 „Публічне управління та 

адміністрування” з урахуванням специфіки у 

сфері цивільного захисту. 

Проблемні питання формування культури  

безпеки життєдіяльності. 

Проблемні питання пожежної та техногенно-

екологічної безпеки. 

 

У рамках конференції передбачено провести 

круглий стіл „Інноваційні методи навчання 

організації взаємодії між органами управління 

цивільного захисту”. 

До роботи експертних панельних дискусій та 

круглого столу запрошені експерти. 

 

 

Вимоги до оформлення оглядів: 

 

Обсяг – до 4000 знаків, 12 кегль, шрифт Times New 

Roman Cyr - одинарний. 

Матеріали подаються через Google Forme, або на 

зазначену електронну адресу окремим файлом. 

Структура огляду (abstract) дослідження:  

УДК  

ORCID 

Прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, 

вчене звання  

Тема 

Ключові слова (2-3) 

Постановка проблеми (основні дослідницькі 

питання / дослідницькі інструменти) (до 300 

символів) 

Гіпотези (якщо є) (до 300 символів) 

Методологія (методи дослідження) (до 300 

символів) 

Основні результати дослідження (до 2000 

символів) 

Висновки (до 300 символів) 

 

Місце проведення науково-практичної конференції  

 

м. Київ, вул. Вишгородська, 21. 

Їхати: 

 

- від центрального залізничного вокзалу маршрутними 

таксі № 18+7 (181) або № 558 до зупинки „Вулиця 

Мостицька”; 

 

- від Південного залізничного вокзалу тролейбусом              

№ 33 до зупинки „Вулиця Мостицька”; 
      

- від ст. метро „Почайна” тролейбусом № 25 до зупинки 

„Вулиця Мостицька”; 

- від ст. метро „Лук’янівська” тролейбусами № 18,           

№ 6, № 33, маршрутними таксі № 6, № 18 до зупинки 

„Вулиця Мостицька”. 

https://goo.gl/forms/TZl7kIeCKMOQek5B2
mailto:iducz_nauka@ukr.net

