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Шановні учасники Всеукраїнської науково практичної конференції 
«Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика», шановна 
короленківська родино, колеги, гості, аспіранти, магістранти і студенти! Вітаю 
Вас з початком роботи Всеукраїнської науково практичної конференції. Вже 
багато років поспіль щорічно 1 березня відзначають Всесвітній день цивільного 
захисту, а 28 квітня за ініціативою Міжнародної конфедерації вільних 
профспілок трудящих – Всесвітній день охорони праці. Зараз світ в цілому та, 
зокрема, Україна переживає непрості часи, спричинені епідемією коронавірусу 

19. Проведення у цей період такої конференції у дистанційному режимі  
з використанням інформаційних технологій має на меті привернути увагу 
громадськості до масштабів проблем здоров’язбереження у різних сферах 
нашого життя, допомагає створенню та просуванню культури суспільної безпеки 
і охорони праці, формуванню у молоді поняття про здоров’язбережувальні 
компетентності.

Впевнений, що питання здоров’язбереження, безпекознавства, праце 
охоронної діяльності та цивільного захисту є сьогодні тими інтегральними 
напрямами, які пронизують усі сфери життєдіяльності людини, у тому числі і 
галузь освіти.

Дуже приємно, що у роботі конференції викладачі та фахівці галузей 
безпеки життєдіяльності, охорони праці, та цивільного захисту поставили поруч 
із собою на один щабель аспірантів, магістрантів та студентів нашого 
університету та інших навчальних закладів України. Переконаний, що присутні 
сьогодні на нашій відеоконференції фахівці різних галузей донесуть до 
майбутніх педагогів – аспірантів, магістрантів та студентів – необхідність 
знаходження шляхів розв’язання актуальних проблем формування 
здоров’язбереження, охорони праці та цивільного захисту та усвідомлення того, 
що в сучасних умовах збереження здоров’я людини є пріоритетним напрямом 
роботи майбутнього педагога. 

Дозвольте підкреслити важливість Ваших зусиль і Вашої роботи у 
питаннях цивільної безпеки, працеохоронної діяльності. Дякую Вам за участь у 
конференції і дозвольте привітати усіх наших гостей, які на сьогодні 
представлені наглядовими, навчально методичними органами, органами 
соціального захисту потерпілих від нещасних випадків на виробництві 
Полтавської області та рядом закладів вищої освіти з регіонів України. 
Показово, що у відзначенні Дня охорони праці поруч із фахівцями галузі безпеки 
і вченими у конференції бере участь і студентська молодь, якій через певний час 
прийдеться формувати культуру здоров’я особистості в освітніх закладах 
Полтавщини. 

Продуктивної Вам роботи, успіхів з упровадження 
здоров’язбережувальних та безпечних технологій в освітній простір України. 


