


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

РАДА РЕКТОРІВ ХАРКІВСЬКОГО ВУЗІВСЬКОГО ЦЕНТРУ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МНС В ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

СПІЛКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

МАТЕРІАЛИ
7-ї РЕГІОНАЛЬНОЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

“БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”
та

СТУДЕНТСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
„ХАРКІВЩИНА, СТУДЕНТСТВО ТА ЕКОЛОГІЯ”

Україна, Харків



УДК 614.8(075.8)
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життєдіяльності” та студентської конференції „Харківщина, студентство та 
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У збірнику наведено матеріали 7-ї регіональної науково-методичної 
конференції «Безпека життєдіяльності» та студентської конференції 
„Харківщина, студентство та екологія”, в яких розглянуто питання 
пов'язані з проблемами небезпеки підприємств, сільського господарства, 
транспорту та оточуючого середовища, безпеки людини у сучасних 
умовах, моніторингу навколишнього середовища, ролі інформаційних та 
експертних систем у вирішенні питань безпеки життєдіяльності, а також 
робота спілки фахівців з питань БЖД у м. Харкові.

Материалы 7-й региональной научно-методической конференции 
“Безопасность жизнедеятельности” и студенческой конференции 
„Харьковщина, студенчество и экология”. Харьков, 2007. - 124 с.

В сборнике приведены материалы 7-й региональной научно- 
методической конференции «Безопасность жизнедеятельности» и 
студенческой конференции „Харьковщина, студенчество и экология”, в 
которых рассмотрены вопросы, связанные с проблемами опасности 
предприятий, сельского хозяйства, транспорта и окружающей среды, 
безопасности человека в современных условиях, мониторинга 
окружающей среды, роли информационных и экспертных систем в 
решении вопросов безопасности жизнедеятельности, а также работа союза 
специалистов по вопросам БЖД в г. Харькове.
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