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У матеріалах VII Міжнародної науково-методичної конференції та 105 
міжнародної конференції EAS «Безпека людини у сучасних умовах», яка відбулась 3 – 4 
грудня 2015 року, наведено програму, анотації доповідей та у додатку повні тексти статей та 
доповідей. Розглянуті питання із напрямку безпеки життєдіяльності людини, які пов'язані з 
проблемами безпеки підприємств, сільського господарства, транспорту та оточуючого 
середовища, людини у сучасних умовах, моніторингу навколишнього середовища, ролі 
інформаційних та експертних систем, роботи громадських організацій.

Наукові статті, що наведено у збірнику, можуть бути корисними для науковців, 
викладачів вищих навчальних закладів освіти, аспірантів, студентів та слухачів курсів 
підвищення кваліфікації.

The materials of VII International scientific-methodical conference and 105 international 
conference of EAS «Human security in modem terms» which took place on 3 - 4 December 2015 is 
a program, summaries of reports and at appendix are full text articles and reports. The questions of 
die areas of human security that address issues related to the problems of security agriculture, 
transport and the environment, the person in modem circumstances, monitoring the environment, 
the role of information and expert systems, the work of NGOs.

Scientific articles that are in the collection can be useful for scientists, teachers of higher 
educational institutions, graduate students, and training courses.

Матеріали друкуються у авторській редакції і відповідність за їх редагування несуть 
автори. Оргкомітет конференції претензії з цього приводу не приймає.

Materials published in author's edition and responsibility for editing them are the authors. 
Organizing Committee does not accept claims on this matter.
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ЗМІСТ

1. Програма міжнародної науково-методичної конференції

2. Анотації наукових доповідей

3. Додаток. Збірка наукових статей, що видана за матеріалами VII-ї 
міжнародної конференції НТУ «ХПІ»
та 105 міжнародної конференції EAS (формат PDF)

CONTENT
1. The program of international scientific and methodical conference

2. The annotations of scientific reports

3. Application. The collection of articles that were issued by at the 
base of materials VII-th International Conference NTU "  KPI" 
and 105 International conference EAS (format PDF)
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