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ЗВІТ 

про наукову роботу 

кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки за 2018 рік 

 

Вступ 

 

На кафедрі охорони праці, промислової та цивільної безпеки (далі – 

ОППЦБ) працюють 20 штатних науково-педагогічних працівників, з них – 2 

доктори наук, 13 кандидатів наук та 7 викладачів без вченого ступеня. 

7 осіб працюють на кафедрі як сумісники. З них – 1 доктор наук, 2 

кандидати наук та 4 викладачів без вченого ступеня. 

Кількість аспірантів на кафедрі – 0. Всього молодих вчених – 2. 

За звітний період працівниками кафедри опубліковано: 5 монографій друк. 

(з них Міжнародні – 3, з грифом НТУУ «КПІ» –0) , 1 навчальний посібник (з 

них з грифом НТУУ «КПІ» –1). 

На кафедрі проведено 1 Міжнародну і 2 Всеукраїнські наукові конференції. 

Опубліковано 145 статей та доповідей (15 статей, 130 доповідей і тез) у 

наукових виданнях, з них – 8 у наукометричних виданнях (1- Scopus); 2 – у 

закордонних виданнях; 10 – у фахових виданнях України. 

Зроблено 130 виступи на 25 наукових конференціях і семінарах, у тому числі 

на міжнародних – 20 (1- Scopus), за межами України – 1. 

Отримало 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. 

215 студенти залучено до науково-дослідних робіт та тематичних гуртків. 35 

студентів виконали атестаційні роботи з використанням результатів наукових 

доробок викладачів кафедри.  

119 студентів прийняли участь у науково-методичних конференціях. За 

участю студентів опубліковано 108 тез доповідей на 5 конференціях, у тому 

числі на міжнародних – 3. 23 статей студенти написали самостійно. 

Співробітники кафедри за звітний період виконують 2 науково-дослідні 

роботи (ініціативні) за одним пріоритетним напрямом. 

До роботи на кафедрі залучено 3 висококваліфікованих спеціалісти – доктор 

технічних наук Кружилко О.Є., кандидати технічних наук Майстренко В.В., 

Лук’яненко А.О. 

 

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з 

навчальним процесом 

 

1.1 Підготовка кандидатів та докторів наук 

 

2018 року захищено 1 кандидатську дисертацію.  

Ковтун А.І., асистент. Назва роботи «Удосконалення технології керованого 

розколу кам’яних блоків невибуховими руйнуючими сумішами». Спеціальність 

05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин. Керівник Кравець 

В.Г. Дата захисту – 22.05.2018. Диплом ДК №047956 від 5.07.2018 р. 
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1.2 Науково-дослідна робота студентів  

 

На кафедрі ОППЦБ 20 викладачів беруть участь у спільній науково-

дослідній роботі зі студентами. Загальна кількість студентів, залучених до 

науково-дослідних робіт та тематичних гуртків – 215 (128 – працюють у 

тематичних кружках; 35 – під час виконання атестаційних робіт, у т.ч. студенти 

ІЕЕ –39). Всього за участю 120 студентів зроблено 108 доповідей з публікацією 

тез на 5 конференціях: 

– Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

енергозбереження як вимога безпеки життєдіяльності» 7-8 червня 2018;  

– X міжнародна науково-технічна конференції «Енергетика. Екологія. 

Людина»; КПІ ім. І. Сікорського ІЕЕ, м. Київ; 27- 28.05.2018; 

– 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів та 

студентів «Наукові здобутки молоді – вирішення проблем харчування людства 

у ХХІ столітті», м. Київ 23.03 2018; 

– ІХ студентська наукова інтернет-конференція Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого “Безпека людини і 

реалізація права на працю в сучасних умовах життєдіяльності” м. Харків. Дата 

проведення  20.04.2018.  

– XVII Всеукраїнська науково-методична конференція «Охорона 

праці, промислова та цивільна безпека», НТУУ «КПІ» 15-16 листопада 2017, м. 

Київ.  

– XVIII Всеукраїнська науково-методична конференція «Охорона 

праці, промислова та цивільна безпека», НТУУ «КПІ» 15-16 травня 2018, м. 

Київ. 

Викладачі кафедри Митюк Л.О. і Землянська О. організували та провели 2 

олімпіади з дисциплін «Основи охорони праці». 

28 лютого був проведений I тур олімпіади з дисципліни «Основи охорони 

праці» (Наказ №1/75 від 27.02.2018р.),  у якому взяли участь 52 студенти з 10 

факультетів.  Перемогу здобули  Колочинська В.В. (ІЕЕ ОЗ 71мп)  1 місце та  

Бур Л.С. (СЕ 41 ВПІ) 2 місце. 

У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Основи 

охорони  праці», який проходив 19-21 квітня  в Луцькому національному 

технічному університеті,  Колочинська В.В. посіла 3 місце. 

Доц. Полукаров Ю.О. організував студентський гурток «Профілактика та 

аналіз виробничого травматизму» на хіміко-технологічному факультеті, в 

якому працює 25 студентів. За результатами роботи в гуртку студенти зробили 

3 доповіді під час ХУІ Всеукраїнської конференції «Проблеми охорони праці, 

промислової та цивільної безпеки» та 1 доповідь на ІX міжнародній науково-

технічній конференції «Енергетика. Екологія. Людина»; КПІ ім. І. Сікорського 

ІЕЕ, м. Київ; Дата проведення  25-26.05.2017.   
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Доц. Мітюк Л.О. організувала студентський гурток «Безпека понад усе» на 

фізико-математичному факультеті, видавничо-поліграфічному інституті, 

інституті енергозбереження та енергоменеджменту, до якого залучено 55 

студентів. За результатами роботи в гуртку 8 студентів зробили 12 доповідей: 4 

доповіді на ХVIІ Всеукраїнській конференцій «Проблеми охорони праці, 

промислової та цивільної безпеки», 7 доповідей на конференції ІХ студентська 

наукова інтернет-конференції Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого “Безпека людини і реалізація права на працю в сучасних 

умовах життєдіяльності”, м. Харків; дата проведення  20.04.2018; 1 доповідь 

на Міжнародній науковій конференції молодих учених, аспірантів і студентів 

“Наукові здобутки молоді у вирішенню проблем харчування людства у ХХІ 

сторіччі», Київ 5-6 квітня 2018. 

На кафедрі працює міжфакультетський науково-практичний студентський 

гурток “Актуальні проблеми охорони праці”, у роботі якого беруть участь 28 

студентів ІПСА і ФММ. Керівник гуртка – доц. Полукаров О.І.  

Доц. Демчук Г.В. керує науково-практичним гуртком “Розвиток та 

впровадження нових засобів індивідуального захисту” на МІФ, в якому працює 

12 студентів. За результатами роботи у гуртку 7 студентів зробили 5 доповідей 

на Шістнадцятій конференції «Проблеми охорони праці, промислової та 

цивільної безпеки» (див. список докладів). 

65 доповідей зроблено на XVII Всеукраїнській конференції “Проблеми 

охорони праці, промислової та цивільної безпеки”, яка відбулася 15-16 

листопада 2017 року на кафедрі у двох секціях. Час і місце проходження 

конференцій – з 10.00 до 17.30, 517 ауд. Загальна кількість учасників – 80 (з 

них: викладачі кафедри -16; запрошені з інших ВУЗів країни – 9, студенти – 

55). Зі студентами зроблено 49 доповідей, 14 статей написано студентами 

самостійно 

63 доповіді зроблено на XVIII Всеукраїнській конференції “Проблеми 

охорони праці, промислової та цивільної безпеки”, яка відбулася 15-16 травня 

2018 року на кафедрі у двох секціях. Час і місце проходження конференцій – з 

10.00 до 17.30, 517 ауд. Загальна кількість учасників – 85 (з них: викладачі 

кафедри – 15; запрошені з інших ВУЗів країни – 12, студенти – 58). Зі 

студентами зроблено 44 доповіді, 9 статей написано студентами самостійно 

 

Приклади публікацій за участі студентів: 

1. Калінчик В.В., Колісніченко (ст.) Підвищення енергоефективності систем 

освітлення. Зб. маетіралів Х міжнародної науково-технічної конференції. 

«Енергетика. екологія. Людина». – Наукові праці «КПІ імені Ігоря 

Сікорського», ІЕЕ. – Київ, 2017. – С. 103-105. 

2. Tretiakova L., Mityuk L.,, Konach N.( ст) Analysis of insurance accidents in 

manufacturing in the food industry./ Cб матеріалів Міжнародної наукової 

конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді у 

вирішенню проблем харчування людства у ХХІ сторіччі». Київ 2018 5-6 квітня. 

С. 254.  
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3. Мітюк Л.О., Дорош Є.О (ст) Екологічна освіта як необхідна ланка життя 

сучасного суспільства / Зб. матеріалів ІХ студентської наукової інтернет-

конференції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

«Безпека людини і реалізація права на працю в сучасних умовах 

життєдіяльності», м. Харків, с. 161-163. 

 

1.3 Науково-дослідна робота молодих учених 

На кафедрі працює 2 молодих вчених. Асистент – Ільчук О.С., асистент – 

Калінчик В.В. 

1. Ільчук О.С. під керівництвом зав. кафедрою д.т.н. Левченка О.Г., 

виконувала дослідження, що відносяться згідно Закону України № 3715-VI від 

8.09.2011 р. «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» до п. 

6. стратегічного пріоритетного напряму інноваційної діяльності – “Широке 

застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього 

природного середовища”. За результатами досліджень опубліковано 2 статті в 

наукометричних журналах (Науковий журнал «Енергетика: економіка, 

технології, екологія». − 2017. − Вип. 4. − С. 170–175, Наукові доповіді НУБіП 

України. Серія "Техніка та енергетика АПК": збірник наукових праць. − 2018. − 

Вип. 3 (73) і зроблено 5 доповідей на науково-технічних конференціях.  

Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 78323 

Науковий твір «Методика бенчмаркінгу охорони праці» / Левченко О.Г., Ільчук 

О.С./ 13.04.2018. 

Асистент – Калінчик В.В., який закінчив аспірантуру 2014 року, виконує 

дослідження, які відносяться до пріоритетних напрямів розвитку науки і 

техніки – “Інформаційні технології та комунікаційні технології”. Зробив 3 

доповіді на науково-технічних конференціях.  

Кількість опублікованих наукових праць за участю молодих вчених – 2. 

Кількість доповідей зроблених на наукових конференціях – 8. 

 

2. Основні результати наукових досліджень і розробок за 

пріоритетними напрямами  

 

2.1 Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на 

кафедрах у межах робочого часу викладачів 

 

2018 року на кафедрі ОПЦБ виконувалося 2 ініціативні прикладні наукові 

роботи за одним пріоритетним напрямом «Фундаментальні наукові 

дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, 

соціально-економічного, людського потенціалу для забезпечення 

конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і 

держави». 

1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем 

розвитку науково-технічного, соціально-економічного, людського 
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потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та 

сталого розвитку суспільства і держави. 

За таким напрямом викладачі кафедри виконують таку наукову роботу: 

Тема 1 «Захист працюючих від небезпечних фізичних факторів під час 

застосування різних видів електродугового зварювання» (номер ДР 

0112U008405). Термін виконання 2017-2019. Протокол № 3 від 16.11.2017). 

Керівник  Левченко О.Г. Виконавці: Полукаров Ю.О., Арламов О.Ю., Ільчук 

О.С. Робота виконується спільно з Інститутом електрозварювання ім. 

Є.О.Патона НАН України. 

Мета роботи – розроблення заходів і засобів для захисту працівників під час 

застосування різних видів електродугового зварювання. 

За результатами робіт опубліковано 3 статі, 15 доповідей на наукових 

конференціях з публікацією тез. Залучено до роботи 12 студентів. 

Тема 2. «Співпраця в проведенні науково-дослідної та видавничої діяльності» 

(номер ДР 0114U000903), керівник роботи  Третякова Л.Д. (кафедра ОППЦБ), 

протокол № 5 від 25.12.2013. 

     Робота виконується спільно з ТОВ «Основа» на безоплатній основі. 

     Мета роботи – підготовка і видання підручників, монографій, навчальних 

посібників методичних рекомендацій, матеріалів конференцій з питань охорони 

праці, промислової та цивільної безпеки, цивільного захисту.  

2018 року спільно підготовлено: 3 збірники матеріалів конференцій: 

шістнадцятої та сімнадцятої Всеукраїнських конференцій «Проблеми охорони 

праці, промислової та цивільної безпеки». Залучено до роботи 10 студентів.  

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт видано:  

монографій – 4, підручників – 0, навчальних посібників – 1.  

Захищено дисертацій: докторських – 0, кандидатських – 0  

(2 підготовлено до захисту).  

Опубліковано  статей: у фахових виданнях – 3, у журналах, що входять до 

наукометричних баз даних – 3. 

1. Левченко О. Г.  Математичне моделювання процесу оцінювання рівня 

ефективності управління охороною праці в галузі машинобудування / 

Левченко О. Г., Ільчук О. С. // Науковий журнал «Енергетика: 

економіка, технології, екологія». − 2017. − Вип. 4. − С. 170–175. (Google 

Scholar, Index Copernicus, WorldCat) 

2. Levchenko O.G., Lukianenko A.O., Demetska, O.V., Arlamov O.Y. 

Influence of Composition of Binder of Electrodes Coating on Cytotoxicity 

of Welding Aerosols. Materials Science Forum Submitted:, Vol. 927, pp 

86-92 (SCOPUS)  

3. Мітюк Л.О. Землянська О.В. ПОлукаров Ю Шкідливі та небезпечні 

фактори під час ведення зварювальних робіт. Вісник Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського. – 

Кременчук: КрНУ, 2018. – Випуск 1 (108). – С. 130-135.  (Google 

Scholar, Index Copernicus, WorldCat) 
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Зроблено 15 доповіді на 5 конференціях (в т.ч. 5 доповідей на 2 

міжнародних), 

опубліковано 15 тез доповідей, в т.ч. 2 міжнародні.  

До виконання залучено 12 студентів,  

 

3. Інноваційна діяльність 

На кафедрі спільно з фірмою  «Ітон» створено нові навчальні стенди в 

лабораторії електробезпеки та безпеки виробничих процесів. 

4. Міжнародне наукове співробітництво 

 

Співробітники кафедри беруть участь у виконанні заходів за програмою 

міжнародного наукового співробітництва. 

1 Подано заявку за програмою Erasmus Plus. Назва: MSc Energy 

Efficiency and ClimAte Change in the Built Environment for Ukrainian and Belarus 

UniversiTies and StakeHolders (MACBETH); Номер 573740-EPP-1-2016-1-LT-

EPPKA2-CBHE-JP; Дата реєстрації - 10.02.2017(ст. викл. Пятова А.В.). 

2 Подано заявку за програмою Erasmus Plus. Назва: Energy Saving 

Technology Courses for UA Bachelor and Master Programs in Engineering (ESTeC) 

573987-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP; Номер  573987-EPP-1-2016-1-ES-

EPPKA2-CBHE-JP; Дата реєстрації - 15.02.2017(ст. викл. Пятова А.В.). 

2018 року викладачами кафедри ОППЦБ опубліковано 3 монографії за 

кордоном, 2 статі у міжнародних виданнях і зроблено 24 доповідей на 14 

Міжнародних конференціях.  

 

5. Аналіз наукового співробітництва з науковими установами НАН 

України та галузевими академіями наук України 

 

Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки 2017 року 

приймала участь у виконанні державної програми України за таким 

пріоритетним напрямом: 

 1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем 

розвитку науково-технічного, соціально-економічного, людського 

потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та 

сталого розвитку суспільства і держави спільно з Інститутом 

електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України 

 Д.т.н. Левченко О.Г., доц. Полукаров Ю.О., ст. вик. Арламов О.Ю. 

спільно з Інститутом електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України 

здійснювали наукові дослідження за пріоритетним напрямом 1 

«Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку 

науково-технічного, соціально-економічного, людського потенціалу для 

забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку 

суспільства і держави». За результатами досліджень ст. викл. Арламов О.Ю. 

захистив кандидатську дисертацію. 
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6. Публікації кафедри  

 

2018 року співробітниками кафедри видано такі друковані роботи: 

Монографії  

1 Storozh Y, Kruzhilko O., Maystrenko V., Polukarov O. Information and 

analytical support improvement for production risk assessment in mining and 

processing industry Resources and resource-saving technologies in mineral 

mining and processing. Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania: 

Universitas Publishing, 2018. - 363 р. 

2 Каштанов С. Ф. Сучасне законодавство  з безпеки промислового 

обладнання та продукції. LAP LAMBERT Academic Publishing, Riga 

Latvia, European Union., 2018.- 136 с.  

3 Зацарний В.В., Третякова Л.Д. Безпека людини у сучасних умовах / / за 

ред. В.В. Березуцького. Харків, ФОП Мезина 2018 – 208 с. 

4 Tretiakova L. Mitiuk L. Improvement of the methods of designing the personal 

protective equipment for the workers of the mining  industry / Multi–authored 

monograph -  Sofia: PUBLIASH HOUSE “ST. Ivan Rilski’, 2018. -  264 p. 

5 Третякова Л., Мітюк Л. Цивільна безпека як чинник розвитку виробничої 

та невиробничої сфер суспільства. Колективна монографія.  - Луцьк. РВВ 

Луцького НТУ, 2018.  – 236 с. 

 

Методична література (електронне видання) 

1 Левченко О. Г. «Охорона праці та цивільний захист: курс лекцій для 

студентів зварювального факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського». − К.: КПІ 

ім. Ігоря Сікорського», 2018. − 370 с.  

 

Статті 

Опубліковано 145 статей та доповідей (15 статті і 130 доповідей і тез) у 

наукових виданнях, з них – 8 у наукометричних виданнях (1 – Scopus) ; 2 – у 

закордонних виданнях; 10 – у фахових виданнях України. 

1 Influence of Composition of Binder of Electrodes Coating on Cytotoxiciti of 

Welding Aerosols / O.G. Levchenko, A.O. Lukianenko, O.V. Demetska, O.Y. 

Arlamov // Materials Science Forum.  2018.  Vol. 927.  P. 86-92 (Видання 

включено до міжнародної науко метричної бази Scopus).  

2 Левченко О. Г., Каштанов С. Ф., Олейник А. П. Инновационные разработки в 

сфере  безопасности труда // Сварщик. – 2018. – № 3. – С. 49-52 (Журнал 

видається в Білорусі та РФ). 

3 Ільчук О. С. Застосування методу цілочисельної покрокової оптимізації для 

зниження виробничого травматизму // Наукові доповіді НУБіП України. 

Серія "Техніка та енергетика АПК": збірник наукових праць. − 2018. − Вип. 3 

(73)  [Электронный ресурс]. Доступ: 

http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/issue/view/421. (Google Scholar, 

http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/issue/view/421
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Index Copernicus, BASE, eLIBRARY, AGRIS, SIS, ResearchBib,  Ulrichsweb, 

РИНЦ, USJ, MIAR). 

4 Мітюк Л.О.,Землянська О.В. Полукаров Ю.О. Шкідливі та небезпечні 

фактори під час ведення зварювальних робіт. Вісник Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: 

КрНУ, 2018. – Випуск 1 (108). – С. 130-135. (фахове видання). 

 

7. Наукові конференції 

Зроблено 130 виступи на 25 наукових конференціях і семінарах, в тому числі 

на міжнародних – 20 (1- Scopus), за межами України – 1. 

Кількість співробітників, які брали участь у Міжнародних конференціях – 

12. 

На кафедрі організовано і відбулися такі наукові конференції : 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

енергозбереження як вимога безпеки життєдіяльності» 7-8 червня 2018. 

У роботі конференції взяли участь 107 науковця з 12 країн. Серед учасників 

конференції найбільшу частину становили представники наукових кіл України, 

а також науковці Азербайджану, Бразилії, Казахстану, Кенії, Мьями, Норвегії, 

Польщі, Японії. Українські науковці з 16 Вищих навчальних закладів, зокрема: 

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. 

Дніпро; Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь; 

Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків; 

Хмельницький національний університет, м. Хмельницький; Національного 

університету «Львівська політехніка»м. Львів; Національний університет 

«Києво-Могилянська академія», м. Київ; Івано-Франківський Національний 

технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Київський 

національний торговельно-економічний університет, м. Київ; Одеський 

національний політехнічний університет, м. Одеса; Національний Таврійський 

університет ім. В.І. Вернадського, м. Київ; Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків; Національний технічний 

університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро. Також в конференції 

прийняли участь фахівці з наукових установ Національної академії наук 

України: Інститут гідромеханіки Національної академії наук України, Інститут 

технічної теплофізики Національної академії наук України; ДУ «Національний 

науково-дослідний інститут промислової безпеки і охорони праці». Серед 

учасників конференції 1 Академік і 2 члени кореспонденти Національної 

академії наук України, 5 членів Міжнародної Академії безпеки 

життєдіяльності, 18 докторів технічних наук. 

Зроблено 58 доповідей  з аспірантами – 6. 

Кількість співробітників кафедри, які взяли участь у конференції – 10. 

Кількість людей з інших організацій, які взяли участь у конференції – 77  

Кількість співробітників КПІ, не працівників кафедри, які взяли участь у 

конференції – 20. 
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2. XVII Всеукраїнська науково-методична конференція «Охорона праці, 

промислова та цивільна безпека», НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 15-16 

листопада 2017, м. Київ,  

на якій зроблено 65 доповідей, зі студентами – 35. 

Кількість співробітників кафедри, які взяли участь у конференції – 16. 

Кількість студентів, які взяли участь у конференції – 55. 

Кількість людей з інших організацій, які взяли участь у конференції – 9.  

Кількість співробітників КПІ, не працівників кафедри, які взяли участь у 

конференції – 5. 

3. XVIII Всеукраїнська науково-методична конференція «Охорона праці, 

промислова та цивільна безпека», НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 15-16 

травня 2018, м. Київ. 

на якій зроблено 63 доповіді, зі студентами – 44. 

Кількість співробітників кафедри, які взяли участь у конференції – 15. 

Кількість студентів, які взяли участь у конференції – 58. 

Кількість людей з інших організацій, які взяли участь у конференції – 7.  

Кількість співробітників КПІ, не працівників кафедри, які взяли участь у 

конференції – 5. 

 

9. Організаційне забезпечення наукової діяльності 

2018 року на основі сумісництва до роботи на кафедрі залучено 5 

висококваліфікованих спеціалісти – доктор технічних наук Кружилко О.Є. та 

інші. 

Упродовж 2018 року постійно обновлювався офіційний сайт кафедри 

охорони праці, промислової та цивільної безпеки, який знаходиться за адресою: 

http://opcb.kpi.ua. На 1.11.2018 сайт займає 50 місце.  

Для публікації наукових праць і матеріалів конференцій працює сайт за 

адресою http://op.iee.kpi.ua.  

 Керує роботою сайтів – ст. вик. Арламов О.Ю.  

 

10. Матеріальна база кафедри  

Матеріальна база кафедри за рахунок державного фінансування не 

поповнювалась. 

 

11. Проект плану розвитку кафедри ОППЦБ на 2019 рік 

Згідно з проектом плану розвитку кафедри на 2017 рік передбачено провести 

дослідження за такими ініціативними науково-дослідними роботами:  

Тема 1. «Захист працюючих від небезпечних фізичних факторів під час 

застосування різних видів електродугового зварювання» (номер ДР 

0112U008405). Термін виконання 2017-2019. Протокол № 3 від 16.11.2017). 

Керівник  Левченко О.Г. Виконавці: Полукаров Ю.О., Арламов О.Ю., Ільчук 

О.С. Робота виконується спільно з Інститутом електрозварювання ім. 

Є.О.Патона НАН України. 

http://opcb.kpi.ua/
http://op.iee.kpi.ua/
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Тема 2. Співпраця в проведенні науково-дослідної та видавничої 

діяльності. Керівник Третякова Л.Д. Робота виконується спільно з 

видавництвом ТОВ «Основа».  

Теми 3. Виконання науково-дослідної роботи за темою «Розробка нових 

типів засобів індивідуального захисту», яка виконується спільно з викладачами 

Київського університету технології та дизайну на замовлення з ТОВ НВП 

«Ікар» (м. Київ). Керівник – д.т.н. Третякова Л.Д. Виконавці: Луц Т.Є. 

Землянська О. Термін виконання – 2017-2019 р. Очікувані результати: розробка 

нових матеріалів і засобів індивідуального захисту для військовослужбовців, 

працівників нафтопереробної галузі, працівників атомних електричних станцій. 

Передбачається: підготовка щорічно 4статей у фахових виданнях, 8 доповідей 

на конференціях. 

 

У наступному році планується поповнення підрозділу молодими кадрами (2 

аспіранта, 2-3 викладачі), а також подовження залучення висококваліфікованих 

фахівців на основі сумісництва. 

 

  

Звіт заслухано і затверджено на засіданні кафедри охорони праці, 

промислової та цивільної безпеки 

        протокол № від______________ 

 

 

Завідувач кафедри охорони праці,  

промислової та цивільної безпеки,  

д.т.н., проф.                                                                      О.Г. Левченко 

 

 

 

 

 


