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Вступ 

 

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

ОППЦБ) працює 17 штатних науково-педагогічних працівників, з них – 2 

доктори наук, 12 кандидатів наук та 3 викладача без наукового ступеня. 

2 особи працюють на кафедрі як сумісники. З них – 1 доктор наук та 1 

викладач без наукового ступеня. 

Кількість аспірантів на кафедрі – 0. Всього молодих вчених – 1. 

За звітний період працівниками кафедри опубліковано: 7 монографій (з них 

друкована – 5, закордоні – 4, (з грифом КПІ ім. Ігоря Сікорського – 0), 0 

підручників друкованих (з них з грифом КПІ ім. Ігоря Сікорського – 0), 2 

навчальних посібника друкованих (з них з грифом КПІ ім. Ігоря Сікорського – 

2), 7 навчальних посібників, електронне видання (з них з грифом КПІ ім. Ігоря 

Сікорського – 7). 

Опубліковано 19 статей у наукових виданнях з них: 7 – у фахових виданнях 

України (категорія Б – 3, категорія В – 4); 7 – у зарубіжних виданнях. 6 – 

публікацій, що індексуються міжнародною наукометричою базою Scopus. 

На кафедрі проведено 1 Міжнародну і 2 Всеукраїнські наукові конференції. 

Матеріали конференцій надруковано у збірниках. 

Зроблено 197 доповідей з опублікуванням тез. 

Викладачі кафедри прийняли участь у 32 наукових конференціях і 

семінарах, з них: міжнародні – 30 (1 – Scopus), за межами України – 12. 

Зроблено 115 доповідей з опублікуванням тез. 

Отримано 2 авторських свідоцтва України (асс. Калінчик В.В.). 

171 студентів залучено до науково-дослідних робіт і тематичних гуртків, з 

них: 22 студенти виконали атестаційні роботи з використанням результатів 

наукових доробок викладачів кафедри; 22 студенти залучено до виконання 

ініціативних науково-дослівних тем; 127 – навчалися в тематичних гуртках. 

171 студентів прийняли участь у науково-методичних конференціях. За 

участю студентів опубліковано 119 тез доповідей на 13 конференціях, у тому 

числі на міжнародних – 11. 38 статей студенти написали самостійно. 

Викладачі кафедри Митюк Л.О. і Землянська О.В. організували та провели І 

етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Основи охорони 

праці» (Наказ № 1/78 от 24.02.20 р. Про проведення І етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни «Основи охорони праці»). В олімпіаді 

прийняли участь 54 студенти з 9 факультетів. 

І місце зайняв Тараба Максим, гр. ОЕ-71, ІЕЕ, керівник Третякова Л.Д.; ІІ 

місце – Кривущенко Анна, гр. МВ-71, ВПІ, керівник Мітюк Л.О.; ІІІ місце – 

Вишневська Олена, гр. ОН-71, ІЕЕ, керівник Третякова Л.Д.  

ІІ етап було відмінено через епідемію KOVID-19. 

Співробітники кафедри за звітний період виконують 4 науково-дослідні 

роботи (ініціативні) за одним пріоритетним напрямом та 1 договір про 

співпрацю з видавництвом «Основа».  
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Розроблено нові лабораторні стенди (за ініціативи доц. Каштанова С.Ф.) 

із застосуванням обладнання, наданого міжнародною електротехнічною групою 

«EATON» /ДП «Ітон електрик –Україна»/. Загальний обсяг інвестування 

становить 300 тис. грн. 

Перероблено офіційні сайти кафедри ОППЦБ. Сайт кафедри 

http://opcb.kpi.ua. займає 14 місце на 1.10. 2020. 

 

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з 

навчальним процесом 

 

1.1 Підготовка кандидатів та докторів наук 

2020 року захищено 0 кандидатських (PhD) і 0 докторських дисертації  

 

1.2 Науково-дослідна робота студентів  

 

На кафедрі ОПЦБ 17 викладачів беруть участь у спільній науково-дослідній 

роботі зі студентами. 171 студентів залучено до науково-дослідних робіт та 

тематичних гуртків, з них: 22 студенти залучено до виконання ініціативних 

науково-дослівних тем; 127 – навчалися в тематичних гуртках; 22 студента 

виконали атестаційні роботи з використанням результатів наукових доробок 

викладачів кафедри. 

На кафедрі працюють 5 тематичних гуртків, де навчалися 127 студентів 

(керівники – Полукаров Ю.О., Мітюк Л.О., Землянська О.В., Праховник Н.А., 

Ковтун А.І.). 

171 студентів прийняли участь у науково-методичних конференціях. За 

участю студентів опубліковано 119 тез доповідей на 13 конференціях, у тому 

числі на міжнародних – 11. 38 статей студенти написали самостійно.  

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

Іетап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Основи охорони 

праці» (Наказ № 1/78 от 24.02.20 р. Про проведення І етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни «Основи охорони праці»). В олімпіаді 

прийняли участь 54 студенти з 9 факультетів. 

І місце зайняв Тараба Максим, гр. ОЕ-71, ІЕЕ, керівник Третякова Л.Д.; ІІ 

місце – Кривущенко Анна, гр. МВ-71, ВПІ, керівник Мітюк Л.О.; ІІІ місце – 

Вишневська Олена, гр. ОН-71, ІЕЕ, керівник Третякова Л.Д.  

ІІ етап було відмінено через епідемію KOVID-19. 

75 доповідей зроблено на XХІ науково-методичній Всеукраїнській 

конференції «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки”, яка 

відбулася 19-20 листопада 2019 року на кафедрі у двох секціях. Час і місце 

проведення конференцій – з 10.00 до 17.30, 517 ауд-22. Загальна кількість 

учасників – 101 (з них: викладачі кафедри – 14; запрошені з інших організацій 

країни – 13, студенти – 67). Зі студентами зроблено 44 доповіді, 15 доповідей 

написано студентами самостійно, 7 доповідей – англійською мовою. Тези 

доповідей надруковано і розміщено на сайті кафедри http://opcb.kpi.ua. 

http://opcb.kpi.ua/
http://opcb.kpi.ua/
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79 доповідей зроблено на XХІІ науково-методичній Всеукраїнській 

конференції «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки», яка 

відбулася 12-14 травня 2020 року на кафедрі у двох секціях у відеорежимі. 

Загальна кількість учасників – 82 (з них: викладачі кафедри – 17; запрошені з 

інших організацій країни – 4, студенти – 57). Зі студентами зроблено 31 

доповідь, 23 доповіді написано студентами самостійно, 2 доповіді – 

англійською мовою. Тези доповідей надруковано і розміщено на сайті кафедри 

http://opcb.kpi.ua. 

Спільно з викладачами кафедри 11 студентів зробили 9 доповідей на ІІІ 

Міжнародній конференції «Енергозбереження та промислова безпека: виклики 

та перспективи», яка відбулася у відеорежимі 2-3 червня 2020 ріку. Доповіді 

надруковано і розміщено на сайті кафедри http://opcb.kpi.ua. 

 

Приклади публікацій за участі студентів: 

1. Вишневська О.В. (гр. ОН-61, ІЕЕ). Проблеми та перспективи охорони 

праці в Україні. XV Міжнародна науково-практична конференція 

молодих вчених, курсантів та студентів «Проблеми та перспективи 

розвитку системи безпеки життєдіяльності.», м. Львів, (26–27).03. 2020 

року. С. 37–42. 

2. Землянська O, Жураківська K. (гр.ЕК-61, ФЕА) MANAGING RISKS 

DURING PLANNING AND IMPLEMENTATION PHASES OF MEGA-

SPORT EVENTS. ІІІ International Symposium “Energy Saving and 

occupation safety: Challenges and Opportunities”. м. Київ, (2–3). 06. 2020. С. 

138–144. 

3. Коробченко Д.Є. (гр. РЗ-62, ВПІ), Мітюк Л.О., Полукаров Ю.О. 

Комплексна оцінка особливостей умов праці та засобів захисту у 

зварювальному виробництві. Abstracts of the 8th International scientific and 

practical conference “Dynamics of the development of world science” (April 

15-17, 2020). Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Р. 673–678.  

4. Боліла М.О. (гр. РЗ-61, ВПІ), Мітюк Л.О., Полукаров Ю.О. Наукові 

основи оцінки професійного ризику на прикладі зварювального 

виробництва. Abstracts of the 1st International scientific and practical 

conference “Modern science: problems and innovations” (April 5–7, 2020) 

SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020. Р. 233–239. 

 

 

1.3 Науково-дослідна робота молодих учених 

На кафедрі працює 1 молодий вчений – ст. викладач, кандидат технічних 

наук Ільчук О.С.  

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, «Підвищення 

рівня ефективності управління охороною праці методами бенчмаркінгу».  

http://opcb.kpi.ua/
http://opcb.kpi.ua/
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За результатами досліджень надруковано: 1 статтю в Scopus і 8 тез 

доповідей на наукових Міжнародних конференціях.  

 

Стаття, яка індексуються міжнародною наукометричою базою Scopus: 

Yu. Polukarov, H. Demchuk, O. Ilchuk, O. Zemlyanska, N. Kachynska, Technical 

and organizational measures and means of ensuring the safety of the production 

process», Asia Life Sciences. Supplement 22(2): pp. 639-651, 2020 (Scopus). 

 

2. Основні результати наукових досліджень і розробок за 

пріоритетними напрямами 

 

 

2.1. 2020 року на кафедрі ОППЦБ фундаментальні дослідження за кошти 

держбюджету не виконувалися. 

2020 року завершених науково-дослідних робіт не має.  

   

2.2. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на 

кафедрах у межах робочого часу викладачів 

 

2020 року на кафедрі ОППЦБ виконувалося 4 ініціативні наукові роботи, З 

них зареєстровано в УКРНТЕІ – 4, 1 договір про співпрацю з видавництвом 

«Основа». 

Видано: 

Монографій – 4, з них англійською мовою – 2 

Захищено дисертацій: 

Докторських – 0; 

Кандидатських – 0. 

Опубліковано статей 6: 

у фахових виданнях – 4 (категорія Б, В – 4) 

Зроблено 8 доповідей на 6 конференціях (з них 8 доповідей на 6 

міжнародних), опубліковано 8 тез доповідей (з них  8 міжнародні). 

До виконання залучалося: 

аспірантів - 1 

студентів – 22. 

 

Завершених робіт не має. 

Приклади і результати виконання робіт. 

1. Д/р 0112U008405. Захист працюючих від небезпечних фізичних факторів 

під час застосування різних видів електродугового зварювання. Термін 

виконання 2017 – 2022. Протокол № 3 від 16.11.2017. Тему продовжено до 2022 

року (протокол № 1 від 28.09.2020. (Керівник – д.т.н. Левченко О.Г.). 

Планується розробка заходів захисту працюючих від небезпечних фізичних 

факторів під час застосування різних видів електродугового зварювання. 
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Основні результати отримані у 2020 р.: розроблено нову модель мобільного 

екрану для захисту від оптичного випромінювання зварювальної дуги.  

За результатами роботи опубліковано: 1 монографію,1 статтю, 2 тези доповідей 

на конференціях. Залучено до роботи 6 студентів. 

 

2. Д/р 0119U100865. Розробка методів наукової підтримки системи 

запобігання виробничим ризикам. (Керівник – д.т.н. Кружилко О.В.). 

Протокол № 3 від 20.11.2019. Термін виконання 01.2019 – 12.2021 р. 

Метою дослідження на звітний період є аналіз основних напрямків 

удосконалення систем управління охороною праці підприємств з метою 

зниження виробничих ризиків. 

За результатами виконаного аналізу запропоновано низку пропозицій 

щодо реалізації міжнародних та європейських програм з удосконалення систем 

управління охороною праці підприємств, які скеровано на зниження 

виробничих ризиків, а саме: 

– удосконалення системи статистичних даних через застосування 

показників, які характеризують рівень виробничого ризику на підприємствах; 

–  планування профілактичних заходів на основі виявлення потенційно 

небезпечних ситуацій на підприємствах; 

– розробка методу оцінки розрахункових показників виробничого 

ризику; 

– впровадження удосконаленої системи управління охороною праці на 

підставі ризик-орієнтованого підходу;  

– впровадження навчально-методичних програм з оцінки виробничих 

ризиків для спеціалістів з охорони праці та здобувачів вищої освіти. 

За результатами роботи опубліковано: 3 статті; 2 тези доповідей на 

конференціях, 1 монографія. Залучено до роботи 8 студентів і 1 аспірант. 

 

3. Д/р 0119U100862. Побудова та дослідження математичних моделей 

показників стану охорони праці на підприємствах. (Керівник – д.т.н. 

Кружилко О.В. ). Протокол № 3 від 20.11.2019. Термін виконання 01.2019 – 

12.2021.  

Метою роботи на даному етапі є збір, систематизація та попередня 

обробка даних про стан охорони праці на визначених підприємствах  

У результаті проведено аналіз існуючих методів математичного 

моделювання, що базуються на використанні статистичних даних.  

Виконано збір, систематизацію та  аналіз статистичних даних про 

показники виробничого травматизму, в також про чинники, що впливають. 

Зібрані дані систематизовано за галузевою ознакою (видами економічної 

діяльності). З використанням математичних методів проведено попередню 

обробку зібраних даних, розраховано коефіцієнти парної кореляції між 

показниками та чинниками, що впливають. Розроблено рекомендації щодо 

формування масивів даних для математичного моделювання.  
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За результатами роботи опубліковано: 1 статтю; 2 тези доповідей на 

конференціях. Залучено до роботи 3 студентів. 

 

4. Д/р 0119U101730. Удосконалення моделей захисного одягу для 

працівників атомних електричних станцій за методами дизайн-

проектування. (Керівник – проф. Третякова Л.Д.). Протокол № 3 від 

20.11.2019. Термін виконання роботи: 01.2019 – 12.2022.  

Метою роботи на даному етапі є розроблення, проектування і виготовлення 

нових моделей захисного одягу від нафтопродуктів та кислот.  

Під час розроблення використано метод трансформації захисних елементів 

одягу. Розроблено конструкцію, робочі лекала, технологічну послідовність 

виконання операцій та технологію з’єднання деталей одягу для 

експериментальних моделей захисного одягу від нафтопродуктів та кислот. 

Виготовлено 3 дослідні зразки, які надані у дослідне носіння на Південно-

Українську АЕС.  

За результатами роботи опубліковано: 1 статтю; 2 тези доповідей на 

конференціях, розділи у 2 колективних монографіях. Залучено до роботи 5 

студентів. 

 

5. Д/р 0114U000903. Співпраця в проведенні науково-дослідної та 

видавничої діяльності. (Керівник  проф. Третякова Л.Д.) Термін виконання 

2013–2022. Протокол № 5 від 25.12.2013. Робота виконується спільно з ТОВ 

«Основа» на безоплатній основі. 

2020 року спільно підготовлено: 3 збірники матеріалів конференцій: ХХІ і 

ХХІІ Всеукраїнських конференцій «Проблеми охорони праці, промислової та 

цивільної безпеки», ІІІ Міжнародної конференції «Енергозбереження та 

промислова безпека: виклики та перспективи». Залучено до роботи 15 

студентів.  

 

3. Інноваційна діяльність 

 

Розроблено нові лабораторні стенди (за ініціативи доц. Каштанова С.Ф.) 

із застосуванням сучасного інноваційного обладнання, наданого міжнародною 

електротехнічною групою «EATON» /ДП «Ітон електрик Україна»/ для 

створення сучасної учбово-дослідної лабораторії з безпеки виробничих 

процесів та електробезпеки. У лабораторії встановлено новітні елементи систем 

управління виробничим обладнанням: 

– Реле безпеки серії ESR5; 

– Програмовані реле безпеки 

– Програматори; 

– Компорати; 

– Пристрої звукової сигналізації; 

– Блокуючі пристрої; 



 8 

– Пристрої для створення світлових бар’єрів; 

– Пристрої двопозиційні для дворучного управління. 

Додатково отримано програмне забезпечення. 

Загальний обсяг інвестування становить 300 тис. грн. 

2020 року отримано 2 охоронних документи за категорією: власник КПІ. 

1 A.C. № 95208  Україна. Гібридний метод управління  

електроспоживанням. В.П.Калінчик, В.В.Калінчик. Бюлетень № 57 від 

10.01.2020. 7 с. 

2 A.C. № 95210  Україна. Методика бальної  оцінки стану умов праці   при 

одночасному впливі багатьох факторів. В.П.Калінчик, В.В.Калінчик. 

Бюлетень № 57. від 10.01.2020.  5 с 

 

4. Міжнародне наукове співробітництво 

 

Викладачі кафедри беруть участь у виконанні заходів за програмою 

міжнародного наукового співробітництва. 

Виконується робота в рамках проекту: Номер проєкту:  DTP2-004-1.1 - 

Danube S3 Cluster .Тривалість проєкту: 01/07/2018 – 30/06/2021.Донор: 

Дунайська транснаціональна програма.( Відповідальна Пятова А.В.). Країна-

партнер – Румунія. 

Науковий керівник Національного контактного пункту рамкової програми 

ЄС "Горизонт 2020" ст. викладач Пятова А.В. (Додаткова угода № 1 до 

договору НКП/151-2017, 21.08.2017. Дата реєстрації в університеті – 

21.01.2019) здійснила такі інформаційні заходи: 

1. Проведено веб-семінар «Програма «Горизонт 2020» 13.05.2020 р., КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, ЧДТУ. 

2. Проведено веб-семінар «Нові конкурси робочої програми «Горизонт 

2020» за напрямами «BIO». Перспективи партнерства і поступ» 19.05. 2020 р., 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, НУБіП. 

3. Проведено веб-семінар «Горизонт 2020. Напрями: енергетика та клімат» 

28.05. 2020 р., КПІ ім. Ігоря Сікорського, ІФНТУНГ, ОНУ імені І.І. Мечникова; 

iSolutions LLC. 

4. Проведено семінар-тренінг «Фандрайзинг. Написання проєктів. Успішні 

кейси» 06-07.10.2020 р., КПІ ім. Ігоря Сікорського, СНАУ. 

5. Проведено Інформаційний день «Від Горизонту 2020 до Горизонту 

Європа» 27.10.2020 р., КПІ ім. Ігоря Сікорського, Академія Наук України, 

НУБіП, ЧНУ тощо. 

6. Інформаційний день програми Горизонт 2020 – заплановано на 

24.11.2020р., КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України 

тощо. 

7. Підготовлено аналітичні матеріали за програмою «Горизонт 2020», які 

будуть надруковані у грудні 2020 р.: 

1. «Горизонт 2020»; 

2. «Горизонт Європа»; 
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3. «Інноваційна Європа»; 

4. «Глобальні виклики та європейська індустріальна конкурентоздатність». 

8. Координатор міжнародного проекту в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Проєкт 

DANUBE S3 CLUSTER  Transnational Cluster Cooperation Active on Agro – 

Food, Based on Smart Specialization Approach in Danube Region. № договору – 

ДТП 2014-2020; Термін - 01.07.2018-30.06.2021; Дата реєстрації в університеті 

 11.12.2019. 

9. Проєкт програми Tempus ЄС: Reformation of the Curricula on Built 

Environment in the Eastern Neighboring Area (CENEAST). № договору : 530603-

TEMPUS-1-2012-1-LT-TEMPUS-JPCR (Керівник лабораторії модернізації 

навчальних модулей – Пятова А.В., створеної в рамках проекту). 

10. Підготовлена та подана для участі в конкурсі проєктна пропозиція за 

програмою «Горизонт 2020»: Horizon 2020 Call: H2020-SC1-BHC-2018-2020 

(Better Health and care, economic growth and sustainable health systems) Topic: 

SC1-HCO-03-2020 Type of action: CSA Proposal number: 964848 Proposal 

acronym: RI-Boost Deadline Id: H2020-SC1-2020-Single-Stage-RTD; дата 

реєстрації в університеті  04.06.2020 р. 

 

5. Аналіз наукового співробітництва з науковими установами НАН 

України та галузевими академіями наук України 

 

Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки 2020 року 

виконувала спільні науково-дослідні роботи з Інститутом електрозварювання 

ім. Є.О.Патона НАН України (ДР 0112U008405) і Національним науково-

дослідним інститутом промислової безпеки та та охорони праці НАН України: 

(ДР 0119U100865; 0119U100862). 

Проведено відео конференцію в ZOOM спільно з Національним науково-

дослідним інститутом промислової безпеки та охорони праці НАН України 

(ННДІПБОП), ІІІ Міжнародну науково-технічну конференцію 

«Енергозбереження та промислова безпека: виклики та перспективи» (02–

03.06.2020), в якій взяли участь 76 науковців з 13 країн, у тому числі 14 

фахівців з 6 наукових установ НАН України: Інститут гідромеханіки НАН 

України; Інститут технічної теплофізики НАН України; ДУ «Національний 

науково-дослідний інститут промислової безпеки і охорони праці» НАН 

України; Інститут еволюційної екології НАН України; Інститут 

електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України; Інститут колоїдної хімії та 

хімії води ім. А.В. Думанського НАН України. 

Надруковано 2 статті у фаховому науковому збірнику «Проблеми охорони 

праці» ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки і 

охорони праці» НАН України, 3 статті у інформаційному виданні «Сварщик» 

Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. 
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6. Публікації кафедри  

 

2020 року співробітниками кафедри видано такі друковані роботи. 

Монографії – 7. 

Монографії закордонні 

1 Левченко О. Г., Безушко О. М. Мінімізація виділень зварювальних 

аерозолів. НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Globe Edit, 2020. 150 с. 

(Латвія). 

2 Levchenko O. G., Arlamov O. Yu., Lukianenko A. O. Protection against 

optical and acoustic radiation during arc welding. LAP LAMBERT Academic 

Publishing, 2020. – 121 p. (ФРН). 

3 Tretiakova L.D., Mitiuk L.О. Іmplementation peculiarities of the european 

legislation in the educational process in higher education institutions. 

Medzinárodný nekon ferenčný zborník «Vzdelávanie a spoločnosť V». 

Prešovská univerzita v Prešove. Pedagogická fakulta., PREŠOV, 2020. Р. 376-

384. ISBN 978-80-555-2438-2. (Словаччина). 

4 Tretiakova L.D. Fashion Design in a Multicultural Space – collective 

monograph. Košice: Publisched by Academic Society of Michal Baludansky, 

2020 – 258 p. Р. 170-198. (Словаччина). 

Монографії в Україні. 

1. Гусєв А.М., Мітюк Л.О. Теорія та практика формування цивільної безпеки 

в Українї – колективна монографія / за наук. ред. доц. Федорчук-Мороз 

В.І. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. 218 с. 

2. Здановський В.Г., Кружилко О.Є. Наукові розробки ризик-орієнтованого 

підходу у галузі охорони праці: монографія. Суми: Університетська книга, 

2020. 384 с. ISBN 978-966-680-939-4. 

3. Третякова Л.Д. Дизайн одягу в полікультурному просторі. Технологія як 

фактор розвитку одягу спеціального призначення. Колективна монографія 

за наук. ред. Д.т.н. Колосніченко М.В., Пашкевич Л.І., Київ: КНУТД, 

2019. 248 с.  

 

Навчальні посібники – 2.  

1. Запорожец. А.И., Пятова А.В., Михайлюк В.А., Заплатинский В.М., 

Халмурадов Б.Д., Применко В.И., Коницула Т.И. Безопасность человека, 

природные и техногенные проблемы ХХ века: навч. посіб. Київ, КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2018. 238 с. Гриф надано Вченою радою КПІ ім. Ігоря 

Сікорського (протокол № 8 від 30 червня 2016). 

2. Zaporozhets O.I., Piatovа A.V., Myhailiuk V.O., Karaieva N.V., Zaplatynskii 

V.M., Halmuradov B.D., Prymenko V.I., Konitsulа T.I. Human Safety, Natural 

and Technogenic Problems of the 21th Century. Part 1. Natural and 
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Technogenic Problems Contemporaneity. Kyiv, Igor Sikorsky KPI, 2019. 

197 с. Гриф надано Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 

8 від 30 червня 2016). 

 

Інші наукові видання – 4. 

1. Брошура  1. 

2. Матеріали конференцій – 3. 

 

Електронні публікації – 7, які сертифіковані в університеті. 

1 Левченко О. Г. Охорона праці та цивільний захист: навч. посіб. для студ. 

спеціальностей 132 «Матеріалознавство» та 136 «Металургія». Київ: 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 337 с. Гриф надано Методичною радою 

КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 11 від 10 грудня 2018 р.). 

2 Левченко О.Г. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях: 

рекомендації до виконання розділу магістерської дисертації: навч. посіб. 

для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» (зварювальні та 

споріднені спеціалізації). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 30 с. 

Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 

11 від 10 грудня 2018 р.). 

3 Третякова Л.Д., Мітюк Л.О. Охорона праці та пожежна безпека: 

організація, вимоги до структури, змісту та оформлення розділу 

кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня бакалавра: навч. посіб. Київ: 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 58 с. Гриф надано Методичною радою 

КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 10 від 18 червня 2020).  

4 Праховнік Н.А., Мітюк Л.О., Землянська О.В., Полукаров Ю.О. Охорона 

праці в кваліфікаційних роботах здобувачів ступеня бакалавра за 

спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія»: навч. посіб. Київ: 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 58 с. Гриф надано Методичною радою 

КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 10 від 18 червня 2020). 

5 Праховнік Н. А., Землянська О.В Безпека життєдіяльності та цивільний 

захист. Конспект лекцій: навчальний посібник для здобувачів ступеня 

бакалавра за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки», 124 «Системний 

аналіз»: навч. посіб. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 58 с. Гриф 

надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 14 від 

25 травня 2019). 

6 Каштанов С.Ф., Демчук Г.В. Охорона праці в дипломних проектах 

(роботах): Настанови до виконання розділу: навч. посіб. для здобувачів 

ступеня бакалавра спеціальностей 122 Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології,152 Метрологія та інформаційно – вимірювальна техніка, 163 

Біомедична інженерія, 172 Телекомунікації та радіотехніка. Київ: КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2019. 29 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. 

Ігоря Сікорського (протокол № 13 від 24 квітня 2019). 
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7 Полукаров Ю.О., Праховнік Н.А. Охорона праці та цивільний захист: 

курс лекцій для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями 121 

«Інженерія програмного забезпечення», 126 «Інформаційні системи та 

технології», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»: 

навч. посіб. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 58 с. Гриф надано 

Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 10 від 18 червня 

2020). 

 

 

Статті – 19, 

фахові – 7 (категоря Б – 3, категорія В – 4);  

публікації у закордонних виданнях – 7.  

6 публікацій, які індексуються міжнародною наукометричною базою 

даних Scopus. 

 

8. Наукові конференції 

 

На кафедрі організовано та відбулося 3 наукові конференції: 1 – 

Міжнародна, м. Київ; 2 – Всеукраїнські, м. Київ. 

1  ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергозбереження та 

промислова безпека: виклики та перспективи». 2–3 червня 2020, м. Київ, 

КПІ ім. Ігоря Сікорського. Зроблено (в режимі відеоконференції) 22 

доповіді. У збірнику матеріалів конференції опубліковано 43 доповіді 

(ISBN 978-966-984-033-2). 

2 ХХІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми охорони 

праці, промислової та цивільної безпеки». м. Київ, КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 19–20 листопада 2019. Зроблено 75 доповідей. У збірнику 

матеріалів конференції опубліковано 75 доповідей (ISBN 978-966-984-

019-6). 

3 ХХІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми охорони 

праці, промислової та цивільної безпеки». м. Київ, КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 12–14 травня 2020. Зроблено (в режимі відеоконференції) 19 

доповідей. У збірнику матеріалів конференції опубліковано 79 доповідей 

(ISBN 978-966-984-030-1). 

Для публікації наукових праць і матеріалів конференцій працюють сайти за 

адресою http://op.iee.kpi.ua. та http://opcb.kpi.ua. 

Роботою сайтів Керує доцент Арламов О.Ю.  

Викладачі кафедри прийняли участь у 32 наукових конференціях і 

семінарах, у тому числі на міжнародних – 30 (1 - Scopus), за межами України – 

12. Зроблено та опубліковано 115 доповідей. 

Кількість викладачів, які брали участь у Міжнародних конференціях – 14. 

 

 

 

http://op.iee.kpi.ua/
http://opcb.kpi.ua/
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12. Проект плану розвитку кафедри ОППЦБ на 2021 рік 

 

Залучення госпдоговірного фінансування – 160 тис. грн. 

Залучення фінансування з міжнародних проектів – 0. 

Розвиток матеріально-технічної бази – 200 тис. грн . 

Заплановано захисти дисертацій  – не заплановано. 

Видання : монографії – 4; навчальні посібники/підручники – 5.  

Кількість публікацій: Scopus – 4; ОЕСР – 3. 
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