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НАУКОВА ШКОЛА 

 

НАУКОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ВІД ШКІДЛИВИХ 

ТА НЕБЕЗПЕЧНИХ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ ПРИ ЗВАРЮВАННІ ТА СПОРІДНЕНИХ 

ТЕХНОЛОГІЯХ 

 

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

 

1. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ШКОЛИ 

 
Наукова школа створена в результаті наукової співпраці викладачів кафедри охорони 

праці, промислової та цивільної безпеки (ОППЦБ) з Інститутом електрозварювання ім. Є.О. 

Патона НАН України  з науковим відділом «Проблем охорони праці та екології у 

зварювальному виробництві». Цим відділом до 2015 року керував д.т.н., проф. Левченко 

Олег Григорович і за сумісництвом з 2003 року працював на кафедрі ОППЦБ на посаді 

професора, а з 2008 року працює на посаді завідувача кафедри (з 2015 року як штатний 

співробітник).  

Викладачами кафедри виконуються науково-дослідні роботи, присвячені проблемі 

захисту працюючих у зварювальному виробництві від шкідливих та небезпечних факторів, 

характерних для процесів електродугового зварювання та споріднених технологій: створення 

теорії процесів утворення шкідливих речовин при різних способах зварювання, дослідження 

рівнів електромагнітних випромінювань та шуму; створення методів та засобів захисту 

працюючих; розроблення засобів місцевої вентиляції та індивідуального захисту.  

 

2. ЗАСНОВНИК ШКОЛИ 

Свій початок школа бере в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона у відділі 

«Зварювальних матеріалів», яким керував відомий український вчений д.т.н., проф. 

Підгаєцький В.В. – науковий керівник кандидатської дисертації Левченка О.Г.  

1980-90 роки в усьому світі відзначились бурхливим розвитком публікацій про 

шкідливі речовини (зварювальні аерозолі), що утворюються під час електродугового 

зварювання і забруднюють повітря робочої зони, негативно впливаючи на здоров’я 

зварників. Тоді цим напрямком почали займатись і в Україні. З 1980 року почали 

виконуватись дослідження зварювальних аерозолів, результати яких були опубліковані у 

вітчизняних публікаціях та документах VIII-ї комісії Міжнародного Інституту Зварювання. 

Для вирішення актуальних проблем в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона було 

створено науковий відділ «Проблем охорони праці та екології у зварювальному 

виробництві», яким до 2015 року керував Левченко О.Г. Варто відзначити, що роботою цього 

відділу постійно цікавився і приділяв багато уваги директор інституту академік НАН 

України Б.Є. Патон. Завдяки йому і було створено науковий напрямок і зазначену школу, 

якою тепер керує професор О.Г. Левченко.  

Засновником даної школи по праву можна вважати Левченка О. Г. (1956 року 

народження). Докторську дисертацію на тему «Способи та засоби локалізації і нейтралізації 

зварювальних аерозолів» він захистив 2002 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.802.01 

при Національному науково-дослідному інституті промислової безпеки та охорони праці за 

спеціальністю 05.26.01 «Охорона праці». Дослідження за даним напрямком отримали 

подальший розвиток у 21 столітті іншими актуальними питаннями з охорони праці у 

зварювальному виробництв та споріднених технологіях. Це  вплив на організм працюючих 

електромагнітних випромінювань та шуму; створення методів та засобів захисту зварників і 
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робітників інших професій від шкідливих та небезпечних чинників, що виникають при 

зварюванні та інших термічних процесах.  

 

3. ВЧЕНІ ШКОЛИ 

Представники школи різних поколінь:   

1-е покоління – д.т.н., проф. Левченко О.Г.  

2-е – учні Левченка О.Г.:  

1) к.т.н., старший викладач кафедри за сумісництвом Лукʼяненко А.О. (з 2015 року 

завідувач відділу проблем охорони праці та екології у зварювальному виробництві 

Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України);  

2) к.т.н., асистент кафедри Тимошенко О.М.;  

3) к.т.н., доцент кафедри Арламов О.Ю.;  

4) к.т.н., асистент кафедри Безушко О.М. 

У рамках наукового напрямку захищено 4 кандидатські дисертації:  

- к.т.н. Лукʼяненко А.О., тема дисертації “Нормалізація концентрації шкідливих речовин 

на робочих місцях ручного дугового зварювання”, науковий керівник – д.т.н. Левченко 

О.Г.; 

- к.т.н Тимошенко О.М., тема дисертації “Методи забезпечення електромагнітної безпеки 

операторів машин контактного точкового електрозварювання”, науковий керівник – д.т.н. 

Левченко О.Г.; 

- к.т.н Арламов О.Ю., тема дисертації “Захист від ультрафіолетового та акустичного 

випромінювань на нестаціонарних робочих місцях електродугового зварювання”, 

науковий керівник – д.т.н. Левченко О.Г.; 

- к.т.н. Безушко О.М., тема дисертації “Мінімізація виділень шкідливих речовин у повітрі 

робочої зони при ручному дуговому зварюванні легованими електродами”, науковий 

керівник – д.т.н. Левченко О.Г. 

Нижче наведено структуру наукової школи кафедри ОППЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського». 

 

Перше покоління школи 

 
Засновник і керівник наукової школи − 

д.т.н., проф. Левченко О.Г.  

(початок школи  вісімдесяті роки 20-го століття) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Структура наукової школи кафедри ОППЦБ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 

 

Друге покоління наукової школи 
 

Учні проф. Левченка О.Г.: 

 

1. к.т.н. Лукʼяненко А.О. 

2.    к.т.н. Гончарова О.М 

3.    к.т.н. Арламов О.Ю. 

4.    к.т.н. Безушко О.М. 

                             (21 століття) 
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4. ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ 

 

За останні 10 років під науковим керівництвом д.т.н. Левченка О.Г. захистили 

кандидатські дисертації 4 аспіранти (див. попередній пункт). У даний час під його 

керівництвом к.т.н., доц. Полукаров Ю.О. пише докторську дисертацію, а асистент Ільчук 

О.С. – кандидатську дисертацію.  

 

5. ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ ШКОЛИ 
 

До напрямків наукової діяльності школи останніх років належать: 

 виконання науково-дослідних робіт по виявленню шкідливих та небезпечних 

виробничих факторів в різних галузях промислового виробництва; 

 створення теоретичних основ процесів виникнення шкідливих та небезпечних 

виробничих факторів; 

 дослідження шкідливих та небезпечних виробничих факторів, що виникають при 

застосуванні нових виробничих технологій та матеріалів; 

 санітарно-гігієнічне оцінювання рівнів шкідливих та небезпечних виробничих 

факторів, що виникають при застосуванні високотемпературних технологій 

(зварювальне виробництво і споріднені технології); 

 гігієнічне оцінювання зварювальних матеріалів та технологій у відповідності з 

Міжнародними стандартами серії  ISO 15011 (визначення рівнів виділень, хімічного 

складу та ступеня ризику дії зварювальних аерозолів на організм зварника); 

 гігієнічне оцінювання шкідливих та небезпечних виробничих факторів зварювальних 

технологій (рівнів забруднення повітря робочої зони зварювальними аерозолями та 

газами, рівнів електромагнітних полів, оптичного випромінювання, шуму тощо); 

 розроблення заходів захисту працюючих та виробничого середовища від шкідливих 

та небезпечних виробничих факторів на виробничих підприємствах. 

 створення нових методів захисту працівників від шкідливих та небезпечних 

виробничих факторів; 

 розроблення засобів колективного та індивідуального захисту працюючих; 

 створення нових високоефективних засобів місцевої вентиляції (в вентиляційних та 

фільтровентиляційних агрегатів). 

6. ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ 

 

Створено цілісну теорію про шкідливі та небезпечні виробничі фактори (ШНВФ), що 

виникають при зварюванні та споріднених процесах (зварювальні аерозолі, електромагнітні 

поля та випромінювання, шум тощо); створено систему заходів захисту від ШНВФ, 

фільтруючі матеріали для захисту від шкідливих речовин, що утворюються при зварюванні, 

засоби місцевої вентиляції, засоби захисту від магнітних полів та ультрафіолетового 

випромінювання, засоби індивідуального захисту.  

Вперше для студентів, які вивчають зварювання, видано навчальний посібник 

«Охорона праці у зварювальному виробництві», автор – Левченко О.Г. 

     Вперше видано наукову монографію про шкідливі речовини, що утворюються при 

зварюванні «Сварочные аэрозоли и газы: процессы образования, методы нейтрализации и 

средства защиты». – Київ: Наукова думка, 2015. −  248 с., автор – Левченко О. Г. 

Опубліковано більше 350 статей в провідних наукових фахових журналах: 

«Автоматическая сварка», «Сварочное производство», «The Paton Welding Journal», «Наукові 

вісті НТУУ“КПІ”», «Вісник НТУУ “КПІ”. Серія “Гірництво”», «Проблеми охорони праці в 

Україні» та ін.; 

- 17 статей входять до наукометричних баз даних  Scopus, 2 статті   Web of Science;                   
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- індекси цитування провідних дослідників за базою даних Google Scholar всього  

171, з 2012 року  112; h-індекс – 7, 10-індекс – 2; 

- наукові монографії  5, навчальні посібники  7; 

- зареєстровані об'єкти права інтелектуальної власності  2 авторські свідоцтва, 2 

патенти на винаходи, 1 свідоцтво на науковий твір; 

- за міжнародними програми школа планує приймати участь в проектах Еразмус плюс 

(Erasmus Plus), Горизонт 2020 (Horizon); 

- за тематикою наукового напрямку підготовлено курс лекцій з охорони праці та 

цивільного захисту у зварювальному виробництві для студентів зварювального факультету 

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та інших вузів України, де вивчають зварювання та 

споріднені процеси; 

- результати інноваційної діяльності: на основі досліджень ШНВФ, що виникають під 

час застосування зварювальних технологій, розроблено новітні засоби колективного та 

індивідуального захисту працівників: серію засобів місцевої вентиляції марок «Темп» різної 

продуктивності для робочих місць зварників (вентиляційні та фільтровентиляційні агрегати), 

системи очищення і подавання повітря під маску зварника, засоби екранування від 

електромагнітного випромінювання, мобільний захисний екран від ультрафіолетового 

випромінювання для нестаціонарних робочих місць електродугового зварювання; молодь 

школи приймає участь в конкурсних проектах, планує налагодити виробництво створених 

засобів захисту працюючих; 

- отримані нагороди: науковий керівних напрямку д.т.н., проф. Левченко О.Г. 

нагороджений відзнакою Національної академії наук України «За професійні здобутки», 

грамотами, подяками тощо. 

 

 

 


