
 

 

«Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті», VIII Міжнародна науково-

практична конференція. 

 

Вона відбулася 19-20 листопада 2020 року в on-line режимі. Що й зрозуміло в 

умовах пандемії COVID-19. Проте сучасні інтернет технології дозволили 

організаторам почути один одного та обговорити найактуальніші проблеми 

безпеки людей, які не обмежуються географією України. 

 

Вітальним словом конференцію відкрив Голова Оргкомітету ректор 

Придніпровської державної академії будівництва та архітектури д.т.н.,  

професор Микола Васильович САВИЦЬКИЙ. Він підкреслив, що VIII 

Міжнародна науково-практична конференція відбувається напередодні  90-

річчя нашої академії, в період, коли людство зіштовхнулося з новою 

глобальною небезпекою, яка загрожує життю мільйонів і мільйонів жителів 

планети, а це спонукає до пошуку нової архітектури міжнародної безпеки і 

співпраці. 

Проте, чимало людей гине або отримує травми через свою необізнаність, 

недоліки у освітньому процесі, через нехтування техногенними небезпеками. 

Аби професійно обговорити велике коло проблем і запропонувати вихід 

заздалегідь подбали організатори Конференції - Міністерство освіти і науки 

України; Міністерство Юстиції України; Державна наукова установа 

«Інститут модернізації змісту освіти»; Академія будівництва України; 

Міжнародна інженерна академія; Державна служба України з надзвичайних 

ситуацій; Державна служба України з питань праці; Обласна організація 

профспілки працівників будівництва ПБМ; Европейська асоціація безпеки; 

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»; 

Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз. 

На пленарних засіданнях та в дискусіях були розглянуті питання: 

 Безпека життєдіяльності людини; Охорона праці; Цивільний захист; 

Промислова безпека; Екологія; Технологія будівельного виробництва; 

Конструкції будинків і споруд; Матеріалознавство; Містобудування та 

архітектура; Системи життєзабезпечення.  

Участь у дискусіях взяли спікери, які щоденно стикають з проблемами 

безпеки життєдіяльності і глибоко розуміються на них: Воловицький 

Андрій Іванович – начальник управління гірничого нагляду, нагляду в 

промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління 



Держпраці у Дніпропетровській області; Бондарено Ольга Василіївна – 

начальник  Головного управління Держпраці  у Дніпропетровській області; 

 Сова Іван Матвєєвич – голова обласної організації профспілки працівників 

будівництва і промисловості будівельних матеріалів; Шевченко Олександр 

Володимирович – заступник начальника Головного управління з реагування 

на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у 

Дніпропетровській області; Бєліков Анатолій Серафімович – засл.діяч наки 

і техніки України, д.т.н., проф., зав.каф. БЖД, ПДАБА; Коваленко Олена 

Валеріївна  – заслужений юрист України, д. е. н., професор, директор 

Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз; 

Жартовський Сергій Володимирович – Інститут державного управління та наукових 

досліджень з цивільного захисту (ІДУ НД ЦЗ), д.т.н.,с.н.с., м. Київ zhart20@ukr.net; 

Ключка Юрій Павлович – Нац.ун-т цивільного захисту України, д.т.н.,с.н.с., м. Харків, 

голова ГЕР,  начальник кафедри пожежної і техногенної безпеки об’єктів  та технологій, 

wodorod@gmail.com;  Дашковська Олена Володимірівна старший науковий 

співробітник Інституту модернізації змісту освіти МОН України, к.х.н., доц., м. Київ; 

Кружилко Олег Евгенович, – с.н.с., д.т.н., проф.,  Нац.НДІ пром.безпеки та охорони 

праці, м.Київ. 

Сьогодні ми наводимо авторів і перелік доповідей на секціях, та найближчим часом вони 

будуть опубліковані в окремому виданні та спеціалізованих виданнях. Отже доповіді в 

секціях: 

 ПІБ Організація Тема 

1 к.х.н.  

Таірова 

Тамара 

Миколаївна 

Науковий відділ проблем 

охорони праці, ДУ 

«Національний науково-

дослідний інститут 

промислової безпеки та 

охорони праці; Київ 

Шляхи підвищення 

результативності  

функціонування СУОП 

2 д.т.н., с.н.с.. 

Бородіна 

Наталія 

Анатоліївно 

професор кафедри  технологій 

навчання, охорони праці та 

дизайну Білоцерківського 

інституту неперервної 

професійної освіти. 

«Аналіз законодавчо-правової 

бази України щодо регулювання 

діяльності у сфері «Цивільна 

безпека» 

3 аспірант 

Мещерякова 

Ірина 

Вікторовна 

каф. БЖД, ПДАБА 

Сучасний стан умов праці на 

постійних робочих місцях в 

приміщеннях та шляхи 

підвищення безпеки 

4 д.т.н., проф. 

Біляев  

Микола 

Миколайович 

каф. «Гідравліки та 

водопостачання», 

Дніпровський національний 

університет залізничного 

транспорту імені академіка В. 

Лазаряна, вул. Лазаряна 

Оцінка ризику термічного 

ураження у випадку аварійного 

горіння 

5 пошукач 

ступеня магістр 

Чернова 

Український державний 

хіміко-технологічний 

університет 

Визначення основних критеріїв 

за вибухопожежною та 

пожежною небезпекою у 
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Анастасія 

Сергіївна 

виробництвах біопалива 

6 к.т.н. доц. 

Клименко 

Гана 

Миколаївна 

каф. БЖД, ПДАБА 

Аналіз професійних ризиків під 

час реконструкції інженерних 

мереж 

7 викладач 

Плис  

Михаіл 

Михайлович 

кафедри охорони праці та 

БЖД 

Український державний 

хіміко-технологічний 

університет 

Сучасний стан державної 

системи нормативного 

регулювання в галузі хімічної 

безпеки 

8 канд. фіз. вих., 

Сологубова  

Світлана 

Викторовна 

каф. фіз.виховання 

ПДАБА 

Вплив дистанційних занять з 

фітнесу в період карантину на 

фізичний стан студенток 

закладу вищої освіти технічного 

профілю 

9 ст. викл. 

Хондак  

Інна  

Іванівна 

кафедра безпеки праці та 

навколишнього середовища, 

«Національний технічний 

університет 

«Харківський політехнічний 

інститут» 

Дослідження залежності 

утворення зварювального 

аерозолю при електродуговому 

зварюванні з використанням 

електродів з основним, 

рутиловим та рутилово-

целюлозним покриттям 

 

Учасники конференції прийняли Рішення, в якому, зокрема, не лише 

констатували, що в Україні залишається досить високий рівень травматизму і 

професійних захворювань, а й звернули увагу державних органів та установ  

на те, що залишаються законодавчо не врегульованими значна частина 

питань профілактики травматизму, державного нагляду, правового статусу 

служб з питань охорони праці та їх кадрового забезпечення, фінансування 

фундаментальних і прикладних досліджень в галузі безпеки життєдіяльності, 

охорони праці та цивільного захисту, розробки сучасних засобів 

колективного та індивідуального захисту. 

В листі керівникам вищої освіти МОН від 13.04.2018р. № 01/9-234 

визначено, що освітніми програмами та навчальними планами не 

передбачено формування у студентів знань, умінь та навичок щодо 

забезпечення необхідного рівня безпеки життєдіяльності як з особистої 

безпеки, так і безпеки тих, хто їх оточує. 

Проведений аналіз показав, що останні 2 роки після прийнятого 

рішення МОН не відбулося позитивних змін з виправленням підготовки 

майбутніх фахівців з питань охорони праці та цивільного захисту. 

Враховуючи актуальність підготовки майбутніх фахівців безпеки як 

основної складової вищої освіти, Міжнародною науково-практичною 

конференцією було прийняте рішення звернутися: 



1. До Кабінету Міністрів України. 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015р. 

№ 266, якою затверджено перелік галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, спеціальність «Охорона 

праці» була фактично скасована як окремий напрям та частково залишилася 

у рамках спеціальності 263 «Цивільна безпека» переважно в аспекті захисту 

від надзвичайних ситуацій, що робить неможливим виконання вимог ст. 291, 

296, 419, 420, 426 Угоди про асоціацію України з ЄС від 27 червня 2014 року. 

Натомість кваліфікаційні вимоги до посади інженера з охорони праці 

зобов’язують претендентів мати освіту за відповідним напрямом підготовки, 

тобто з охорони праці. 

Враховуючи вищезазначене, просимо Вас розглянути можливість 

внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015р. 

№ 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» щодо внесення до переліку 

спеціальностей в галузь знань 26 «Цивільна безпека» окремих спеціальностей 

263 «Цивільний захист» та 264 «Охорона праці». 

2. До Міністерства освіти і науки України, науково-методичної комісії 

з цивільної безпеки, Науково-методичної ради МОН України, Галузевої 

експертної ради за спеціальністю 26 «Цивільна безпека» в НАЗЯВО. 

Враховуючи високий рівень травматизму та смертності в державі, для 

підвищення ефективності в питаннях безпеки життєдіяльності в різних 

сферах, зосередити зусилля на бездоганне виконання розпорядження 

Міністерства освіти і науки України № 1/9-234 від 13.04.2018р. «Щодо 

навчання студентів з питань безпеки життєдіяльності». 

3. До Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної 

служби з питань праці. 

З пропозицією підвищити нагляд за виконанням вищими закладами 

вимог КМУ від 12 грудня 2018р. № 989-р «Концепція реформування системи 

управління системи управління охороною праці в Україні» та вимог ст. 39 

Кодексу цивільного захисту України та у відповідності до пункту 20 Порядку 

здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, 

затвердженого Постановою Кабміну України № 592 від 26.07.2018р. 

«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, 

організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства 

освіти і науки України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 18.04.2006р. № 304 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки 



України від 22.11.2017р. № 1514) навчання здобувачів освіти з питань 

охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

4. Рекомендувати Центральним державним органам виконавчої влади 

найближчим часом створити банк провідних фахівців в області безпеки 

життєдіяльності, охорони праці, цивільного захисту. Вважаємо за доцільне 

при розробці комплексних програм безпеки життєдіяльності населення в усіх 

сферах життєдіяльності притягати фахівців ВНЗ України. 

5. Враховуючи недостатнє фінансування науково-технічних програм, 

передбачити в регіональних бюджетах витрати на розробку і реалізацію 

комплексних програм з реалізації національної політики в області безпеки 

життєдіяльності. 

6. Враховуючи актуальність безпеки життєдіяльності як однієї зі 

складових Національної безпеки країни, вважати необхідним проведення 

Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності в 

ХХІ столітті» із залученням провідних фахівців і Центральних державних 

органів виконавчої влади. 

7. Розмістити рішення конференції на сайті ДВНЗ «Придніпровська 

державна академія будівництва та архітектури». 

8. Провести Х Міжнародну науково-практичну конференцію «Безпека 

життєдіяльності в ХХІ столітті» в м. Дніпро на базі ДВНЗ «Придніпровська 

державна академія будівництва та архітектури» в жовтні-листопаді 2021 

року. 


