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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Голова: 

Ковров А.В., к.т.н., професор, ректор Одеської державної академії будівництва 

та архітектури; 

заступники голови: 

Кровяков С.О., д.т.н., доцент, проректор з НР Одеської державної академії 

будівництва та архітектури; 

Беспалова А.В., д.т.н., доцент, зав. кафедри організації будівництва та охорони 

праці Одеської державної академії будівництва та архітектури; 

 

члени оргкомітету: 

Дашковська О.В. - к.х.н, старший науковий співробітник відділу науково-

методичного забезпечення підвищення якості освіти Державної наукової 

установи «Інститут модернізації змісту освіти»; 

Ліпський В.В. – к.е.н., заступник Голови з технічних питань та розвитку 

інфраструктури Державного підприємства «Адміністрація морських портів 

України»;  

Цуркан Н.Г. – к.е.н., технічний експерт стану охорони праці, дорадник ТОВ 

«Регіональний учбово-консультативний центр»; 

Шеремет А.В. – директор державного виробничого житлово-побутового 

підприємства будівельної корпорації «Укрбуд»; 

Дашковська О.П. – к.т.н., доцент кафедри організації будівництва та охорони 

праці Одеської державної академії будівництва та архітектури.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пленарне засідання  

6 травня (четвер), в on-line режимі 
 

9.30-10.00  Підключення учасників до конференції через 
https://meet.google.com/nsw-jwkf-dfp 

 

10.00 – 10.10 Відкриття конференції 

Ректор Одеської державної академії будівництва 

та архітектури проф. Ковров А.В. 
 

10.10 – 10.30 Застосування засобів індивідуального захисту органів 

дихання: плюси і мінуси 

Зав. кафедри організації будівництва та охорони 

праці Одеської державної академії будівництва 

та архітектури, д.т.н., доцент Беспалова А.В. 
 

10.30 – 10.50 Обґрунтування доцільності вивчення питань безпеки 

життєдіяльності та охорони праці у закладах вищої 

освіти  
Зав. кафедри здоров'я людини та цивільної 

безпеки Одеського національного університету 

імені І.І. Мечникова, д.пед.н., доцент Гвоздій С.П. 
 

10.50 – 11.10 Як реформується вітчизняна вища освіта  

Ст. науковий співробітник відділу науково-

методичного забезпечення підвищення 

якості освіти, ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти», к.х.н, Дашковська О.В.   
 

11.10 – 11.30 Вимоги щодо безпеки праці в портах України  
Начальник служби охорони праці ДП 

«Адміністрація морських портів України», 

Яковищенко Ю.Д. 
 

11.30 – 11.50 Дослідження згинальної жорсткості на ефективність 

шумозахисних екранів  

Доцент кафедри організації будівництва та 

охорони праці Одеської державної академії 

будівництва та архітектури, к.т.н.,доцент 

Книш О.І.  
 

11.50 -12.10 Профилактика производственного травматизма  

Заступник директора ДПТНЗ «Одеський 

державний центр професійного навчання  

працівників переробної промисловості»,  

доктор філософії в сфері економіки, Ус М.І.  

https://meet.google.com/nsw-jwkf-dfp


12.10 – 12.30 Перспективы и проблемы дистанционного обучения 

специалистов по дисциплинам, связанным с 

безопасностью человека  

в.о. зав. кафедри безпека життєдіяльності, 

екології та хімії Одеського національного 

морського університету, к.т.н., доцент, 

Хотін С.Ю. 
 

12.30 – 12.50 Перспективні технології збереження психофізіо-

логічного здоров’я в умовах професійного стресу 
професор кафедри загально технічних дисциплін 

та охорони праці Київського національного 

педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова, д.пед.н., професор Шмалєй С.В. 
 

12.50 – 13.10 Удосконалення майстерності та якості занять з 

охорони праці – сучасна необхідність  
ст. викладач, кафедри безпеки життєдіяльності 

Одеської національної академії харчових 

технологій, к.с-г.н., Неминуща С.М. 
 

13.10 – 13.30 Визначення соціального та індивідуального пожежного 

ризику у будівлях і на території об’єкту  

ТОВ «Іпріс-Профіль», д.т.н., проф. Третьяков О.В 

 


