
 
 
 
 
 
 
 

 

До ректоратів закладів вищої освіти України  

 

Громадська спілка «Європейське співтовариство з 

охорони праці», № 04/10/С від 05.10.2021 р. 

 

Щодо участі у конкурсі студентських 

проєктів SMART БЕЗПЕКА   

 

Вельмишановний пане Ректоре! 

Європейське співтовариство з охорони праці (ЄСОП) – професійна асоціація фахівців з 
виробничої безпеки, що поширює найкращі світові практики та розвиває компетенції з безпеки 
та здоров’я працівників, засвідчує Вам свою повагу.  

Рада Директорів з охорони праці великих підприємств України ЄСОП з 2020 року 
проводить конкурс студентських проектів SMART БЕЗПЕКА. Мета – створення платформи для 
прямого спілкування талановитої молоді та роботодавців, допомога у реалізації наукових ідей 
студентів на практиці. Запрошуємо здобувачів вищої освіти Вашого навчального закладу узяти 
участь у конкурсі.  

Очікувані теми проєктів: охорона праці, промислова безпека, поліпшення стану безпеки та 
гігієни праці на робочих місцях, система управління безпекою та гігієною праці, діджиталізація. 

Вимоги: опис основної ідеї проєкту у довільній формі; формат опису: word, excel, pptx, pdf, 
відео-формати. 

Критерії: проєкт має відповідати критеріям SMART – Specific (конкретний), Measurable 
(вимірний), Achievable (досяжний), Relevant (значущий), Time bound (обмежений у часі).  

Надсилання проєктів: до 1 квітня 2022 р. на адресу office@esosh.net . 
Журі: очільники служб охорони праці великих підприємств України. 
Оголошення підсумків: до Всесвітнього Дня охорони праці 28 квітня 2022 року. Усі 

конкурсанти отримають сертифікати підтвердження участі. Переможці отримають дипломи, 
учбові гранти ЄСОП, а також призи від Асоціації виробників та постачальників засобів захисту в 
Україні.   

Сайт: https://esosh.net/studentskyj-proyekt-smart-bezpeka/  
Участь безоплатна.  
Відкриття конкурсу Радою Директорів ЄСОП: 6 жовтня о 16.30 ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/8671171672 .Трансляція на сторінці ESOSH у Facebook та YouTube.  
Координатор Олександр Шевченко +380971722078, info@esosh.net . 
Сподіваємося, що участь здобувачів вищої освіти Вашого закладу у конкурсі сприятиме 

реалізації ідей молоді, й дозволить сформувати безпечні та гідні умови праці в нашій країні.  
 
 
 
 

З повагою,  

Голова Правління ЄСОП 

к.т.н. Ольга Богданова 
+380504419936                                                                                                                                                                                                                            

Рішення Мінюсту про державну реєстрацію ГС ЄСОП №56 від 15.01.2019 р. 
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