
ПРОТОКОЛ

обговорення академічною спільнотою проекту модернізованої освітньо- 
професійної програми «Цивільна безпека» першого (бакалаврського) рівня 

вищ ої освіти та навчального плану за спеціальністю 
263 «Цивільна безпека»

«12» лютого 2020 р М елітополь № 1

ПРИСУТНІ:

Викладачі кафедри цивільної безпеки ТДАТУ:
проф. Рогач Ю .П., доц. Гранкіна О.В., доц. Петров В.В., доц. Мазілін С.Д., 
доц. Яцух О.В.,доц. М алюта С.І., доц. М охнатко І.М., ст.в. Зоря М.В., ст.в. 
Лисенко Ю .А., ас. Падалко Г.О. ас. Бєляк П.О.

Були запрошені:

ІВАНОВА І. Є. - декан факультету Агротехнологій та екології, 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ДЕНІСОВА Н.М  - к.т.н., доц.кафедри «Харчових технологій» ЧНТУ 
СИМ ОНЕНКО С.В - к.п.н., завідувач кафедри «Іноземних мов» ТДАТУ 
СОСНИЦЬКА Н.Л. - к .п.н., завідувач кафедри «Вища математика і фізика» 
ТДАТУ
М АКСИМ ЕЦЬ О. М. - к.ф.н., завідувач кафедри «Суспільно гуманітарних 
наук» ТДАТУ
НАИДИШ  Я. В. - Голова циклової комісії математичної, природничо- 
наукової підготовки, викладач дисципліни «Охорона праці» ВСП 
М елітопольського коледжу ТДАТУ
МОРОЗ Т.О - викладач дисципліни «Охорона праці» ВСП М елітопольського 
коледжу ТДАТУ

Всього 18 осіб
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Обговорення проекту модернізованої освітньо-професійної програми 
263 «Цивільна безпека» з метою корегування навчального плану за 
спеціальністю 263 «Цивільна безпека» для першого (бакалаврського) рівня 
вищої

СЛУХАЛИ:

Професора Рогач Ю.П. щодо необхідності щорічного перегляду та 
модернізації освітньо-професійної програми та корегування навчального



плану за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти з метою формування сучасної моделі фахівця з цивільної 
безпеки.

М охнатко І.М. гаранта освітньої програми, керівника проектної групи 
щодо необхідності оновлення ОПП та внесення змін до навчального плану за 
спеціальністю 263 «Цивільна безпека» на 2020-2024 н.р..

ВИСТУПИЛИ:

В обговоренні питань, пов’язаних з підготовкою фахівця за 
спеціальністю 263 «Цивільна безпека» першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти виступила декан факультету Агротехнологій та екології, к.с.н., доцент 
Іванова І.Є та запропонувала збільшити увагу на необхідність врахування 
досвіду аналогічних іноземних освітніх програм як під час формування 
програми , так і під час її перегляду.

Симоненко С.В. завідувач кафедри «Іноземних мов», звернула увагу на то 
що для підготовки висококваліфікованого фахівця з цивільної безпеки та 
обміну міжнародним досвідом у цієї галузі є необхідність збільшити обсяг 
кредитів з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» з З 
кредитів до 6 кредитів та додатково до диференційованого заліку додати 
іспит, як форму підсумкового контролю.

Денисова Н.М. доц. кафедри «Харчових технологій» ЧНТУ виступила 
про необхідність звертати увагу на практичну підготовку майбутніх фахівців 
з цивільної безпеки, ретельну підготовку та організацію виробничої практики 
за спеціальністю з метою ознайомлення здобувачів вищої освіти з сучасними 
виробництвами.

Доцільність внесених пропозиції була обґрунтована необхідністю 
підвищення якості практичної підготовки майбутніх фахівців з цивільної 
безпеки.

Завідувач кафедри «Вища математика і фізика» Сосницька H.JI. 
запропонувала акцентували увагу на необхідності формування соціальних 
навичок у здобувачів вищ ої освіти (soft skills).

Також завідувач кафедри «Вища математика і фізика» Сосницька H.JI. 
відмітила що при модернізації ОПП не зменшився час для опанування 
дисципліни «Ф ізика» здобувачами ВО, оскільки вважає її базою для 
засвоєння майже всіх подальш их дисциплін із циклу професійної 
підготовки.

Найдиш Я. В., як Голова циклової комісії математичної, природничо- 
наукової підготовки, викладач дисципліни «Охорона праці» ВСП 
М елітопольського коледжу ТДАТУ відмітила що освітня програма та 
навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, що дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої 
професійної діяльності



У подальшій дискусії прийняли активну участь М аксимець О. М. к.ф.н., 
завідувач кафедри «Суспільно гуманітарних наук» та викладач дисципліни 
«Охорона праці» ВСП М елітопольського коледжу ТДАТУ М ороз Т.О.

Всі вони зазначили, що проект м одернізованої освітньо-професійної 
програми «Ц ивільна безпека» та навчальний план за спеціальністю  263 
«Ц ивільна безпека» для перш ого (бакалаврського) рівня вищ ої освіти 
всебічно охоплю є компетентності бакалавра з цивільної безпеки.

За результатами обговорення освітньо-професійної програми «Цивільна 
безпека» академічною  спільнотою  було прийнято ріш ення ухвалити 
представлену концепцію  та після внесення пропозицій в проект освітньо- 
проф есійної програми, рекомендувати представити модернізовану 
освітньо-професійну програму «Ц ивільна безпека» та скорегований 
навчальний план на Вчену раду університету.

Завідувач кафедри, професор Ю .П.Рогач

Секретар к.т.н., доц. ТДАТУ


