
Протокол
обговорення академічною спільнотою модернізації 

освітньо-професійної програми та корегування навчального 
плану за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти

13 лютого 2020 р. м. М елітополь №1

ПРИСУТНІ:

1. Ломейко Олександр Петрович -  проректор з науково-педагогічної 
роботи ТДАТУ, кандидат технічних наук, доцент.

2. Іванова Ірина Євгенівна -  декан факультету агротехнологій та 
екології ТДАТУ, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

3. Рогач Юрій Петрович -  гарант ОПП «Цивільна безпека», завідувач 
кафедри цивільної безпеки ТДАТУ, кандидат технічних наук, професор, 
відмінник освіти України, Заслужений працівник освіти України, академік 
М іжнародної академії безпеки життєдіяльності.

4. Березуцький Вячеслав Володимирович -  завідувач кафедри безпеки 
праці і навколишнього середовища Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор.

5. Бєліков Анатолій Серафимович -  завідувач кафедри безпеки 
життєдіяльності Державного вищого навчального закладу «Придніпровська 
державна академія будівництва та архітектури», заслужений діяч науки і 
техніки України, доктор технічних наук, професор.

6. Денисова Наталія Миколаївна -  доцент кафедри харчових технологій 
Чернігівського національного технологічного університету, кандидат технічних 
наук.

7. Девятеріков Олександр Олександрович -  викладач охорони праці 
ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ».

8. Найдиш Яна Володимирівна -  викладач охорони праці ВСП 
«М елітопольський коледж ТДАТУ».

9. Строкань Оксана Вікторівна -  завідувач кафедри комп’ютерних наук 
ТДАТУ, кандидат технічних наук, доцент.

10. Гранкіна Олена Володимирівна -  доцент кафедри цивільної безпеки 
ТДАТУ, кандидат технічних наук.

11. Мазілін Сергій Дмитрович -  доцент кафедри цивільної безпеки 
ТДАТУ, кандидат технічних наук.

12. Зоря Михайло Віталійович -  старший викладач кафедри цивільної 
безпеки ТДАТУ, кандидат технічних наук.

13. Мохнатко Ірина Миколаївна -  доцент кафедри цивільної безпеки 
ТДАТУ, кандидат технічних наук.

Всього 13 осіб.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Обговорення проекту модернізованої освітньо-професійної програми 
«Цивільна безпека» та скорегованого навчального плану на 2020-2022 н.р. за 
спеціальністю 263 «Цивільна безпека» для другого (магістерського) рівня 
вищої освіти.

СЛУХАЛИ:

Гаранта освітньо-професійної програми Рогача Ю.П. щодо необхідності 
модернізації освітньо-професійної програми та внесення змін до навчального 
плану на 2020-2022 н.р. за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» для другого 
(магістерського) рівня вищ ої освіти.

ВИСТУПИЛИ:
Березуцький В.В. зазначив, що освітньо-професійна програма «Цивільна 

безпека» всебічно охоплює компетентності магістра з цивільної безпеки, але 
слід уточнити назви деяких дисциплін та внести зазначені зміни до структурно- 
логічної схеми освітніх компонент.

Бєліков А.С. зауважив, що кафедра цивільної безпеки ТДАТУ має 
великий досвід підготовки фахівців з охорони праці для підприємств аграрного 
сектору економіки. Але в особливостях освітньої програми цього не вказано. 
Було запропоновано доповнити особливості освітньої програми фразою 
«зорієнтована на поглиблене вивчення проблем цивільної безпеки на 
підприємствах аграрного сектору економіки Запорізької області».

Денисова Н.М. запропонувала збільшити кількість кредитів на вивчення 
компонент циклу професійної підготовки за рахунок зменшення кількості 
кредитів циклу загальної підготовки. Це повинно позитивно вплинути на якість 
професійної підготовки майбутнього магістра з цивільної безпеки.

Девятериков О.О. зауважив, що розділ 5 «Вимоги до наявності системи 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти» містить загальні фрази, 
запозичені з «Положення про відділ моніторингу якості освітньої діяльності у 
Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра 
Моторного». Ним було запропоновано деталізувати у цьому розділі здійснення 
процедур і заходів для забезпечення якості освіти здобувачів, що навчаються 
саме за освітньо-професійною програмою «Цивільна безпека».

Найдиш Я.В. звернула увагу на велику актуальність спеціальності 
«Цивільна безпека» на сучасному етапі. Зміст освітньо-професійної програми в 
повній мірі відповідає вимогам сьогодення, дозволить підготувати 
висококваліфікованих фахівців. Проте освітня програма повинна передбачати 
не тільки традиційні, а й інноваційні форми навчання (самоосвіта, дистанційне 
навчання тощо).

Крім цього, в обговоренні питань, пов’язаних з підготовкою магістрів з 
цивільної безпеки, взяли активну участь ведучі викладачі кафедри цивільної 
безпеки, а саме Гранкіна О.В., Мазілін С.Д., Зоря М.В., Мохнатко І.М.



Усі учасники обговорення зазначили належний рівень освітньо- 
професійної програми «Цивільна безпека», яка відповідає сучасним викликам 
суспільства.

УХВАЛИЛИ:

За результатами обговорення освітньо-професійної програми з 
академічною спільнотою було прийнято рішення ухвалити представлений 
проект освітньо-професійної програми з урахуванням зауважень і пропозицій, 
рекомендувати Вченій раді університету затвердити модернізовану освітньо- 
професійну програму «Цивільна безпека» та скорегований навчальний план на 
2020-2022 н.р. і вести в дію з 01.07.2020 року.

Головуючий, гарант ОПП, професор Ю рій РОГАЧ

Секретар, к.т.н., доцент


