
ПРОТОКОЛ

обговорення академічною спільнотою модернізації освітньо-професійної 

програми та корегування навчального плану за спеціальністю

263 «Цивільна безпека»

26 жовтня 2018 р Мелітополь № 1

Присутні:

Викладачі кафедри цивільної безпеки ТДАТУ: 

проф. Рогач Ю.П., доц. Гранкіна О.В., доц. Мазілін С.Д., доц. Яцух 

О.В.,доц. Малюта С.І., доц. Мохнатко І.М., ст.в. Зоря М.В., ст.в. Лисенко 

Ю.А., ас. Євтушенко Г.О. ас. Бєляк ГІ.О.

Були запрошені:

д.т.н , професор, завідуючий кафедрою “Охорона праці та навколишнього 

середовища” НТУ «Харківський політехнічний інститут» Березуцький В.В; 

к.т.н., доц.кафедри «Харчових технологій» ЧИТУ Денісова Н.М; 

завідувач кафедри «Вища математика і фізика» Сосницька Н.Л.;

Голова циклової комісії математичної, природничо-наукової підготовки, 

викладач дисципліни «Охорона праці» ВСП Мелітопольського коледжу 

ТДАТУ Найдиш Яна В.;

викладач дисципліни «Охорона праці» ВСГІ Мелітопольського коледжу 

ТДАТУ Мороз Т.О;

Всього 15 осіб

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Обговорення проекту освітньо-професійної програми 263 «Цивільна 

безпека» з метою корегування навчального плану за спеціальністю 263 

«Цивільна безпека» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у 

зв’язку зведенням в дію стандарту вищої освіти за спеціальністю 263 

«Цивільна безпека» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

СЛУХАЛИ:



Професора Рогач Ю.П. щодо необхідності модернізації освітньо- 

професійної програми та корегування навчального плану за спеціальністю 

263 «Цивільна безпека» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у 

зв’язку з затвердженням стандарту вищої освіти за спеціальністю 263 

«Цивільна безпека» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

В обговоренні питань, пов’язаних з підготовкою фахівця за 

спеціальністю 263 «Цивільна безпека» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти виступили: д.т.н , професор, завідуючий кафедрою “Охорона праці та 

навколишнього середовища” НТУ «Харківський політехнічний інститут» 

Березуцький В.В, запропонував у циклі професійної підготовки ОПП внести 

рід змін : збільшити обсяг кредитів з дисципліни «Безпека життєдіяльності» 

з 5 до 8 кредитів, «Метрологія, стандартизація та сертифікація в галузі 

цивільної безпеки» перенести у цикл дисциплін за вибором, на дисципліні 

«Технічна механіка» додати лабораторні роботи, збільшити з дисципліни 

«Безпечність інженерних систем і обладнання» з 5 до 6 кредитів та також 

додати аудиторні заняття у формі лабораторних робіт, на дисципліні 

«Розслідування нещасних випадків, аварій та захворювань» збільшити обсяг 

кредитів з 4 до 6 кредитів. Доцільність внесених пропозиції була

обгрунтована неохідністю підвищення якості майбу тніх фахівців з цивільної 

безпеки.

К.т.н., доц.кафедри «Харчових технологій» ЧИТУ Денісова Н.М 

запропонувала з циклу загальної підготовки, дисципліну «Історія України та 

української літератури», згідно рекомендацій МОРІ перенести у цикл 

дисциплін за вибором та збільшити кількість кредитів на дисципліні 

«Пожежна та вибухова безпека виробництва» до 5 кредитів.

Завідувач кафедри «Вища математика і фізика» Сосницька H.JI. 

запропонувала на дисциплінах «Інженерна і комп’ютерна графіка» та 

«Фізика» збільшити кількість кредитів для більш поглибленого вивчення 

матеріалу, а на дисципліні «Вища математика» яка викладається на 1 курсі 

та 2 курсі зменшити з 8 кредитів до 3 кредитів у зв ’язку з переглядом змісту



дисциплін та компетентностей за спеціальністю. А для підвищення рівня 

початкової підготовки запропонувала впровадити компенсаційні курси з 

дисциплін фізико-математичного спрямування.

Мохнатко Ірина Миколаївна кандидат технічних наук, доцент кафедри 

цивільної безпеки ТДАТУ зазначила що відбулось внесення змін у профілі 

освітньо-професійної програми «Цивільна безпека», у формулюванні мети , 

складу проектної групи, придатності до працевлаштування, академічної 

мобільності студента, програмних результатів, кадровому забезпеченні 

освітньо-професійної програми. Були внесені зміни у перелік компоненти 

освітньо-професійної програми.

У подальшій дискусії прийняли активну участь викладачі дисципліни 

«Охорона праці» ВСГІ Мелітопольського коледжу ТДАТУ Мороз Т.О 

Голова циклової комісії математичної, природничо-наукової підготовки, 

викладач дисципліни «Охорона праці» ВСГІ Мелітопольського коледжу 

ТДАТУ Найдиш Я. В.

Всі вони зазначили, що проект освітньо-професійної програми 

«Цивільна безпека» та навчальний план модернізований у зв ’язку з 

веденням в дію стандарту вищої освіти за спеціальністю 263 «Цивільна 

безпека» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та всебічно 

охоплює компетентності бакалавра з цивільної безпеки.

За результатами обговорення освітньо-професійної програми 

«Цивільна безпека» академічною спільнотою було прийнято рішення 

ухвалити представлену концепцію та після внесення пропозицій в проект 

освітньо-професійної програми, рекомендувати представити оновлену 

освітньо-професійної програми «Цивільна безпека» та скорегований 

навчальний план на Вчену раду університету.

Завідувач кафедри, професор

/

Ю .П.Рогач

Секретар к.т.н., доц. ТДАТУ


