
Протокол
засідання студентського самоврядування щодо розгляду проекту 

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

другого (магістерського) рівня вищої освіти

25 лютого 2020 р. м. М елітополь №1

ПРИСУТНІ:

Здобувані вищої освіти за спеціальністю 263 «Цивільна безпека»:
Ш ац Надія -  студентка 41 ЦБ групи, голова студентської ради ТДАТУ; 
Кольцов Руслан -  студент 21МБЦБ групи;
Ольш анська Вікторія -  студентка 21МБЦБ групи;
Богославська Ірина -  студентка 21МБЦБ групи;
Орєшков В ’ячеслав -  студент 21МБЦБ групи;
Івова Наталія -  студентка 11МБЦБ групи;
Нейковська Олександра -  студентка 11МБЦБ групи;
Кабанова Катерина -  студентка 11МБЦБ групи;
Свистельник Ірина -  студентка 11МБЦБ групи.

ЗАПРОШ ЕНІ:

Рогач Ю рій 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;

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

М азілін Сергій Дмитрович -  кандидат технічних наук, доцент кафедри 
цивільної безпеки ТДАТУ;

Зоря М ихайло Віталійович -  кандидат технічних наук, старший 
викладач кафедри цивільної безпеки ТДАТУ.

Всього 13 осіб.



П ОРЯДО К ДЕННИЙ:

Обговорення проекту освітньо-професійної програми за спеціальністю 
263 «Цивільна безпека» для другого (магістерського) рівня вищої освіти у 
зв’язку з її модернізацією та скорегованого навчального плану на 2020-2022 н.р.

СЛУХАЛИ:

Рогача Ю рія Петровича -  гаранта освітньо-професійної програми, 
професора, завідувача кафедри цивільної безпеки ТДАТУ щодо представлення 
проекту освітньо-професійної програми «Цивільна безпека», визнання освітньої 
траєкторії формування моделі фахівця за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» 
та необхідності модернізації цієї освітньо-професійної програми і корегування 
навчального плану на 2020-2022 н.р.

ВИСТУПИЛИ:

Кольцов Р. зробив зауваження, що основним видом навчання здобувачів 
вищої освіти за освітньо-професійною програмою повинно бути визначено 
студентоцентроване навчання та викладання дисциплін. З цією думкою 
погодились всі без винятку студенти, які були присутні на засідання 
студентського самоврядування.

Ольш анська В. запропонувала збільшити кількість кредитів на вивчення 
дисциплін за вибором студента (суспільно-гуманітарного, правового, 
технологічного, еколого-технологічного, соціально-економічного
спрямування), але не порушуючи дозволений ліміт. На думку студентки 
широкий спектр дисциплін за вибором студента дозволить більш якісно 
підготувати здобувачів до майбутньої професійної діяльності на підприємствах 
тієї чи іншої галузі економіки.

Івова Н. акцентувала увагу на важливості виробничої студентської 
практики та на особливостях впровадження дуальної системи навчання за 
освітньою програмою «Цивільна безпека», що гарантує міцний зв ’язок між 
базами навчання та виробництва, і, безсумнівно, підвищує якість підготовки 
майбутніх спеціалістів.

Н ейковська О. запропонувала навчальну дисципліну «Управління 
цивільною безпекою» перенести на останній семестр, тобто вивчати її на 
заключному етапі навчання.

У подальшій дискусії взяли участь всі присутні на засіданні студенти.



УХВАЛИЛИ:

1. Прийняти до уваги пропозиції від здобувачів вищої освіти зі 
спеціальності 263 «Цивільна безпека» та внести їх до модернізованої освітньо- 
професійної програми.

2. П ідтримати одноголосно проект освітньо-професійної програми 
«Цивільна безпека», а також, після внесення пропозицій, представити її на 
Вчену раду університету для затвердження та подальшого введення в дію.

Гарант ОПП,
завідувач кафедри ЦБ, професор Ю рій РОГАЧ

Секретар, студентка 41 ЦБ групи, 
голова студентської ради ТДАТУ Надія Ш АЦ


