
Протокол №1
Засідання студентського самоврядування 

щодо розгляду проекту освітньо-професійної програми 
та корегування навчального плану 

освітньої програми «Цивільна безпека» 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

від «20» лютого 2020 р.

ПРИСУТНІ:

Здобувані вищ ої освіти за спеціальності 263 «Цивільна безпека»:
Шац Надія -  студентка 41 ЦБ групи, голова студентської ради ТДАТУ
Івова Наталья- студентка 11 МБ ЦБ групи
Свистельник Ірина - студентка 11 МБ ЦБ групи
Шамро Анастасія - студентка 11 МБ ЦБ групи
Кабанова Катерина- студентка 11 МБ ЦБ групи
Хараїм Матвій - студент 41 ЦБ групи
Мандзій Віталій - студент 41 ЦБ групи
Головін Дмитро -  студент 3 1 ЦБ групи
Чернишова Світлана - студентка 3 1 ЦБ групи
Нідялко Андрій- студент 3 1 ЦБ групи
Набокова Інна -студентка 21 ЦБ групи
Куртов Данила - студент 21 ЦБ групи

ЗАПРОШ ЕНІ:

Рогач Юрій Петрович -  завідувач кафедри цивільної безпеки, ТДАТУ, 
к.т.н., професор, відмінник освіти України, Заслужений працівник освіти 
України, академік М іжнародної академії безпеки життєдіяльності.
Мохнатко Ірина Миколаївна - гарант освітньої програми, керівник 
проектної групи, к.т.н., доцент кафедри цивільної безпеки ТДАТУ 
Яцух Олег Васильович -  к.с.н, доцент кафедри цивільної безпеки ТДАТУ 
Мазілін Сергій Дмитрович - к.т.н., доцент кафедри цивільної безпеки 
ТДАТУ
Зоря Михайло Віталійович -  к.т.н., старший викладач кафедри цивільної 
безпеки ТДАТУ

Всього 16 осіб. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Обговорення проекту освітньо-професійної програми з метою модернізації 
освітньо-професійної програми та корегування навчального плану за



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

СЛУХАЛИ:
Рогач Ю рій Петрович - завідувач кафедри цивільної безпеки, к.т.н., 

професор, щодо результатів проведення акредитаційної експертизи освітньої 
програми «Цивільна безпека» у 2020 році та представлення проекту освітньо- 
професійної програми «Цивільна безпека» з метою визнання освітньої 
траєкторії формування моделі фахівця за спеціальністю «Цивільна безпека» 
та необхідності модернізації освітньо-професійної програми та корегування 
навчального плану за спеціальністю 263 «Цивільна безпека».

ВИСТУПИЛИ:
Мохнатко Ірина Миколаївна -  гарант освітньо-професійної програми, 

керівник проектної групи к.т.н., доцент кафедри цивільної безпеки ТДАТУ, 
щодо модернізації освітньо-професійної програми «Цивільна безпека» та 
корегуванні навчального плану зі спеціальності «Цивільна безпека».
Була представлена мета, склад проектної групи, визначені особливості 
програми придатності здобувачів спеціальності до працевлаштування, 
академічна мобільність студентів, програмні результати навчання, перелік 
компонент освітньої програми, кадрове забезпечення освітньо-професійної 
програми.
Були визначені форми атестації здобувачів вищої освіти та вимоги до 

кваліфікаційної роботи.
Івова Наталья -студентка 11МБЦБ групи, щодо необхідності участі 

студентів спеціальності у модернізації освітньої програми та корегуванні 
навчального плану.

Шац Надія -  студентка 41 ЦБ групи виступила щодо участі здобувачів 
вищої освіти у проведенні акредитації освітньої програми «Цивільна 
безпека» у 2020 році.

Кабанова Катерина - студентка 11 МБ ЦБ групи зазначила що в 
університеті відпрацьовується модель та організаційно-методичне 
забезпечення при підготовці здобувачів вищої освіти за дуальною формою 
навчання.

Мандзій Віталій - студент 41 ЦБ групи висловив думку студентів 
спеціальності щодо проведення профорієнтаційних заходів разом з 
викладачами кафедри з популяризації спеціальності 263 «Цивільна безпека».

Головін Дмитро -  студент 31 ЦБ групи зазначив що у рамках реалізації 
освітньої програми студентоцентроване навчання здійснюється на принципах 
академічної свободи та мобільності на основі компетентнісного підходу з 
використанням платформи Moodle.

У подальшій дискусії прийняли активну участь Ш ац Надія, Івова 
Наталья, Свистельник Ірина, Кабанова Катерина, Головін Дмитро, Нідялко 
Андрій, Набокова Інна, Куртов Данила, Хараім Матвій, Ш амро Анастасія.



Після ознайомлення з проектом освітньо-професійної програми 
«Цивільна безпека» здобувані вищої освіти обговорили та запропонували 
врахувати наступні зміни в освітньо-професійній програмі: збільшити
навантаження з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» 
та змінити форму підсумкового контролю з диференційованого заліку на 
іспит що дасть змогу якісної підготовки до вступу на навчання на другий 
(магістерський ) рівень вищ ої освіти за спеціальністю.
Також було запропоновано зменшити кількість кредитів при вивчені 
дисципліни «Ноксологія» до 3 кредитів.
В подальшому, для підвищення якості освіти та поєднання теоретичної 
складової, яку забезпечує навчальний заклад та спеціальність, та практичної 
складової, яка забезпечується підприємством (роботодавцем) впроваджувати 
модель та організаційно-методичне забезпечення при підготовці здобувачів 
вищої освіти за дуальною формою навчання.

ВИРІШИЛИ:
прийняти до уваги пропозиції від здобувачів вищ ої освіти зі спеціальності 

263 «Цивільна безпека» та внести зазначені зміни у проекті освітньо- 
професійну програму «Цивільна безпека» для першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти.
Студенти одноголосно підтримали проект освітньо-професійної програми 
«Цивільна безпека» та після внесення пропозицій рекомендували 
представити освітньо-професійну програму «Цивільна безпека» на Вчену 
раду університету для затвердження та ведення в дію з 01.07.2020 р.

Завідуючий кафедрою, професор Ю .П. РОГАЧ

Секретар студентка 41 ЦБ групи,


