
Протокол № 1

засідання круглого столу щодо модернізації освітньо-професійної програми 

та корегування навчального плану за спеціальністю 263 «Цивільна безпека»

від «22» листопада 2018 р.

ПРИСУТНІ:

ЛО М ЕЙ КО  Олександр Петрович - проректор з науково- 

педагогічної роботи, кандидат технічних наук, доцент 

ТДАТУ.

ІВАНОВА Ірина Євгенівна - декан факультету 

Агротехнологій та екології, кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент.

РОГАЧ Юрій Петрович -  завідувач кафедри цивільної 

безпеки, ТДАТУ, кандидат технічних наук, професор, 

відмінник освіти України, Заслужений працівник освіти 

України, академік Міжнародної академії безпеки 

життєдіяльності.

П ЛУТИЦЬКИЙ Микола Миколайович - начальник відділу 

нагляду в АПК, СКС, на транспорті та зв ’язку Головного 

управління Держпраці у Запорізькій області.

ЧУВАКОВ Ігор Вікторович - головний державний інспектор 

відділу нагляду у АПК, СКС на транспорті та зв’язку 

Головного управління Держпраці у Запорізькій області.

Ш АЦ Надій -  голова студентської ради факультету 

Агротехнологій та екології, ТДАТУ.

ПЕЦУХ Іван Григорович - Начальник Мелітопольського 

міськрайонного управління Головного управління

Державної служби з надзвичайних ситуацій України у 

Запорізькій області.



РОМАСЬ Володимир Іванович - провідний інженер з 

охорони праці Мелітопольських високовольтних 

електричних мереж ВАТ «Запоріжжяобленерго». 

Н ИКИФ ОРОВ Сергій Валентинович -  Начальник 

Мелітопольського відділення управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування України у 

Запорізькій області.

АН ДРЮ Щ ЕНКО  Микола Васильович - голова профспілки 

працівників, ТДАТУ.

ПЕТРОВ Віктор Володимирович - кандидат технічних наук, 

доцент кафедри цивільної безпеки, Директор головного 

галузевого науково-навчально- методичного центру з питань 

охорони праці, ТДАТУ.

ГРАНКПІА Олена Володимирівна - кандидат технічних 

наук, доцент кафедри цивільної безпеки, ТДАТУ. 

М ОХНАТКО Ірина Миколаївна - кандидат технічних наук, 

доцент кафедри цивільної безпеки, ТДАТУ.

ЯЦУХ Олег Васильйович- кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри цивільної безпеки, ТДАТУ.

MA3IJIIH Сергій Дмитрович - кандидат технічних наук, 

доцент кафедри цивільної безпеки, ТДАТУ.

ЗОРЯ Михайло Віталійович - кандидат технічних наук, 

старший викладач кафедри цивільної безпеки, ТДАТУ.

Всього 16 осіб.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обговорення модернізації освітньо-професійної «Цивільна 

безпека» програми та навчального плану за спеціальністю 263 «Цивільна 

безпека» у зв ’язку з веденням в дію стандарту вищої освіти за спеціальністю 

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

СЛУХАЛИ:

У в ’язку з веденням в дію нового стандарту вищої освіти за 

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

вищої освіти, постала необхідність модернізації освітньо-професійної 

програми та корегування навчального плану за спеціальністю 263 «Цивільна 

безпека» на 2019-2023 н.р..

З обговоренням веденого в дію стандарту вищої освіти за 

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

вищої освіти і оновленням освітньо-професійної програми «Цивільна 

безпека» та проекту навчального плану з підготовки першого

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 26, спеціальності 263 

«Цивільна безпека» виступили декан факультету агротехнологій та екології, 

доцент, кандидат сільськогосподарських наук Іванова Ірина Євгенівна та 

завідувач кафедри цивільної безпеки, професор Рогач Юрій Петрович.

Професор Рогач 10.П. відмітив, що з метою моделі сучасного 

фахівця з цивільної безпеки з урахуванням потреб регіону виникла 

необхідність перегляду освітньо-професійної програми «Цивільна

безпека» та ' проекту навчального плану з підготовки першого

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 26«Цивільна безпека», 

спеціальності 263 «Цивільна безпека». На круглий стіл для обговорення 

запрошені керівники, фахівці державних установ та викладачі ТДАТУ.

В обговоренні питань, п ов’язаних з підготовкою фахівця, виступили: 

начальник відділу нагляду в агропромисловому комплексі, соціально- 

культурній сфері, на транспорті та з в ’язку Головного управління 

Держпраці у Запорізькій області - Плутицький М икола Миколайович



зазначив, що потрібно підготувати фахівця, який буде обізнаний у 

безпечних технологіях виконання робіт, для цього необхідно планувати 

різноманітні виробничі практики, де студенти зможуть ознайомитись з 

сучасними виробництва.

Никифоров Сергій Валентинович -  Начальник Мелітопольського 

відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 

України у Запорізькій області висловив думку, що при вивченні державного 

соціального страхування слід приділити значну увагу питанням 

профілактики виробничого травматизму на підприємствах.

Пецух Іван Григорович - Начальник Мелітопольського міськрайонного 

управління Головного управління Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України у Запорізькій області надав позитивну оцінку проекту 

освітньо-професійної програми та наголосив, що у наданому проекті 

освітньо-професійної програми зазначено що, відповідно до здобутої 

освітньої кваліфікації, підготовка фахівця оперативно рятувальної служби 

цивільного захисту не забезпечується програмними результатами навчання 

ОГІ та надав пропозицію не виключити її з переліку посад придатних до 

працевлаштування.

Мохнатко Ірина Миколаївна кандидат технічних наук, доцент кафедри 

цивільної безпеки ТДАТУ зазначила що відбулось внесення змін у профіль 

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

складу проектної групи, придатності до працевлаштування, академічної 

мобільності студента, програмних результатів, кадровому забезпеченні 

освітньо-професійної програми на підставі отриманнях рецензій зовнішніх 

стейкхолдерів. Був скорегований перелік освітніх компонент освітньо- 

професійної програми.

У подальшій дискусії прийняли активну участь:

Ромась Володимир Іванович - провідний інженер з охорони праці 

Мелітопольських високовольтних електричних мереж ВАТ 

«Запоріжжяобленерго», Чуваков Ігор Вікторович - головний державний



інспектор відділу нагляду у АПК, СКС на транспорті та зв’язку Головного 

управління Держпраці у Запорізькій області та провідні викладачі кафедри.

Позитивну оцінку нового проекту освітньо-професійної програми 

«Цивільна безпека» надала Ш АЦ Надія -  голова студентської ради 

факультету Агротехнологій та екології, ТДАТУ.

Всі вони зазначили, що проект освітньо-професійної програми 

«Цивільна безпека» та навчальний план (з зазначеними змінами) 

модернізований у з в ’язку з веденням в дію нового стандарту вищої освіти 

за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти відповідає вимогам стандарту вищої освіти та всебічно 

охоплює компетентності, щодо підготовки за освітнім рівнем «Бакалавр» з 

цивільної безпеки.

За результатами круглого столу було прийнято рішення ухвалити 

представлені концепції та після внесення зауважень та пропозицій в 

проект освітньо-професійної програми, рекомендувати ухвалити Вченою 

радою університету оновлену освітньо-професійної програми «Цивільна 

безпека» та скорегований навчальний план на 2019-2023 н.р. та вести в 

дію з 01.09.2019 року.

Завідувач кафедри, професор Ю .П.Рогач

Секретар к.т.н., доц. ТДАТУ


