
Протокол № 1
засідання круглого столу щодо модернізації освітньо-професійної програми 

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

від « 04» лютого 2020 р.
ПРИСУТНІ:
СКЛЯР Олександр Григорович -  перший проректор, кандидат технічних 
наук, професор кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК» ТДАТУ. 
ЛОМ ЕЙКО Олександр Петрович - проректор з науково-педагогічної роботи, 
кандидат технічних наук, доцент ТДАТУ.
ІВАНОВА Ірина Євгенівна - декан факультету Агротехнологій та екології, 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент ТДАТУ.
РОГАЧ Юрій Петрович -  завідувач кафедри цивільної безпеки ТДАТУ, 
кандидат технічних наук, професор, відмінник освіти України, Заслужений 
працівник освіти України, академік Міжнародної академії безпеки 
життєдіяльності.
ПЛУТИЦ ЬКИИ  Микола Миколайович - начальник відділу нагляду в АПК, 
СКС, на транспорті та зв’язку Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області.
тиховод Анатолій Миколайович - голова Запорізької обласної організації 
Аграрного союзу, директор ТОВ «Ольвія»
ЧУВАКОВ Ігор Вікторович - головний державний інспектор відділу нагляду 
у АПК, СКС на транспорті та зв’язку Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області.
П ЕЦУХ Іван Григорович - Начальник Мелітопольського міськрайонного 
управління Головного управління Державної служби з надзвичайних 
ситуацій України у Запорізькій області.
РОМ АСЬ 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.
АНДРЮ 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.
ГРАНКІНА Олена Володимирівна - кандидат технічних наук, доцент 
кафедри цивільної безпеки, ТДАТУ.
М ОХНАТКО Ірина Миколаївна - гарант освітньої програми, керівник 
проектної групи, 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 В італійович - кандидат технічних наук, 
старший викладач кафедри цивільної безпеки, ТДАТУ.
Ш АЦ Надія -  голова студентської ради університету, ТДАТУ.
М АНДЗІИ Віталій -  студент 4 курсу спеціальності цивільної безпеки, 
ТДАТУ.

Всього 19 осіб. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вступне слово першого проректора університету, к.т.н., професора 
Скляр О.Г.
2. Презентація модернізованої освітньо-професійної програми «Цивільна 
безпека» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 
Цивільна безпека та навчального плану (завідувач кафедри цивільної безпеки 
ТДАТУ, кандидат технічних наук, професор Рогач Ю.П.)
3. Виступи та обговорення учасників круглого столу щодо модернізації 
освітньо-професійної програми «Цивільна безпека» та перспективи розвитку 
спеціальності.
4. Прийняття рішень щодо внесення зауважень та пропозицій в проект 
освітньо-професійної програми «Цивільна безпека» для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 Цивільна безпека 
та навчального плану на 2020-2024 н.р..

СЛУХАЛИ:

Рогач Ю. П. завідувача кафедри цивільної безпеки ТДАТУ, к.т.н., 
професора про модернізації освітньо-професійної програми «Цивільна 
безпека» та корегування навчального плану за спеціальністю 263 «Цивільна 
безпека» на 2020-2024 н.р.. за результатами проведення акредитаційної 
експертизи освітньої програми «Цивільна безпека» у 2020 році.

М охнатко І.М., гаранта освітньо -професійної програми «Цивільна 
безпека» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо 
необхідності модернізації ОПП та внесення змін до навчального плану за 
спеціальністю 263 «Цивільна безпека» на 2020-2024 н.р.. за результатами 
проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Цивільна 
безпека» у 2020 році.

ВИСТУПИЛИ:

У вступному слові першого проректора університету, к.т.н., професора 
Скляр О.Г, було наголошено про необхідності підготовки 
висококваліфікованих фахівців в галузі цивільної безпеки для регіону півдня



України та зроблені висновки щодо проведення акредитаційної експертизи 
освітньої програми «Цивільна безпека» у 2020 році.
Також було зазначено необхідність проведення активної роботи щодо 
розширення зовнішніх стейкхолдерів -професіоналів при викладанні 
вибіркових дисциплін.

Рогач Ю .П. відмітив, що з метою моделі сучасного фахівця з 
цивільної безпеки та з урахуванням потреб регіону виникла необхідність 
модернізації 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». Довів до присутніх склад робочої проектної групи які 
представили своє бачення моделі фахівця, структурнологічної схеми та 
навчального плану у відповідності до Стандарту. На круглий стіл для 
обговорення запрошені керівники, фахівці державних установ та 
викладачі ТДАТУ.

П лутицький М .М . виступили та зазначив, що потрібно підготувати 
висококваліфікованого фахівця, який буде підготовлен зі знань у 
безпечних технологіях виконання робіт, для цього необхідно планувати 
різноманітні виробничі практики, де студенти зможуть ознайомитись з 
сучасними виробництва.

Тиховод А.М . зазначив о необхідності підготовки здобувачів з питань 
цивільної безпеки з урахуванням потреб регіону та акцентував увагу 
проектної групи на невеличкі недоліки у структурно-логічної схемі 
освітньої програми щодо послідовності вивчення дисциплін.

Никифоров С.В. висловив думку що до необхідності збільшення уваги 
питанням профілактики виробничого травматизму на підприємствах при 
вивчені дисципліни «Державне соціальне страхування» та направлення 
студентів для ознайомлення з роботою Мелітопольського відділення 
управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у 
Запорізькій області.

Чуваков І.В. зазначив що для успішної підготовки фахівця з цивільної 
безпеки та обміну міжнародним досвідом у цієї галузі є необхідність 
збільшення теоретичної та практичної частини навантаження з дисципліни 
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» та зміни форми 
підсумкового контролю.

Пецух І.Г. надав позитивну оцінку проекту освітньо-професійної 
програми підготовки здобувачів з цивільної безпеки та рекомендував 
збільшити кількість годин аудиторного навантаження при вивчені 
дисциплін «Організація наглядової діяльності у сфері цивільної безпеки» та 
«Управління цивільною безпекою».

Ромась В.І наголосив на поєднанні теоретичної підготовки здобувачів з 
практичної частиною та зазначив що це дозволить майбутнім фахівцям 
обгрунтовано приймати виробничі професійні рішення та позитивно вплине 
на підготовку до дипломування та захист кваліфікаційної роботи.

У подальшій дискусії прийняли активну участь учасники круглого



столу разом з викладачами кафедри, студентами спеціальності та 
зазначили, що проект модернізованої освітньо-професійної програми 
«Цивільна безпека» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та 
навчальний план (з зазначеними змінами) відповідає вимогам стандарту 
вищої освіти та всебічно охоплює компетентності, щодо підготовки за 
освітнім рівнем «Бакалавр» з цивільної безпеки.

УХВАЛИЛИ :

Ухвалити представлені концепції, внесенні зауваження та пропозиції в 
проект освітньо-професійної програми, рекомендувати ухвалити Вченою 
радою університету модернізовану освітньо-професійну програму 
«Цивільна безпека» та скорегований навчальний план на 2020-2024 н.р. 
та вести в дію з 01.07.2020 року.
2. Продовжити в подальшому практику проведення круглих столів для 
корегування моделі фахівця та навчального плану зі спеціальності 
«Цивільна безпека» з урахуванням сучасних потреб регіону.

Завідувач кафедри, професор 

Секретар к.т.н., доц. ТДАТУ


