
Протокол
засідання круглого столу з роботодавцями щодо модернізації 
освітньо-професійної програми та корегування навчального 

плану за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти

06 лютого 2020 р. м. М елітополь №1

ПРИСУТНІ:

1. Ломейко Олександр Петрович -  проректор з науково-педагогічної 
роботи ТДАТУ, кандидат технічних наук, доцент.

2. Іванова Ірина Євгенівна -  декан факультету агротехнологій та 
екології ТДАТУ, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

3. 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.

4. Никифоров Сергій Валентинович -  начальник М елітопольського 
відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 
України у Запорізькій області.

5. Ромась Володимир Іванович -  провідний інженер з охорони праці 
М елітопольських високовольтних електричних мереж ПАТ 
«Запоріжжяоб л енерго».

6. Гібл Олександр Володимирович - інженер з охорони праці ТОВ 
«Агрофірма Україна» М елітопольського району Запорізької області.

7. Петрушенко Олександр Сергійович -  інженер з охорони праці ДТЕК 
«Київські електромережі».

8. Бойко Віктор Миколайович -  інженер з охорони праці ТОВ «Агро- 
Континент» Гуляйпільського району Запорізької області.

9. Сєдік Петро Павлович -  інспектор Управління з питань надзвичайних 
ситуацій виконавчого комітету М елітопольської міської ради.

10. Хлистун Дмитро Петрович -  сільський голова Новобогданівської 
сільської ради М елітопольського району Запорізької області.

11. Шац Надія Олександрівна -  студентка 41 ЦБ групи, голова 
студентської ради ТДАТУ.

12. Петров Віктор Володимирович -  кандидат технічних наук, доцент 
кафедри цивільної безпеки ТДАТУ, директор Головного галузевого науково- 
навчально-методичного центру з питань охорони праці ТДАТУ.

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

14. Мазілін Сергій Дмитрович -  кандидат технічних наук, доцент 
кафедри цивільної безпеки ТДАТУ, інженер з охорони праці КП «Чистота» 
М елітопольської міської ради.



15. Зоря М ихайло Віталійович -  кандидат технічних наук, старший 
викладач кафедри цивільної безпеки ТДАТУ, науковий співробітник Головного 
галузевого науково-навчально-методичного центру з питань охорони праці 
ТДАТУ.

16. Мохнатко Ірина Миколаївна -  кандидат технічних наук, доцент 
кафедри цивільної безпеки ТДАТУ.

Всього 16 осіб. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про модернізацію освітньо-професійної програми «Цивільна безпека» 
та корегування навчального плану на 2020-2022 н.р. (гарант ОПП, завідувач 
кафедри цивільної безпеки, професор Рогач Ю.П.),

2. Обговорення за круглим столом з роботодавцями освітньо-професійної 
програми «Цивільна безпека» та перспектив розвитку спеціальності.

3. Прийняття рішень щодо внесення зауважень та пропозицій в проект 
освітньо-професійної програми «Цивільна безпека» та навчального плану на 
2020-2022 н.р.

СЛУХАЛИ:

Гаранта освітньо-професійної програми Рогача Ю.П. щодо необхідності 
модернізації освітньо-професійної програми та внесення змін до навчального 
плану на 2020-2022 н.р. за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» для другого 
(магістерського) рівня вищої освіти.

ВИСТУПИЛИ:

Ломейко О.П. представив для присутніх роботодавців модернізовану 
програму підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 263 «Цивільна безпека» кваліфікації «магістр з цивільної 
безпеки». Крім цього, довів до присутніх склад робочої проектної групи, члени 
якої представили своє бачення моделі фахівця, структурно-логічної схеми та 
навчального плану. Акцент був зроблений на те, що корегування навчального 
плану на 2020-2022 н.р. виконувалось в першу чергу з урахуванням потреб 
ринку праці.

Никифоров С.В. висловив свої побажання до посилення аудиторного 
навантаження щодо питань страхування професійних ризиків, управління 
цивільною безпекою, державного регулювання у сфері цивільної безпеки. Ним 
же було запропоновано направляти студентів для проходження обов’язкової 
виробничої практики до М елітопольського відділення управління виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області з метою 
отримання практичних навичок в галузі охорони праці як невід’ємної складової 
цивільної безпеки.



Ромась В.І. акцентував увагу на необхідності конкретизувати 
особливості освітньо-професійної програми. Зокрема, однією з переваг 
програми, і це на думку провідного інженера з охорони праці Мелітопольських 
ВЕМ  ПАТ «Запоріжжяобленерго» повинно бути вказано в розділі 
«Характеристики ОПП», є те, що вона враховує регіональні особливості 
(високу концентрація в регіоні техногенно-небезпечних об’єктів, потужних 
енергетичних підприємств), наявний багаторічний досвід підготовки кафедрою 
цивільної безпеки фахівців з питань охорони праці.

Сєдік П.П. зауважив, що така навчальна дисципліна як «Захист у 
надзвичайних ситуаціях» є однією з ключових у підготовці фахівців для 
реального сектору економіки. Тому доцільно збільшити кількість кредитів на 
викладання цієї освітньої компоненти.

Хлистун Д.П. зауважив, що необхідно посилити контроль за 
проходженням виробничої практики, на яку в навчальному плані передбачено 
шість кредитів, і прийомом її результатів. У здобувачів іноді відсутнє 
розуміння щодо того, куди вони прийдуть працювати і чим там будуть 
займатися, необхідно побачити у потенційних фахівців з цивільної безпеки 
бажання працювати і розвиватись після знайомства з конкретним 
виробництвом. Бази виробничої практики доцільно розширювати за рахунок, 
наприклад, новостворених об’єднаних територіальних громад, де великий 
дефіцит висококваліфікованих фахівців з охорони праці, пожежної та 
техногенної безпеки, цивільного захисту.

Петрушенко О.С. виказав думку, що здобувач після закінчення закладу 
вищої освіти за спеціальністю «Цивільна безпека» повинен пройти спеціальні 
види навчання з питань охорони праці, техногенної безпеки, отримати групу 
допуску з електробезпеки. Доцільно було б ці види навчання передбачити у 
навчальному плані або ж під час проходження виробничої практики.

Також в обговоренні питань, пов’язаних з підготовкою магістрів з 
цивільної безпеки, взяли активну участь викладачі кафедри цивільної безпеки, а 
саме Петров В.В., Гранкіна О.В., Мазілін С.Д., Зоря М.В., Мохнатко І.М.

Загалом усі учасники круглого столу зазначили актуальність модернізації 
освітньо-професійної програми за спеціальністю 263 «Цивільна безпека», яка 
наразі дозволить забезпечити сучасну та якісну фахову підготовку здобувачів, 
здатних у майбутньому на високому професійному рівні вирішувати питання 
цивільного захисту, виробничої та техногенної безпеки у різних галузях 
економіки.

УХВАЛИЛИ:

1. Врахувати пропозиції та зауваження учасників круглого столу з питань 
модернізації освітньо-професійної програми «Цивільна безпека» і корегування 
навчального плану на 2020-2022 н.р. та рекомендувати Вченій раді 
університету ухвалити модернізовану освітньо-професійну програму «Цивільна 
безпека» для другого (магістерського) рівня вищої освіти і вести її в дію з 01 
липня 2020 року.



2. Продовжити практику круглих столів з роботодавцями з метою 
оперативного реагування на зміни на ринку праці та своєчасного внесення 
корективів до розробленої моделі фахівця з питань цивільної безпеки.

Головуючий, гарант ОПП, професор

Секретар, к.т.н., доцент

Ю рій РОГАЧ

Ірина М ОХНАТКО


