
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 «12» грудня 2018 р.

ПРИСУТНІ:

Здобувані вищої освіти за спеціальності 263 «Цивільна безпека»:
Шац Надія -  студентка 31 ЦБ групи, голова студентської ради факультету 
Агротехнологій та екології, ТДАТУ
Кольцов Руслан - студент 11МБЦБ групи, голова профорієнтаційного
сектору факультету Агротехнологій та екології, ТДАТУ
Ольшанська Вікторія - студентка 11МБЦБ групи
Івова Наталья- студентка 41 ЦБ групи
Свистельник Ірина - студентка 41 ЦБ групи
Кабанова К атер и н а-студентка 41 ЦБ групи
Мандзій Віталій - студент 31 ЦБ групи
Головін Дмитро -  студент 21 ЦБ групи
Нідялко Андрій- студент 21 ЦБ групи

Запрошені:
Рогач Юрій Петрович -  завідувач кафедри цивільної безпеки , ТДАТУ, 
к.т.н., професор, відмінник освіти України, Заслужений працівник освіти 
України, академік Міжнародної 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 14 осіб.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Обговорення проекту освітньо-професійної програми з метою корегування 
навчального плану за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти у зв’язку з веденням в дію стандарту



вищої освіти 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 представлення проекту освітньо-професійної програми 
«Цивільна безпека» та 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 - к.т.н., доцент кафедри цивільної безпеки 

ТДАТУ, щодо 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.
Були внесені зміни у перелік компонент освітньо-професійної програми. 
Івова Наталья -студентка 4 курсу спеціальності «Цивільна безпека, щодо 
пропозиції та внесення змін, при вивченні навчальних дисциплін за освітньо- 
професійною програмою.

У подальшій дискусії прийняли активну участь Шац Надія -  студентка 
31 ЦБ групи, голова студентської ради факультету Агротехнологій та 
екології, ТДАТУ, Кольцов Руслан - студент 11МБЦБ групи, голова 
профорієнтаційного сектору факультету Агротехнологій та екології, ТДАТУ 
Ольшанська Вікторія - студентка 11МБЦБ групи, Івова Наталья- студентка 
41 ЦБ групи, Свистельник Ірина - студентка 41 ЦБ групи, Кабанова 
Катерина- студентка 41 ЦБ групи, Головін Дмитро -  студент 21 ЦБ групи, 
Нідялко Андрій- студент 21 ІДБ групи.

Після ознайомлення з проектом освітньо-професійної програми 
«Цивільна безпека» здобувані вищої освіти обговорили та запропонували 
врахувати наступні зміни в освітньо-професійній програмі: перенести
дисципліну «Основи наукових досліджень» з циклу професійної підготовки у 
цикл дисциплін за вибором студента та з 4 курсу на 2 курс; дисципліну 
«Експертиза в галузі цивільної безпеки» перенести з 2 курсу на 3 курс у 
зв’язку з необхідністю знань з інших дисциплін; дисципліну «Соціально- 
економічні основи охорони праці» перенести з циклу обов’язкової підготовки 
у дисципліни за вибором студента.

ВИРІШИЛИ:
прийняти до уваги пропозиції від здобувачів вищої 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 01.09.2019 р.

Завідуючий кафедрою, професор 10.П. РОГАЧ

Секретар студентка 3 1 ЦБ групи, 

голова студентської ради факультету 

Агротехнологій та екології, ТДАТУ НАДІЯ Ш АЦ


