
М ІН ІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇН И  
ТАВРІЙ СЬКИ Й  ДЕРЖ АВНИ Й  АГРО ТЕХН О ЛО ГІЧН И Й

УНІВЕРСИТЕТ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА п р о г р а м а

«Цивільна безпека»

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ  

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  

КВАЛІФІКАЦІЯ

26 Цивільна безпека 

263 Цивільна безпека 

Бакалавр з цивільної безпеки

ОЮ  ТДАТУ

В.М. Кюрчев 

11 від 26.04.2016

М елітополь, 2016 р.



ПЕРЕДМ ОВА

Розроблено проектною групою Таврійського державного 

агротехнологічного університету у складі:

М охнатко Ірина М иколаївна - гарант освітньої програми, керівник 

проектної групи, кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці 

та безпеки життєдіяльності Таврійського державного агротехнологічного 

університету

Рогач Ю рій Петрович -  завідувач кафедри цивільної безпеки , 

кандидат технічних наук, професор кафедри охорони праці та безпеки 

життєдіяльності Таврійського державного агротехнологічного університету

Гранкіна Олена Володимирівна - кандидат технічних наук, доцент

кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Таврійського 

державного агротехнологічного університету

М алюта Сергій Іванович - кандидат технічних наук, доцент 

кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Таврійського державного 

агротехнологічного університету

Рецензії-відгуки зовніш ніх стейкхолдерів:

Нікіфоров Сергій Валентинович -  директор М елітопольського 

відділення Ф онду соціального страхування



1. П РО Ф ІЛЬ О СВІТНЬО -ПРОФ ЕСІЙ Н ОЇ ПРОГРАМ И  
ЗІ СП ЕЦ ІАЛЬН ОСТІ 263 «Ц ИВІЛЬН А БЕЗП ЕКА»

1- Загальна інформація
Повна назва вищого 
навчального 
закладу та 
структурного 
підрозділу

Таврійський державний агротехнологічний університет 
Ф акультет агротехнологій та екології

Ступінь вищ ої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою  
оригінала

Ступінь вищої освіти - бакалавр 
Кваліфікація -  бакалавр з цивільної безпеки

Офіційна назва 
освітньої програми

Ц ивільна безпека

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, 
термін навчання 4 роки.

Наявність
акредитації
Цикл/Рівень НРК України -  7 рівень

FQ ЕНЕА -  перший цикл, EQF LLL -  7 рівень
Передумови на базі повної загальної середньої освіти з терміном 

навчання 11 або 12 років
М ова(и)
викладання

українська

Термін дії освітньої 
програми
Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми

http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/ofciini-
dokum enty/licenzuvannja/

2 - М ета освітньо-професійної програми
Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі цивільної 

безпеки зі спеціальності 263 Цивільна безпека здатних: розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері цивільного захисту, 
виробничої та техногенної безпеки під час практичної діяльності або у процесі 
навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов

3 - Характеристика освітньо-професійної програми
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність,

Галузь знань -  26 Цивільна безпека. 
Спеціальність -  263 Цивільна безпека.

http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/ofciini-


спеціалізація)
Орієнтація 
освітньої програми

Освітньо-професійна

Освітній фокус 
освітньої програми

Здобуття вищої освіти в галузі цивільної безпекиї зі 
спеціальності 263 Цивільна безпека 
Акцент на здатності здійснювати виробничо- 
організаційну діяльність, пов’язану з безпекою 
виробництва, встановлення відповідності проектів 
будівництва, реконструкції, технічного оснащення 
виробничих обєктів вимогам нормативно-правових актів 
з охорони праці , оцінювання наслідків небезпечних 
подій, аналіз та організація дій щодо попередження або 
зменшення рівня негативних наслідків

Особливості
програми

Освітньо-професійна програма реалізується за 
навчальним планом упродовж 4 року 
з обсягом 240 кредитів і має навчальні дисципліни у 
відповідних циклах, які забезпечую ть загальну і 
професійну підготовку для отримання знань та вмінь за 
даною спеціальністю.

4 - П ридатність випускників  
до працевлаш тування та подальш ого навчання

Придатність до 
працевлаштування

Професійна робота в галузі цивільної безпеки зі 
спеціальності Цивільна безпека на посадах: 
за Державним класифікатором України ДК 003:2010:

"Інспектор державний з техногенного та 
екологічного нагляду", код КП 3439;

"Фахівець оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту", код КП 3439;

"Інженер з охорони праці (без категорії)", код КП 
2149.2;

"Інспектор з охорони праці", код КП 3152.
Подальше
навчання

ОР другий (магістерський)

5 - Викладання та оцінювання
Викладання та 
навчання

Студентоцентроване навчання.
Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних 
занять, лабораторних робіт, практик, виконання 
курсових проектів і робіт, самостійного навчання на 
основі підручників та конспектів, дистанційного 
самопідготовки на навчально-інформаційному порталі, 
консультації з викладачами.

Оцінювання Система оцінювання знань за дисциплінами освітньо- 
професійної програми складається з поточного та 
підсумкового контролю.



Поточний контроль знань проводиться в усній формі 
(опитування за результатами опрацьованого матеріалу) 
або письмовій формі.
Підсумковий контроль знань у вигляді диференційного 
заліку або екзамену (проводиться у письмовій формі з
подальш ою усною співбесідою).________________________

6 - Програмні компетентності_______________________
Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності
(ЗК)

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
проблеми під час практичної діяльності або у процесі 
навчання, що передбачає застосування теорій та методів 
проведення моніторингу, запобігання виникненню 
аварій, надзвичайних ситуацій, нещ асним випадкам (на 
виробництві) і професійним захворюванням, оцінювання 
їх можливих наслідків та їх ліквідування і 
характеризується комплексністю та невизначеністю
умов_____________________________________________________
ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу
ЗК2 Здатність володіння українською та щонайменше 
однією з іноземних мов на рівні професійного і 
побутового спілкування
ЗКЗ . Здатність користуватись іноземною мовою
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями.
ЗК5. Здатність застосовувати знання та навички

комунікаційнихвикористання інформаційних і 
технологій у практичній діяльності
ЗК6. Здатність виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми.
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї
ЗК8. Цінування та повага різноманітності та
мультикультурності
ЗК9. Здатність діяти на основі етичних та моральних 
міркувань (мотивів)
ЗК10. Здатність працювати як в команді так і автономно 
ЗК11. Здатність діяти соціально відповідально та 
свідомо
ЗК12. Здатність володіння навичками безпечної 
діяльності



Фахові
компетентності 
спеціальності (ФК)

ФК1. Знання та розуміння: функцій держави, форм 
реалізації цих функцій; правових основ цивільного 
захисту, охорони праці; основних принципів здійснення 
цивільного захисту та основних принципів державної 
політики в галузі охорони праці
ФК2 .Здатність до розуміння термінів та визначень 
понять у сфері цивільного захисту, охорони праці, 
номенклатури класифікації та параметрів уражальних 
чинників джерел надзвичайних ситуацій 
ФКЗ. Здатність до організації нагляду (контролю) за 
додержанням вимог законодавства у сферах цивільного 
захисту, техногенної, промислової безпеки та охорони 
праці
ФК4 .Здатність до оцінювання ризиків виникнення 
надзвичайних ситуацій, ризиків у сфері охорони праці, 
джерела надзвичайних ситуацій та їх впливу, до 
класифікації надзвичайних ситуацій 
ФК5 Обирати та застосовувати методи визначення та 
контролю фактичних рівнів негативного впливу на 
людину і довкілля, а також робіт підвищ еної небезпеки 
ФК6. Здатність до спостереження, аналізу й оцінювання 
потенційної небезпеки об’єктів підвищ еної небезпеки та 
потенційно небезпечних об ’єктів, виробничих і 
технологічних процесів і устаткування для людини й 
навколиш нього середовища
ФК7. Здатність до участі у проведенні сертифікації 
виробів, машин, матеріалів на відповідність вимогам 
безпеки
ФК8. Здатність обґрунтовувати необхідність та 
розробляти заходи, спрямовані на запобігання 
виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення 
захисту населення і територій від них та небезпеки, а 
також створення умов для забезпечення сталого
функціонування суб’єктів господарювання і територій, 
заходи щодо забезпечення безпечної праці та
запобігання нещасних випадків і професійних 
захворювань,
ФК9. Здатність прогнозувати і оцінювати обстановку в 
зоні надзвичайної ситуації (аварії) та тактичні
можливості підрозділів, що залучаю ться до ліквідування 
надзвичайної ситуації (аварії)
ФК10. Здатність обґрунтовано обирати та застосовувати 
методи й засоби спрямовані на припинення дії
небезпечних чинників, що виникають у разі аварії,



надзвичайної ситуації, рятування життя і збереження 
здоров’я людей і довкілля від небезпек 
ФК11. Здатність до використання основних методів та 
засобів управління, зв'язку та оповіщення у 
надзвичайних ситуаціях
ФК12. Готовність до застосовування та експлуатації 
технічних систем захисту, засобів індивідуального та 
колективного захисту людини від негативного впливу 
однієї або кількох видів небезпеки, дії небезпечних і 
ш кідливих виробничих чинників
ФК 13 Здатність до організації безпечної експлуатації 
техніки, устаткування, спорядження та засобів 
автоматики у сфері професійної діяльності, створення 
безпечних і здорових умов праці
ФК14 Здатність інформувати громадськість про стан 
техногенної безпеки, надавати консультації працівникам 
і населенню з практичних питань безпеки 
життєдіяльності та захисту у надзвичайних ситуаціях 
ФК15. Мати навички надання домедичної допомоги 
постраждалим особам
ФК16 Відповідальність за розвиток професійного знання 
і практик, оцінку стратегічного розвитку команди.
ФК17 Прийняття рішень у складних і непередбачуваних 
умовах, що потребує застосування нових підходів та 
прогнозування.

7 - П рограмні результати навчання
Знання РН1 Знання номенклатури, класифікації та параметри 

уражальних чинників джерел техногенних і природних 
надзвичайних ситуацій та їх впливів 
РН2 Знання концептуальних основ моніторингу та 
характеристики систем раннього виявлення 
надзвичайних ситуацій, систем централізованого 
спостереження, оповіщення працівників та населення 
РНЗ Знання вимог щодо убезпечення та захисту 
суб'єктів господарювання; вимог щодо безпечності 
об'єктів підвищеної небезпеки та потенційно 
небезпечних об'єктів; основних положень та вимог 
щодо ідентифікації та паспортизації об'єктів підвищеної 
небезпеки та потенційно небезпечних об'єктів; 
основних положень та вимог до порядку ведення 
Реєстрів потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів 
підвищ еної небезпеки
РН4 Знання вимог щодо заходів з інформування та 

оповіщ ування населення; вимог до засобів 
індивідуального захисту населення; вимог до засобів



колективного захисту населення; вимог щодо 
евакуювання населення із зони надзвичайної ситуації; 
вимог щодо життєзабезпечення населення у 
надзвичайній ситуації; основних положень та вимог 
щодо організування та проведення навчання населення 
діям у надзвичайній ситуації

Розуміння РН5 Вміння працювати з різними джерелами 
інформації на фізичних і електронних носіях, зокрема, 
іноземною мовою.
РН6 Вміння ставити та розв'язувати завдання, 

застосовуючи інженерні методи розрахунку.
РН7 Вміння готувати професійні тексти та документи, 
дискутувати та вести міжособистісний і соціальний 
діалог
РН8 Застосовувати уміння розробляти ескізи, 
комп’ютерні креслення деталей та наочні зображення 
об ’єктів
РН9 Визначати фізичні, хімічні, біологічні та 
психофізиологічні шкідливі виробничі чинники 
РН10 Визначати технічний стан зовнішніх та 
внутрішніх інженерних мереж та споруд 
PH I 1 Використовувати інформаційні технології, 
сучасні операційні системи, комп'ютерну техніку, 
системи управління базами даних та стандартні пакети 
прикладних програм
РН12 Класифікувати речовини, матеріали, продукцію, 
процеси, послуги та суб'єкти господарювання за 
ступенем їх небезпечності
РН13 Ідентифікувати небезпеки та можливі її джерела, 
оцінювати ймовірність виникнення небезпечних подій 
та їх  наслідків
РН14 Застосовувати отримані знання правових основ 
цивільного захисту, охорони праці у практичній 
діяльності
РН15 Аналізувати безпечність виробничого 
устатковання.
РН16 Демонструвати достатні знання законів вищої 
математики, фізики, електротехніки, технічної 
механіки, механіки рідини та газів, методів і технологій 
у сфері цивільного захисту та охорони праці, 
використання яких надасть можливість розв’язувати 
складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми

Формування
суджень

РН17 Демонструвати культуру мислення та виявляти
навички щодо організації культурного діалогу
РН18 Аналізувати складні питання історії, факти,



проблеми та тенденції розвитку культури України в їх 
діалектичному взаємозв’язку
РН19 Обирати способи та застосовувати засоби захисту 
від впливу негативних чинників хімічного, біологічного 
і радіаційного походження
РН20Аналізувати і обґрунтовувати інженерно-технічні 
та організаційно-технічні заходи щодо цивільного 
захисту, техногенної та промислової безпеки на 
підприємствах, в організаціях, установах та на 
небезпечних територіях
РН21 Обирати оптимальні заходи і засоби, спрямовані 
на зменшення професійного ризику, захисту населення, 
запобігання надзвичайним ситуаціям.

....

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове
забезпечення

Проектна група: 1 професор, 4 кандидати наук.
Гарант освітньо-професійної програми (керівник 
проектної групи) к.т.н., доц. М охнатко Ірина 
М иколаївна має стаж науково-педагогічної роботи 20 
років, більше 30 наукових публікацій.
Член проектної групи к.т.н. професор кафедри ОПБЖ 

Рогач Ю .П. Рогач Ю .П., стаж науково-педагогічної 
діяльності 25 років, має понад 170 наукових публікацій 
Член проектної групи к.т.н., доцент Гранкіна О.В. має 
стаж науково-педагогічної роботи ЗО років, є фахівцем з 
цивільної безпеки та охорони праці, видано 5 
навчальних посібників та практикумів, автор 40 
наукових публікацій.
Член проектної групи к.т.н., доцент М алюта С.І. має 
стаж науково-педагогічної роботи 29 років, видано: 
1 навчальний посібник, більше ЗО наукових публікацій, 
отримано 195 патентів на винаходи та корисні моделі.

М атеріально-
технічне
забезпечення

Забезпеченість навчальними приміщеннями, 
ком п’ютерними робочими місцями, мультимедійним 
обладнанням відповідає потребі.
Наявна вся необхідна соціально-побутова 
інфраструктура, кількість місць в гуртожитках відповідає 
вимогам. Користування мережею Інтернет безлімітне.
Для спеціальної професійної підготовки фахівців 
функціонують навчальні лабораторії: лабораторія з 
безпеки життєдіяльності, клас цивільного захисту, клас 
електробезпеки, клас інженерної екології та інші.

Інформаційне та 
навчально- 
методичне 
забезпечення

Офіційний веб-сайт http://www.tsatu.edu.ua містить 
інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і 
виховну діяльність, структурні підрозділи, правила 
прийому, контакти.

http://www.tsatu.edu.ua


Наукова бібіліотека ТДАТУ 
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka
М атеріали навчально-методичного забезпечення 
освітньо-професійної програми викладені на навчально- 
інформаційному порталі ТДАТУ 
http://nip.tsatu.edu.ua
Читальна зала забезпечена вільним доступом до мережі 
Інтернет.

9 - Академічна мобільність
Національна
кредитна
мобільність

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та 
Положення про організацію освітнього процесу в 
ТДАТУ.
В рамках двосторонніх договорів про встановлення 
науково-освітянських відносин для задоволення потреб 
розвитку освіти і науки. Допускаються індивідуальні 
угоди про академічну мобільність для навчання та 
проведення досліджень в університетах та наукових 
установах України.

М іжнародна
кредитна
мобільність

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх 
договорів між Таврійським державним 
агротехнологічним університетом та навчальними 
закладами країн-партнерів.

Навчання іноземних  
здобувачів вищ ої 
освіти

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти 
проводиться на загальних умовах з додатковою мовною 
підготовкою.

http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka
http://nip.tsatu.edu.ua


2. ПЕРЕЛІК КО М П О Н ЕН Т О СВІТНЬО -ПРОФ ЕСІЙ Н ОЇ ПРОГРАМ И  
«Ц ИВІЛЬН А БЕЗП ЕКА» ТА ЇХ ЛО ГІЧНА ПОСЛІДО ВНІСТЬ

2Л П ерелік компонент освітньо-професійної програми зі 
спеціальності «Цивільна безпека»

Код н/д Компоненти освітньої програми Кількість
кредитів

Форма
підсумк.

контролю
1 2 3 4

О бов’язкові компоненти ОП
1. Ц икл загальної підгот овки

ЗК 1.01 Українська мова за проф. спрямуванням 4 Екзамен
ЗК 1.02 Історія і культура України 5 Диф.залік
ЗКІ.ОЗ Хімія 5 Диф.залік
ЗК 1.04 Ф ізика 5 Диф.залік
ЗК1.05 Вищ а математика 5 Екзамен
ЗК 1.06 Філософія 5 Диф.залік
ЗК 1.07 Інформатика і комп’ютерна техніка 5 Диф.залік
ЗК 1.08 Інженерна і ком п’ютерна графіка 5 Диф.залік

2. Цикл професійної підготовки
ФК 2.01 Безпека життєдіяльності 6 Екзамен

ФК 2.02 Вступ до спеціальності (у комплексі з 
навчальною практикою) 5 Екзамен

ФК 2.03 Ноксологія 6 Екзамен
ФК 2.04 М атеріалознавство та технологія матеріалів 5 Екзамен
ФК 2.05 Технічна механіка 6 Екзамен
ФК 2.06 Основи охорони праці 5 Екзамен
ФК 2.07 Виробнича санітарія 6 Екзамен
ФК 2.08 Експертиза в галузі цивільної безпеки 6 Екзамен
ФК 2.09 Державне соціальне страхування 4 Екзамен
ФК 2.10 Безпека експлуатації будівель і споруд 6 Екзамен
ФК 2.11 Електробезпека 5 Екзамен
ФК 2.12 Комплексний курсовий проект 3 Диф.залік

ФК 2.13
Організація наглядової діяльності у сфері 
цивільної безпеки 5 Екзамен

ФК 2.14 Цивільний захист 4 Екзамен
ФК 2.15 П ромислова екологія 4 Диф.залік
ФК 2.16 Атестація робочих місць за умовами праці 5 Екзамен

ФК 2.17
Розслідування нещасних випадків, аварій та 
захворювань

5 Екзамен

ФК 2.18
Управління техногенною та екологічною 
безпекою 5 Екзамен

ФК 2.19 П ожежна та вибухова безпека виробництва 5 Екзамен
ФК 2.20 Безпека виробничих процесів та обладнання 6 Екзамен



1 2 3 4
ФК 2.21 Комплексний курсовий проект 3 Диф.залік
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 140

2.1 П ракт ична підготовка
ОК 2.1.01 Н авчальна "Вступ до спеціальності"(складова) 1
ОК 2.01.02 Н авчальна ознайомча 3 Диф.залік

ОК 2.01.03 Н авчальна практика "Експертиза з цивільної 
безпеки" 4 Диф.залік

ОК 2.1.04 Виробнича практика 5 Диф.залік
Загальний обсяг практичних компонент: 15

Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 (цикл загальної підготовки)

ВБ 1.01 Основи ораторського мистецтва 4 Диф.залік
ВБ 1.02 Основи наукових досліджень 4 Диф.залік
ВБ 1.03 Іноземна мова за проф. спрямуванням 24 Диф.залік
ВБ 1.04 Основи екології 4 Диф.залік
ВБ 1.05 Гідравліка та теплотехніка 4 Диф.залік
ВБ 1.06 Господарське право 4 Диф.залік
ВБ 1.07 Основи менеджменту 4 Диф.залік
ВБ 1.08 Ф ізичне виховання* 12 Диф.залік

Вибірковий блок 2 (цикл проф есійної підготовки)

ВБ 2.01 Ергономічні, психофізіологічні основи 
охорони праці 4 Диф.залік

ВБ 2.02 Соціально-економічні основи охорони праці 4 Диф.залік
ВБ 2.03 Організація охорони праці 4 Диф.залік
ВБ 2.04 Правові основи працеохоронної діяльності 4 Диф.залік
ВБ 2.05 Гігієна праці 4 Диф.залік

ВБ 2.06 М етоди та засоби захисту від виробничих 
небезпек 4 Диф.залік

ВБ 2.07 Аудит та контроль стану охорони праці 4 Диф.залік
ВБ 2.08 Системи управління охороною праці 4 Диф.залік
ВБ 2.09 М етоди дослідження умов та безпеки праці 4 Диф.залік
Загальний обсяг вибіркових компонент: 36
Державна атестація 4
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМ И 240

2.2 Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

зі спеціальності «Цивільна безпека»

Короткий опис логічної послідовності вивчення компонентів освітньо- 
професійної програми зі спеціальності «Цивільна безпека» представлений у 
вигляді графа (рис. 2.1).

У даному графі застосовуються такі скорочення назв навчальних 
дисциплін:



УМ - Українська мова за проф. спрямуванням
ІКУ -Історія і культура України
X -Хімія
ф -Фізика
вм -Вища математика
ф -Філософія
ІКТ -Інформатика і компютерна техніка
ІКГ -Інженерна і компьютерна графіка
БЖ -Безпека життєдіяльності
вдс -Вступ до спеціальності (у комплексі з навчальною практикою)
н -Ноксологія
мтм -М атеріалознавство та технологія матеріалів
тм -Технічна механіка
ооп -Основи охорони праці
вс -Виробнича санітарія
ЕвГЦБ -Експертиза в галузі цивільної безпеки
ДСС -Державне соціальне страхування
БЕБС -Безпека експлуатації будівель і споруд
ЕБ -Електробезпека
ККПІ -Комплексний курсовий проект
ОНДЦБ -Організація наглядової діяльності у сфері цивільної безпеки
цз -Цивільний захист
ПЕ -Промислова екологія
АРМ УП -Атестація робочих місць за умовами праці
РНВАЗ -Розслідування нещасних випадків, аварій та захворювань
УТЕБ -Управління техногенною та екологічною безпекою
ПВБВ -Пожежна та вибухова безпека виробництва
БВПО -Безпека виробничих процесів та обладнання
ККП -Комплексний курсовий проект
НП «ВдС» -Навчальна "Вступ до спеціальності" (складова)
но -Навчальна ознайомча
НП «ЕЦБ» -Навчальна практика "Експертиза з цивільної безпеки"
ВП -Виробнича практика
ООМ -Основи ораторського мистецтва
онд -Основи наукових досліджень
їм -Іноземна мова за проф. спрямуванням
ОЕ -Основи екології
ГТ -Гідравліка та теплотехніка
ГП -Г осподарське право
ОМ -Основи менеджменту
ФВ -Фізичне виховання*
ЕПООП -Ергономічні, психофізіологічні основи охорони праці
СЕООП -Соціально-економічні основи охорони праці



ОргОП -Організація охорони праці
ПОПД -Правові основи працеохоронної діяльності
ГП -Гігієна праці
М ЗЗВН -Методи та засоби захисту від виробничих небезпек 
АКСОП -Аудит та контроль стану охорони праці
СУОП -Системи управління охороною праці
М ДУБП -М етоди дослідження умов та безпеки праці

3. Ф ОРМ А АТЕСТАЦ ІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИ Щ О Ї ОСВІТИ
Атестація випускників за освітньо-професійною програмою «Цивільна 

безпека» першого (бакалаврського) рівня проводиться у формі комплексного 
державного кваліфікаційного екзамену та (або) дипломного проекту 
завершується видачею документу встановленого зразку про присудження 
йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр з цивільної 
безпеки.

Атестація здійснюється відкрито і публічно.



Рисунок 2.1 - Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми «Цивільна безпека».



4. М АТРИЦЯ ВІДПО ВІДНО СТІ П РО ГРАНИ Х КО М П ЕТЕН ТН О СТЕЙ  КО М П О НЕН ТАМ  ОСВІТНЬО-
П РО Ф ЕСІЙ НО Ї П РО ГРАМ И  «Ц И ВІЛ ЬН А БЕЗПЕКА»
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5. М АТРИ Ц Я ЗАБЕЗП ЕЧЕН Н Я П РО ГРАМ Н И Х РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАНН Я (ПРН) ВІДПОВІДНИМ И
КО М П О Н ЕН ТАМ И  О СВІТНЬО Ї П РО ГРАМ И  «Ц ИВІЛЬН А БЕЗПЕКА»
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ПРН 15
’ ' ‘

ПРН 16

ПРН 17
'

ПРН 18

ПРН 19

ПРН 20

ПРН 21

кандидат технічних наук, доцент М охнатко Ірина Миколаївна

кандидат технічних наук, професор Рогач Ю рій Петрович 

кандидат технічних наук, доцент Гранкіна Олена Володимирівна 

кандидат технічних наук, доцент М алюта Сергій Іванович

Керівник проектної групи 
(гарант освітньої програми):

П роектна група:


