
РЕЦЕНЗІЯ

на освітню програму -  Охорона праці, першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти за галуззю знань 26 -  Цивільна безпека, спеціальності 263 --Цивільна 

безпека, кафедри « Безпека праці та навколишнього середовища», 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Освітньо-професійну програму (далі Програма) розроблено: В. В. 
Березуцьким, завідувачем кафедри безпеки праці та навколишнього середовища, 
д.т.н., професор; Л. А. Васьковец, професором кафедри безпеки праці та 
навколишнього середовища , к.б.н., доцент; В. Ф. Райко, професор кафедри 
безпеки праці та навколишнього середовища , к.т.н., професор; Є. В. Семеновим, 
доцент, к.т.н., доцент. Програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
за вказаною спеціальністю, розроблено відповідно до Стандарту для здобуття 
ступеня бакалавра за спеціальністю 263 -  Цивільна безпека, Наказ МОН 
України №1170 від 29.10 2018 року (далі Стандарт МОН України). Програма 
має обсяг 240 кредитів ЕСТ8 що відповідає Стандарту МОН України. Програма 
складається з двох компонентів, з відповідною кількістю кредитів ЕСТ8, а саме: 
обов’язкових компонентів 161 кредит; вибіркових компонентів 79 кредитів.

Програма складається з наступних розділів: профілю освітньо-професійної 
програми; переліку освітніх компонентів освітньо-професійної програми; 
структурно-логічної схеми освітньо-професійної програми; форми атестації 
здобувачів вищої освіти; матриці відповідності програмних компетентностей 
освітнім компонентам освітньо-професійної програми; матриці забезпечення 
програмних результатів навчання з відповідними освітніми компонентами 
освітньо-професійної програми.

Програма визначає об’єкт: людина -  збереження її життя, здоров'я та 
працездатності в трудовому процесі, в умовах надзвичайної ситуації. Суб’єкт 
господарювання -  промисловий, сільськогосподарський чи транспортний об'єкт, 
небезпечне природне явище чи виробничий процес, що за певних обставин 
можуть створити реальну загрозу виникнення- аварії, надзвичайної ситуації; 
територія країни, державне і приватне майно -  їх захист і збереження у разі 
загрози та виникнення надзвичайної ситуації. Мету навчання: підготовка 
фахівців, які мають оволодіти компетентностями, потрібними для створення і 
підтримання здорових та безпечних умов праці, життєдіяльності людини, 
забезпечення цивільного захисту, техногенної безпеки, а також реагування на 
надзвичайні ситуації та ліквідацію їх наслідків.

Теоретичний зміст предметної області програми складається з понять, 
правових норм, вимог і правил, а також комплексу організаційних, технічних і 
спеціальних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я та 
працездатності людини в трудовому процесі, для захисту населення, територій, 
навколишнього природного середовища.

Освітньо-професійна програма має прикладну орієнтацією, яка базується 
на потребах державних та регіональних підприємств різних галузей. Структура 
програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне навчання.



Програму зорієнтовано на сучасні наукові дослідження в галузі створення і 
забезпечення здорових та безпечних умов праці, життєдіяльності людини, 
техногенної безпеки та реагування на надзвичайні ситуації і ліквідацію їх 
наслідків. Випускник за вказаною спеціальністю, може займати такі первинні 
посади згідно з «Довідником кваліфікаційних характеристик професій 
працівників» (ДК 003:2010): 3152 інспектор з охорони праці; 3449 інспектор 
державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки; 2149 інженер з 
охорони праці.

Програмою передбачено можливість продовження навчання на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти, отримання післядипломної освіти на 
споріднених спеціальностях вищих навчальних закладах в Україні та за її 
межами. Також Програмою передбачено моніторинг знань та умінь студентів, 
який здійснюється у формі поточного та підсумкового контролю. Підсумковий 
контроль -  усні та письмові екзамени, заліки з урахуванням накопичених балів 
поточного контролю, захист звітів з практик, захист курсових робіт. Загальні 
підсумки навчання передбачають проведення державної атестації у вигляді 
підготовки та публічного захисту (представлення) випускної кваліфікаційної 
роботи.

Програма оновлюється щорічно і це надає можливість розробникам 
вносити зміни у її компоненти із урахуванням вимог стейкхолдерів та 
академічної спільноти. Зміст та структура Програми дає змогу застосовувати 
принципи академічної мобільності та обмін студентами із університетами 
Європи та інших країн. В межах прийнятих угод НТУ «ХПІ» співробітництво 
здійснюється в напрямках: співпраця в питаннях набору і навчання студентів та 
аспірантів; взаємні візити та обмін співробітниками для здійснення наукових 
досліджень та обміну викладацьким досвідом; візити та обмін аспірантами і 
студентами для навчання і проведення дослідження (довгострокові та 
короткострокові програми); взаємні візити керівного складу навчальних 
закладів.

Висновок: освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти за спеціальністю 263 в НТУ «ХПІ» дає змогу студентам ефективно 
опанувати теоретичні знання та отримати практичні навички відповідно до 
Стандартів вищої освіти України за цією спеціальністю. Фахові компетентності, 
які закладено у ОПП, відповідають сучасним вимогам та створюють надійну 
базу для підготовки висококваліфікованих фахівців зі спеціальності 263 
«Цивільна безпека» за освітньою програмою - Охорона праці у Національному 
технічному університеті «Харківський політехнічний інститут».
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PEUEFAUI

Ha ocBirrrbo-npo$ecifury nporpaMy <Oxopona npaqD rrepmoro

.(6arananpcrroro) pinnr nruqoi ocnirz

sa cueqialrnicrw263 Utr,BirhHa 6esuerca s ranwi 3H€lHb

261-\reiwna6egnera

Ha peqensiro npeAcraBJleHa oceirHro-npoSecifiHa rrporpaMa (O|1p1)

<Oxopona npaqi>> repruoro (6ara-rrarpcrroro) pinux nuuloi ocniru, f,Ka po3po6rena

s HTY (XIII). O|In 6aralanpa pospo6JreHa AJrr cryAenrir, .rri nparnyrb craru

$axirqrnaa y c$epi iHxeHepuoi Ta nayxonoi AirnrHocri uloAo sauo6irauHx

BLIHLIKHOHH{ HaA3Bu.raffilrux curyaqifi, anapiit, rro)Ke)r(, nupo6Huuoro rpaBMarr43My

Ta npo$ecifiHoro 3axBoploBaHHrr. forosnoro Meroro € sa6esne.reHHf, cy.racHoi.

sricHoi ni4roronru Saxinqin, e4arnnx nnpiuryBarr.r rpaKTnrrHi upo6neurE ra crraAni

cueqianisonani saAa.ri 3 rlpoMl4crosoi Ta rexHoreuHoi 6esnercH, 3 ypaxyBaHHrM

uorpe6 scix po6oro4anqin. I{e Aae ruoxrunicrr orpvMarlr 6a:osi 3HaHHr 3

QynAair,reHTutJlbHltx ra rlpl4poAHrlrro-HayKoBr4x 4ucqranriu, 4ucquunin 3arzurbHo

npoSeciftHoi ra cneqianrHoi nigroroBKr.r.

.{ocmnenHt oKpecneuoi Merll Mo)KJrrrBe 3a yMoBu raprraonifiHoro uoe.qHaHHt

o6os'qgroBux ra nn6iprconprx oceirHix roivruoHeHT, srci sa6egleqyrorb in4uni4yanbHy

ocnirHro rpaeKropito cryAenris. BciNd r{LrM Br4MoraM rpeAcraBJreHa OIIII ni4noni4ae.

3 ToqKu 3opy Halrroro ui4npueucrBa, neo6xigHoro $axoaoro KoMrrereHqieio

BI4rIycKHlIra si cryneHeM <<6araraap) e crporuoxuicrr 4o aHalisy i iHrepuperaqii

oKpeMr4x rBund i upoqecin y cSepi oxopoHn upaqi. 3po:yrvrino, IIIO f{acrb y
AocniAxeHHflx ra eKcrlepl{MeHrax e upranireeM Apyroro (rvraricrepcrroro) pinHr

nuqoi oceirn, npore HaAaHnfl.6agosoi ocnirnroi ni4roroBKu rpyHTyerbcr caMe Ha



- BoJroAlHHfl KoM[ereHTHocrrM[, Heo6xi.qruuu

norenqifiuux Alr(epen He6egner pisnoro xapaKrepy

rocrroAaproBaHHt

4rr i4eHru$ircaqii ra oqiuru

rpLt ercruyaraqii o6'eKris

llepenix upoSecilHlrx KB€lrli0irarlifi (rignoei4Ho Ao ruacn6iraropa npo6ecifi
IK 0 0 3 :20 r 0), 3 a flKLrvIu Moxyrb rrp arlroB arr4 Br4 nycKHr.rKr{ :

"Incnextop 4epxaaHI'tfi 3 IrI4TaHb quninuroro 3€xr,rcry ra rexnorennoi
6eguexu", KoA KII3449;

"Iucuercrop 3 oxopoHlr rpaqi", Ko4 KfI 3152.

B qilorrry ot[I <<oxopona upaqil> ui,4roronru 6arcaraBp 3a cneqiarsnicuo
263 LfuniJrbHa 6e:nera cruIaAeHa Ha BrlcoKonry upoSecifinorvry pinui 3 ypaxyBaHHrM
norpe6 ni ra.nysi i voxe 6yrn BuKopr,rcr ala lpvrHasqaHHi.




