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ВСТУП 

 

Освітньо-професійна програма розроблена на основі Стандарту вищої 

освіти підготовки магістрів спеціальності 263 Цивільна безпека. 

 

Призначення освітньої програми 

Освітньо-професійна програма використовується під час: 

– ліцензування спеціальності та акредитації освітньої програми; 

– складання планів освітнього процесу; 

– формування робочих програм навчальних дисциплін, практик, індивіду-

альних завдань; 

– формування індивідуальних навчальних планів студентів; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

– атестації магістрів спеціальності 263 Цивільна безпека; 

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 

– професійної орієнтації здобувачів фаху; 

– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців. 

Користувачі освітньої програми: 

– здобувачі вищої освіти, які навчаються в НТУ«ДП»; 

– викладачі НТУ«ДП», які здійснюють підготовку магістрів спеціальності 

263 Цивільна безпека; 

– екзаменаційна комісія спеціальності 263 Цивільна безпека; 

– приймальна комісія НТУ«ДП». 

Освітньо-професійна програма поширюється на кафедри університету, які 

беруть участь у підготовці фахівців ступеня магістр спеціальності 263 Цивільна 

безпека.  

1 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
 

1.1 Загальна інформація 

Повна закладу вищої 

освіти та інститут (факу-

льтет) 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 

гірничий факультет  

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Магістр з цивільної безпеки  

Офіційна назва освітньої 

програми 

Цивільна безпека 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання – 1 рік 4 

місяці 

Наявність акредитації Акредитація програми проведена в 2018 році (Рішення Акреди-

таційної комісії від 06.11.2018 прот. №132, затвердж. наказом 

МОН від 12.11.201, №1224). 

Цикл/рівень НРК України – 8 рівень,  FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 

рівень 
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Передумови Наявність першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Мова(и) викладання Українська та англійська 

Термін дії освітньої про-

грами 

Термін не може перевищувати 1 рік 4 місяці та/або період акре-

дитації. Допускається коригування відповідно до змін норматив-

ної бази вищої освіти 

Інтернет-адреса постій-

ного розміщення опису 

освітньої програми 

http://www.aop.nmu.org.ua. Інформаційний пакет за спеціальніс-

тю 

1.2 Мета освітньої програми 

Формування у випускників здатності розв'язувати складні задачі та практичні проблеми у 

сфері цивільної захисту, виробничої та техногенної безпеки під час практичної діяльності  

1.3 Характеристика освітньої програми 

Предметна область  26 Цивільна безпека / 263 Цивільна безпека  

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна прикладна програма вищої освіти  

Основний фокус освіт-

ньої програми  

Спеціальна освіта з промислової безпеки та охорони праці за 

спеціальністю 263 Цивільна безпека. 

Ключові слова: цивільна безпека, промислова безпека, охорона 

праці, цивільний захист, надзвичайні ситуації, аварії, ризик, 

професійні захворювання, умови праці 

Особливості програми Виробнича практика  

1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до працев-

лаштування 

Види економічної діяльності за класифікатором ДК 009:2010: 

1) Секція S, розділ 36 Надання інших видів послуг, що включає 

діяльність з розробки систем, засобів та заходів захисту працю-

ючих, планування, контролю, нагляду, експертизи, атестації ро-

бочих місць за умовами праці. 

Подальше навчання Можливість навчання за кваліфікаційними рівнями: HPK Украї-

ни – 9, рівень FQ-EHEA – третій цикл, EQF-LLL – 8 рівень  

1.5 Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

рейтинговою шкалою (прохідні бали 60…100) та за конверта-

ційною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадові-

льно»), що використовується для перенесення кредитів. 

Оцінювання включає весь спектр контрольних процедур у за-

лежності від компетентністних характеристик (знання, уміння, 

комунікація, автономність і відповідальність) результатів на-

вчання, досягнення яких контролюється. 

Результати навчання студента, що відображають досягнутий 

ним рівень компетентностей відносно очікуваних, ідентифіку-

ються та вимірюються під час контрольних заходів за допомо-

гою критеріїв, що корелюються з дескрипторами Національної 

рамки кваліфікацій і характеризують співвідношення вимог до 

рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою 

шкалою. 

http://www.aop.nmu.org.ua/
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Підсумковий контроль з навчальних дисциплін здійснюється за 

результатами поточного контролю або/та оцінюванням вико-

нання комплексної контрольної роботи або/та усних відповідей 

Форма випускної атес-

тації 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публі-

чного захисту кваліфікаційної роботи магістра. 

Робота перевіряється на наявність плагіату згідно з процеду-

рою, визначеною системою забезпечення якості освітньої дія-

льності та якості вищої освіти університетом. 

Захист кваліфікаційної роботи відбувається прилюдно на засі-

данні екзаменаційної комісії. 

1.6 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні характерис-

тики кадрового забез-

печення 

Стажування на підприємствах та в організаціях сфери цивіль-

ного захисту, промислової та техногенної безпеки відповідно до 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

Специфічні характерис-

тики матеріально-

технічного забезпечен-

ня 

Наявність спеціалізованих лабораторій відповідно до Ліцензій-

них умов провадження освітньої діяльності 

Специфічні характерис-

тики інформаційного та 

навчально-методичного 

забезпечення 

Наявність навчально-методичного забезпечення практик відпо-

відно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

1.7  Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Можливість укладання угод про академічну мобільність, про по-
двійну атестацію тощо 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Можливість укладання угод  про міжнародну мобільність, про 
подвійну атестацію, про тривалі міжнародні проекти, що перед-
бачають навчання студентів тощо 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Програма передбачає навчання іноземних здобувачів вищої осві-

ти 

2 НОРМАТИВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
 

Інтегральна компетентність магістра зі спеціальності 263 Цивільна безпе-

ка - здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

сфері цивільного захисту, виробничої та техногенної безпеки під час практичної дія-

льності, що передбачає здійснення інновацій та характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов 

 

2.1 Загальні компетентності за стандартом вищої освіти 
 

Шифр Компетентності 
 

1 2 

ЗК1 Здатність визначати мету і завдання  власної та колективної діяльності, організувати і очо-

лити роботу колективу, готовність до лідерства 

ЗК2 Здатність формулювати особисту думку та доказово представити точку зору  щодо прийн-

яття рішень та  управлінських дій на певній території, об’єкті 

ЗК3 Здатність до системного творчого мислення, наполегливість у досягненні мети професій-

ної та науково-дослідницької діяльності  
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1 2 

ЗК4 Здатність до пошуку, опрацювання та узагальнення професійної і науково-технічної інфо-

рмації  

ЗК5 Здатність генерувати нові ідеї, їх відстоювати й цілеспрямовано реалізовувати 

ЗК6 Здатність до індивідуальної науково-дослідної діяльності та презентації власних і колекти-

вних результатів професійної та науково-дослідної діяльності 

ЗК7 Здатність акцентовано формулювати думки в усній і письмовій формі на рідній і іноземній 

мові 
 

2.2 Спеціальні компетентності магістра за стандартом вищої освіти 
 

Узагальнений об’єкт професійної діяльності – заходи та засоби захисту 

об’єктів, територій та населення в надзвичайних ситуаціях, системи і моделі їх про-

гнозування та управління ризиками, прийоми та способи наукової та інновацій-

ної діяльності в сфері цивільної безпеки. 
Шифр Компетентності 
 

1 2 

СК1 Уміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення в 

професійній діяльності 

СК2 Здатність до ініціативності, відповідальності та навичок до превентивного і аварій-

ного планування, управління заходами безпеки професійної діяльності, уміння 

приймати рішення у складних та непередбачуваних ситуаціях, лідерські якості на 

посаді керівника 

СК3 Здатність до розробки, проектування і реалізації інноваційних продуктів і заходів 

щодо вдосконалення та підвищення рівня захисту від надзвичайних ситуацій  

СК4 Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької 

та/або інноваційної діяльності 

СК5 Спроможність застосувати на практиці теорії прийняття управлінських рішень і ме-

тоди експертних оцінок 

СК6 Здатність організовувати моніторинг джерел надзвичайних ситуацій й аналізувати його 

результати, розроблювати науково-обґрунтовані рекомендації щодо проведення заходів із 

запобігання та ліквідування надзвичайних ситуацій 

СК7 Здатність до реалізації нових методів, спрямованих на регулювання техногенної безпеки, 

оцінювання рівнів ризику 

СК8 Здатність проводити економічну оцінку ефективності інженерно-технічних заходів циві-

льного захисту 

3 ВИБІРКОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

3.1 Блок 1 «Промислова безпека та охорона праці».  

Об’єкт професійної діяльності – система заходів та засобів, спрямованих 

на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності.  
Шифр Компетентності 

 

1 2 

ВК1.1 Здатність до встановлення відповідності сучасним вимогам систем оцінювання 

ризиків та визначення засобів безпеки на виробництві 

ВК1.2 Здатність до встановлення відповідності сучасним вимогам засобів, систем та ме-

тодів щодо захисту людини на підприємстві 

ВК1.3 Здатність до оцінювання достатності заходів з безпеки праці та якості наявної са-

нітарно-гігієнічної документації 

ВК1.4 Здатність до надання експертної оцінки систем, заходів та засобів з безпеки праці 
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ВК1.5 Здатність до встановлення відповідності засобів колективного та індивідуального 

захисту працюючих вимогам нормативно-правових актів з охорони праці  

ВК1.6 Здатність до визначення вимог охорони праці до технологічних систем та їх пока-

зників відповідно до умов виробництва та стану довкілля 

ВК1.7 Здатність до прогнозувати можливих причин виникнення травм та професійних 

захворювань та ідентифікації можливих джерел виникнення небезпек 

ВК1.8 Здатність до проектування системи управління охороною праці та промисловою 

безпекою на територіальному та виробничому рівнях 

ВК1.9 Здатність до проектування систем захисту від надзвичайних ситуацій, засобів ко-

лективного та індивідуального захисту працюючих 

ВК1.10 Здатність до проведення моніторингу ефективності системи управління охороною 

праці на територіальному та виробничому рівнях 

 

3.2 Блок 2 «Поглибленої фундаментальної підготовки» 

 
Шифр Компетентності 

 

1 2 

ВК2.1 Розуміння необхідності дотримання норм авторського і суміжних прав інтелекту-

альної власності; сприйняття державної та міжнародної систем правової охорони 

інтелектуальної власності 

ВК2.2 Здатність до обґрунтування вимог до технологічних систем, виробничого облад-

нання та робочих місць з врахуванням ергономічних показників. 

ВК2.3 Здатність до оцінювання достатності заходів з забезпечення безпеки інформацій-

них систем та мереж. 

ВК2.4 Здатність до оцінювання достатності та ефективності заходів щодо забезпечення 

захисту навколишнього середовища та створення умов для стійкого розвитку сус-

пільства. 

ВК2.5 Здатність до оцінювання ефективності заходів з підвищення енергоефективності 

та забезпечення енергетичної безпеки об’єктів 

ВК2.6 Здатність до ефективної протидії ризикам, вибору форм протидії ризикам та міні-

мізації їх негативних наслідків.  

4 НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У 

ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Кінцеві, підсумкові та інтегративні результати навчання магістра зі спеці-

альності 263 Цивільна безпека, що визначають нормативний зміст підготовки і 

корелюються з переліком загальних і спеціальних компетентностей відповідно 

до стандарту вищої освіти, подано нижче. 

 
Шифр 

РН 
Результати навчання 

 

1 2 

Загальні результати навчання 

ЗР1 Визначати мету і завдання  власної та колективної діяльності, організувати і очолити робо-

ту колективу, готовність до лідерства 

ЗР2 Формулювати особисту думку та доказово представити точку зору  щодо прийняття рі-

шень та  управлінських дій  

ЗР3 Системно, творчо мислити, проявляти наполегливість у досягненні мети професійної та 
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1 2 

науково-дослідницької діяльності  

ЗР4 Здійснювати пошук, опрацювання та узагальнення професійної і науково-технічної інфо-

рмації  

ЗР5 Генерувати нові ідеї, їх відстоювати та реалізовувати 

ЗР6 Здійснювати індивідуальну науково-дослідну діяльність та презентацію власних і колек-

тивних результатів професійної та науково-дослідної діяльності 

ЗР7 Акцентовано формулювати думки в усній і письмовій формі на рідній і іноземній мові 

Спеціальні результати навчання  

СР1 Виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення в про-

фесійній діяльності 

СР2 Проявляти ініціативність, відповідальність та навички до превентивного і аварійно-

го планування, управління заходами безпеки професійної діяльності, уміння прий-

мати рішення у складних та непередбачуваних ситуаціях, лідерські якості на посаді 

керівника 

СР3 Розробляти, проектувати та реалізовувати інноваційні продукти і заходи щодо вдос-

коналення та підвищення рівня захисту від надзвичайних ситуацій  

СР4 Використовувати принципи, методи та організаційні процедури дослідницької та/або ін-

новаційної діяльності 

СР5 Застосувати на практиці теорії прийняття управлінських рішень і методи експерт-

них оцінок 

СР6 Організовувати моніторинг джерел надзвичайних ситуацій й аналізувати його результати, 

розроблювати науково-обґрунтовані рекомендації щодо проведення заходів із запобігання 

та ліквідування надзвичайних ситуацій 

СР7 Здійснювати реалізацію нових методів, спрямованих на регулювання техногенної безпеки, 

оцінювання рівнів ризику 

СР8 Проводити економічну оцінку ефективності інженерно-технічних заходів цивільного за-

хисту та охорони праці 

 

5 ВИБІРКОВИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Блок 1   «Промислова безпека та охорона праці» 

 
Шифр 

комп. 

Шифр 

РН 
Результати навчання 

 

1 2 3 

ВК1.1 ВР1.1 Встановлювати відповідність сучасним вимогам систем оцінювання ри-

зиків та визначення засобів безпеки на виробництві 

ВК1.2 ВР1.2 Встановлювати відповідність сучасним вимогам засобів, систем та ме-

тодів щодо захисту людини на підприємстві 

ВК1.3 ВР1.3 Оцінювати достатність заходів з безпеки праці та якості наявної саніта-

рно-гігієнічної документації 

ВК1.4 ВР1.4 Здійснювати експертну оцінку систем, заходів та засобів з безпеки праці 

ВК1.5 ВР1.5 Встановлювати відповідність засобів колективного та індивідуального 

захисту працюючих вимогам нормативно-правових актів з охорони пра-

ці  

ВК1.6 ВР1.6 Визначати вимоги охорони праці до технологічних систем та їх показ-

ників відповідно до умов виробництва та стану довкілля 

ВК1.7 ВР1.7 Прогнозувати можливі причин виникнення травм та професійних захво-
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рювань та ідентифікувати можливі джерела виникнення небезпек 

ВК1.8 ВР1.8 Проектувати системи управління охороною праці та промисловою без-

пекою на територіальному та виробничому рівнях 

ВК1.9 ВР1.9 Проектувати системи захисту від надзвичайних ситуацій, засобів колек-

тивного та індивідуального захисту працюючих 

ВК1.10 ВР1.10 Здійснювати моніторинг ефективності системи управління охороною 

праці на територіальному та виробничому рівнях 

 

Блок 2 «Поглибленої фундаментальної підготовки» 

 
Шифр 

комп. 

Шифр 

РН 
Результати навчання 

 

1 2 3 

ВК2.1 ВР2.1 Розуміння необхідності дотримання норм авторського і суміжних прав 

інтелектуальної власності; сприйняття державної та міжнародної систем 

правової охорони інтелектуальної власності 

ВК2.2 ВР2.2 Оцінювати достатність заходів з забезпечення безпеки інформаційних 

систем та мереж. 

ВК2.3 ВР2.3 Обґрунтовувати вимоги до технологічних систем, виробничого облад-

нання та робочих місць з врахуванням ергономічних показників. 

ВК2.4 ВР2.4 Оцінювати достатність та ефективність заходів щодо забезпечення захи-

сту навколишнього середовища та створення умов для стійкого розвит-

ку суспільства. 

ВК2.5 ВР2.5 Оцінювати ефективність заходів з підвищення техногенної безпеки 

ВК2.6 ВР2.6 Вибирати та обґрунтовувати форми протидії ризикам, спрямовані на мі-

німізацію їх негативних наслідків 

 

6 РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМИ 

КОМПОНЕНТАМИ 

Шифр Результати навчання 
Найменування освітніх 

компонентів 
 

1 2 3 

1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 

ЗР1 Визначати мету і завдання  власної та колективної діяльно-

сті, організувати і очолити роботу колективу, готовність до 

лідерства 

Управління безпекою, 

автономність і відповіда-

льність у професійній 

діяльності; 

Міжнародне співробіт-

ництво в галузі цивільної 

безпеки 

ЗР2 Формулювати особисту думку та доказово представити 

точку зору  щодо прийняття рішень та  управлінських дій  

Управління безпекою, 

автономність і відповіда-

льність у професійній 

діяльності; 

Міжнародне 

співробітництво в галузі 

цивільної безпеки  



 

 

12 
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ЗР3 Системно, творчо мислити, проявляти наполегливість у 

досягненні мети професійної та науково-дослідницької дія-

льності  

Міжнародне співробіт-

ництво в галузі цивільної 

безпеки;  

Методика проведення та 

презентація результатів 

наукових досліджень 

ЗР4  Здійснювати пошук, опрацювання та узагальнення профе-

сійної і науково-технічної інформації  

Методика проведення та 

презентація результатів 

наукових досліджень 

ЗР5 Генерувати нові ідеї, їх відстоювати та реалізовувати Управління безпекою, 

автономність і відповіда-

льність у професійній 

діяльності; 

Виконання кваліфікацій-

ної роботи 

ЗР6  Здійснювати індивідуальну науково-дослідну діяльність та 

презентацію власних і колективних результатів професій-

ної та науково-дослідної діяльності 

Методика проведення та 

презентація результатів 

наукових досліджень 

ЗР7 Акцентовано формулювати думки в усній і письмовій фо-

рмі на рідній і іноземній мові 

Іноземна мова для про-

фесійної діяльності (анг-

лійська / німецька 

/французька) 

СР1 Виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати 

обґрунтовані рішення в професійній діяльності 

Моделювання систем та 

засобів захисту працюю-

чих; 

Моделювання надзви-

чайних ситуацій; 

Управління аварійно-

рятувальними роботами; 

Виробнича практика; 

Передатестаційна прак-

тика 

СР2 Проявляти ініціативність, відповідальність та навички 

до превентивного і аварійного планування, управління 

заходами безпеки професійної діяльності, уміння 

приймати рішення у складних та непередбачуваних 

ситуаціях, лідерські якості на посаді керівника 

СР3 Розробляти, проектувати та реалізовувати інноваційні 

продукти і заходи щодо вдосконалення та підвищення 

рівня захисту від надзвичайних ситуацій  

Соціально-економічний 

моніторинг умов праці; 

Проектування систем 

захисту від надзвичай-

них ситуацій; 

Виконання кваліфікацій-

ної роботи 

СР4 Використовувати принципи, методи та організаційні про-

цедури дослідницької та/або інноваційної діяльності 

Методика проведення та 

презентація результатів 

наукових досліджень; 

Проектування систем 

захисту від надзвичай-

них ситуацій; 

Виконання кваліфікацій-

ної роботи 
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СР5 Застосувати на практиці теорії прийняття управлінсь-

ких рішень і методи експертних оцінок 

Моделювання надзви-

чайних ситуацій; 

Моделювання систем та 

засобів захисту працюю-

чих; 

Оцінка техногенних ри-

зиків; 

Проектування систем 

захисту від надзвичай-

них ситуацій. 

СР6 Організовувати моніторинг джерел надзвичайних ситуацій 

й аналізувати його результати, розроблювати науково-

обґрунтовані рекомендації щодо проведення заходів із за-

побігання та ліквідування надзвичайних ситуацій 

СР7 Здійснювати реалізацію нових методів, спрямованих на 

регулювання техногенної безпеки, оцінювання рівнів ризи-

ку 

СР8 Проводити економічну оцінку ефективності інженерно-

технічних заходів цивільного захисту 

Оцінка техногенних ри-

зиків; 

Соціально-економічний 

моніторинг умов праці 

2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

Блок 1   «Промислова безпека та охорона праці» 

ВР1.1 Встановлювати відповідність сучасним вимогам сис-

тем оцінювання ризиків та визначення засобів безпеки 

на виробництві 

Оцінка техногенних ри-

зиків; 

Технічна експертиза 

об'єктів підвищеної не-

безпеки 

ВР1.2 Встановлювати відповідність сучасним вимогам засо-

бів, систем та методів щодо захисту людини на підп-

риємстві 

Технічна експертиза 

об'єктів підвищеної не-

безпеки; 

Моніторинг умов праці;  

Ергономічний аналіз 

умов праці 

ВР1.3 Оцінювати достатність заходів з безпеки праці та якос-

ті наявної санітарно-гігієнічної документації 

ВР1.4 Здійснювати експертну оцінку систем, заходів та засо-

бів з безпеки праці 

ВР1.5 Встановлювати відповідність засобів колективного та 

індивідуального захисту працюючих вимогам норма-

тивно-правових актів з охорони праці  

Моніторинг умов праці;  

Ергономічний аналіз 

умов праці;  

Виробнича практика; 

Передатестаційна прак-

тика 

ВР1.6 Визначати вимоги охорони праці до технологічних си-

стем та їх показників відповідно до умов виробництва 

та стану довкілля 

Моніторинг умов праці; 

Ергономічний аналіз 

умов праці 

ВР1.7 Прогнозувати можливі причин виникнення травм та 

професійних захворювань та ідентифікувати можливі 

джерела виникнення небезпек 

Соціально-економічний 

моніторинг умов праці; 

Моніторинг умов праці 

ВР1.8 Проектувати системи управління охороною праці та 

промисловою безпекою на територіальному та вироб-

ничому рівнях 

Моделювання систем та 

засобів захисту працюю-

чих; 

Проектування засобів 

колективного та індиві-

дуального захисту пра-

цюючих; 

Курсовий проект з прое-

ВР1.9 Проектувати системи захисту від надзвичайних ситуа-

цій, засоби колективного та індивідуального захисту 

працюючих 
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ктування засобів колек-

тивного та індивідуаль-

ного захисту працюю-

чих; 

Виконання кваліфікацій-

ної роботи 

ВР1.10 Здійснювати моніторинг ефективності системи управ-

ління охороною праці на територіальному та виробни-

чому рівнях 

Моніторинг умов праці;  

Виробнича практика; 

Переддипломна практика 

Блок 2 «Поглибленої фундаментальної підготовки» 

ВР2.1 Розуміння необхідності дотримання норм авторського 

і суміжних прав інтелектуальної власності; сприйняття 

державної та міжнародної систем правової охорони 

інтелектуальної власності 

Інтелектуальна власність 

ВР2.2 Оцінювати достатність заходів з забезпечення безпеки 

інформаційних систем та мереж. 

Комплексні системи за-

безпечення інформацій-

ної безпеки 

ВР2.3 Обґрунтовувати вимоги до технологічних систем, ви-

робничого обладнання та робочих місць з врахуванням 

ергономічних показників. 

Технічна експертиза 

об'єктів підвищеної не-

безпеки; 

Ергономіка 

ВР2.4 Оцінювати достатність та ефективність заходів щодо 

забезпечення захисту навколишнього середовища та 

створення умов для стійкого розвитку суспільства. 

Екологічна безпека 

ВР2.5 Оцінювати ефективність заходів з підвищення техно-

генної безпеки 

Експертиза професійних 

ризиків 

ВР2.6 Вибирати та обґрунтовувати форми протидії ризикам, 

спрямовані на мінімізацію їх негативних наслідків 

Управління ризиками в 

інноваційній діяльності 

 

7 РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ 
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є 

Р
о
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о
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ч
в

ер
т
я

м
и

 

 

1 2 3 4 5 6 

1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 64       

1.1 Цикл загальної підготовки         

З1 Іноземна мова для професійної діяльності (англій-

ська / німецька /французька) 

6 іс ІнМов 1;2;3;4 

З2 Управління безпекою, автономність та відповідаль-

ність у професійній діяльності 

3 дз ОПтаЦБ 3 

1.2 Цикл спеціальної підготовки     

1.2.1 Базові дисципліни за галуззю знань       

Б1 Методика проведення та презентація результатів 

наукових досліджень 

4 дз ОПтаЦБ 3,4 



 

 

15 

1 2 3 4 5 6 

Б2 Міжнародне співробітництво в галузі цивільної без-

пеки 

4 дз ОПтаЦБ 3 

1.2.2 Фахові дисципліни за спеціальністю         

Ф1 Оцінка техногенних ризиків 4 дз ОПтаЦБ  1,2 

Ф2 Моделювання надзвичайних ситуацій 4 дз ОПтаЦБ 4 

Ф3 Проектування систем захисту від надзвичайних си-

туацій 

5 іс ОПтаЦБ 3,4 

Ф4 Управління аварійно-рятувальними роботами 4 іс ОПтаЦБ 4 

П1.1 Виробнича практика 8 дз ОПтаЦБ 5 

П1.2 Передатестаційна практика 4 дз ОПтаЦБ 5 
П1.3 Виконання кваліфікаційної роботи 18   ОПтаЦБ 5 
2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 26    

2.1 Блок 1 «Промислова безпека та охорона праці»         

В1.1 Технічна експертиза об'єктів підвищеної небезпеки 4 іс ОПтаЦБ  1;2 

В1.2 Проектування засобів колективного та індивідуаль-

ного захисту працюючих 

5,5 іс ОПтаЦБ 3;4 

В1.3 Курсовий проект з проектування засобів колектив-

ного та індивідуального захисту працюючих 

0,5 дз ОПтаЦБ 4 

В1.4 Моніторинг умов праці 4 іс ОПтаЦБ 1.2 

В1.5 Соціально-економічний моніторинг умов праці 4 іс ОПтаЦБ 1,2 

В1.6 Моделювання систем та засобів захисту працюючих 4 дз ОПтаЦБ 1;2 

В1.7 Ергономічний аналіз умов праці 4 дз ОПтаЦБ 1.2 

2.2. Блок 2 «Поглибленої фундаментальної підготов-

ки» 

    

В2.1 Інтелектуальна власність 3 дз ЦГЕП 2 

В2.2 Ергономіка 4 іс АОП 1,2 

В2.3 Комплексні системи забезпечення інформаційної 

безпеки 

3 дз БІТ 1,2 

В2.4 Екологічна безпека 4 іс ЕТЗНС 1,2 

В2.5 Експертиза професійних ризиків 4 дз АОП 3,4 

В2.6 Управління ризиками в інноваційній діяльності 4 іс ПЕП 1 

В2.7 Технічна експертиза об'єктів підвищеної небезпеки 4 іс ОПтаЦБ  1;2 

Разом за нормативною частиною та вибірковим блоком  90       

Примітка: 

Позначення кафедр, яким доручається викладання дисциплін: ОПтаЦБ - охорони пра-

ці та цивільної безпеки; ІнМов – іноземної мови; ЕТЗНС – екології та технологій захисту на-

вколишнього середовища; ЦГЕП – цивільного,господарського та екологічного права; ПЕП – 

прикладної економіки, підприємництва та публічного управління; БІТ – безпеки інформації 

та телекомунікацій.  
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8 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

 

Послідовність навчальної діяльності здобувача за денною формою на-

вчання подана нижче. 
 

Освітні компоненти нормативної частини та вибіркового блоку 1 «Проми-

слова безпека та охорона праці» 
 

К
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ст

р
 

Ч
в

ер
т
ь

 

Шифри освітніх компонентів (ОК) 

К
р

ед
и

т
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Кількість ОК, що мають 

засвоюватися протягом: 

ч
в
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т
і 

се
м

е
ст

р
у

 

н
а
в

ч
а
л

ь
-

н
о
г
о
 р

о
к

у
 

 

1 

1 
1 З1, Ф1, В1.1, В1.4, В1.5, В1.6, В1.7 60 7 

7 

15 
2 З1, Ф1, В1.1, В1.4, В1.5, В1.6, В1.7 7 

2 
3 З1, З2, Б1, Б2, Ф3, В1.2 6 

8 
4 З1, Б1, Ф2, Ф3, Ф4, В1.2, В1.3 7 

2 3 
5 П1.1, П1.2  30 2 

3 3 
6 П1.3  1 

 

8.2 Освітні компоненти нормативної частини та вибіркового блоку 2 «По-

глибленої фундаментальної підготовки» 
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Шифри освітніх компонентів (ОК) 
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Кількість ОК, що мають 

засвоюватися протягом: 
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1 

1 
1 З1, Ф1, В2.2, В2.3, В2.4, В2.6, В2.7 60 7 

7 

16 
2 З1, Ф1, В2.2, В2.3, В2.4, В2.7 6 

2 
3 З1, З2, Б1, Б2,Ф3, В2.5 6 

9 
4 З1, Б1, Ф2, Ф3, Ф4, В2.5 7 

2 3 
5 П1.1, П1.2  30 2 

3 3 
6 П1.3  1 

 

9 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Програма розроблена з урахуванням нормативних та інструктивних мате-

ріалів міжнародного, галузевого та державного рівнів: 

1 Довідник користувача ЄКТС [Електронний ресурс]. URL: http: 

//mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_ koristuvacha_ ekts.pdf (дата звернення: 04.11.2017). 

2 Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_%20koristuvacha_%20ekts.pdf
http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_%20koristuvacha_%20ekts.pdf
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http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/1556-18 (дата звернення: 04.11.2017). 

3 Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2145-19 (дата звернення: 04.11.2017). 

4 Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 № 1/9–239 

щодо використання у роботі закладів вищої освіти примірних зразків освітніх 

програм. 

5 Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2017 № 

600 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від «21» грудня 2017 

№ 1648. 

6 Проект стандарту вищої освіти підготовки магістра з спеціальності 

263 «Цивільна безпека». СВО-2018. – К.: МОН України, 2018. – 12 с.  

7 Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього проце-

су Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» / М-во 

освіти і науки України, Нац. техн. ун-т. – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 25 с. 

8 Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 

«Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти». 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page. 

 

Освітньо-професійна програма оприлюднюється на сайті університету до 

початку прийому студентів на навчання. 

Освітньо-професійна програма поширюється на всі кафедри університету 

та вводиться в дію з 1-го вересня 2019 року. 

Освітня програма підлягає перегляду та доопрацюванню відповідно до 

змін нормативної бази України в сфері вищої освіти. 

Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення 

якості вищої освіти несе завідувач кафедри охорони праці та цивільної безпеки. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/%20laws/show/2145-19
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