
 

 

 

М І Н І С Т Е Р С Т В О  О С В І Т И  І  Н АУ К И  У К Р АЇ Н И  

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

 

ЛИШЕ В НАШІЙ АКАДЕМІЇ 

 

на будівельному факультеті відкрито  
 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

«ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА» 

Спеціалізації 

«ОХОРОНА ПРАЦІ» та «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» 

 

галузь знань 263 «Цивільна безпека» 

денна та заочна форма навчання 
 

ОСВІТНІ РІВНІ: 
Перший, бакалаврський – 4 роки 
Другий, магістерський – 1,5 роки 

 
можливе продовження навчання в аспірантурі – 4 роки  

(денна та заочна форми) 
 

Необхідні для вступу на 1 курс першого освітнього рівня, бакалаврського,  

сертифікати ЗНО за 2016  або 2017 рік: 

1. Українська мова та література 

2. Математика 

3. Фізика або  іноземна мова 

 

По закінченню навчання випускники-бакалаври отримають такі кваліфікації: 

- «Інспектор з охорони праці» 

- «Інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду» 

 

Можливий вступ на 2 або 3 курс першого освітнього рівня, бакалаврського, після  

отримання освітньо-професійного ступеня «Молодший спеціаліст» 

за результатами вступних іспитів у вищому навчальному закладі  

 

 
Відповідно до здобутої освітньої кваліфікації бакалавр здатний виконувати професійні роботи за професі-

ями, зазначеними у ДК 003:2010 Національний класифікатор України. Класифікатор професій,  а саме: 

- «Фахівець з питань цивільного захисту»;  Інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду»;  

- «Фахівець з радіаційного та хімічного захисту»; «Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захи-

сту»;  

-  «Черговий оперативний (загону, центрального командно-диспетчерського пункту, оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту тощо)»;  "Фахівець з утилізації вибухонебезпечних предметів; 

-  «Інженер з охорони праці»;  «Страховий експерт з охорони праці»;   «Інспектор з охорони праці»; тощо. 



 

Для вступу на 1 курс другого освітнього рівня, магістерського,  

на бюджетну або контрактну форму навчання випускники-бакалаври спеціальності  

263 «Цивільна безпека»  здають вступні іспити з іноземної мови та за спеціальністю 

 

Для вступу на 1 курс другого освітнього рівня, магістерського,  

випускники: бакалаври, спеціалісти чи магістри  

неспоріднених спеціальностей  

здають такі вступні іспити: іноземна мова, за спеціальністю та додатковий 

і можуть навчатися лише за контрактом 

 

денна та заочна форма навчання 
 

По закінченню навчання випускники-магістри спеціальності 263 «Цивільна безпека» 

отримають такі кваліфікації: 

- «Викладач  вищого навчального закладу» 

- «Науковий співробітник» 

 
Відповідно до здобутої освітньої кваліфікації магістр здатний виконувати професійні роботи за професія-

ми, зазначеними у ДК 003:2010 Національний класифікатор України. Класифікатор професій,  а саме: 

- "Начальник штабу цивільного захисту"; 

- "Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту"; 

- "Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій";  

- "Командир загону (сфера цивільного захисту)";  "Інженер з охорони праці"; 

- "Командир (начальник) підрозділу (сфера цивільного захисту)";  

- "Командир (начальник) частини (сфера цивільного захисту)";  

- "Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт";     "Інженер з профілактичних робіт";  

- "Інженер з техногенно-екологічної безпеки";   "Експерт з умов праці",  

-  Викладач  вищого навчального закладу,  

- Науковий співробітник. 

Займати первинні посади зазначені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників 

ДСНС України та Держпраці:  

- "Командир загону аварійно-рятувального";  

- "Командир загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту";  

- "Начальник (командир) підрозділу (спеціалізованого аварійно-рятувального";  

- "Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій"; 

- "Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту";  

- "Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій"; 

- "Начальник інженерно-технічної служби";  

- "Начальник оперативно-рятувальної служби цивільного захисту",  

- "Начальник служби з охорони праці" 

 

 

 
Більш детальну інформацію Ви можете з’ясувати: 

- у приймальній комісії: тел. (0562) 47-08-66, 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а, http://www.pgasa.dp.ua; 

prkom@mail.pgasa.dp.ua 
skype: PGASA/PrKom  http://vk/com/pgasa.prkom 

- на кафедрі безпеки життєдіяльності: тел. (0562) 756-34-57, bgd@mail.pgasa.dp.ua 

 

 

 

 

 



 

Відсутність спеціалістів з цивільного захисту, а також складні економічні умови, в яких опинилася Україна, створили пе-

редумови високого рівня травматизму, загибелі, виникнення професійних захворювань на виробництві. 

Статистика свідчить, що в наш час виробничий травматизм можна порівняти з епідемією. Смертність від нещасних випа-

дків на виробництві посідає в Україні третє місце після серцево-судинних та онкологічних захворювань. Головною причи-

ною смерті працівників є виробничі травми. Щорічно в України травмується 36-47 тис. осіб. У той же час до лікувальних 

закладів із цієї причини звертається майже 70 тис. осіб. Тобто, майже удвічі більше. 

Для зміни ситуації в країні 22 жовтня 2001 року була затверджена "Концепція управління охороню праці" (наказ Мініс-

терства праці та соціальної політики №432). У головних напрямках якої було вказано, що низька ефективність роботи із за-

безпечення безпечних умов праці "… обумовлена, як правило, відсутністю кваліфікованих фахівців з охорони праці". При-

чиною якої є "… відсутність системи підготовки в навчальних закладах фахівців з охорони праці". У цій же Концепції наго-

лошується, що пріоритетним напрямком охорони праці є "… забезпечення органів державного управління охороною праці та 

служб охорони праці підприємств, організацій кваліфікованими фахівцями з охорони праці різних освітньо-кваліфікаційних 

рівнів за відповідним профільним спрямуванням з урахуванням сучасних соціально-економічних умов та реальних потреб". 

В Україні діє біля 17000 підприємств. Відповідно до ст. 15 Закону України "Про охорону праці" на кожному підприємстві 

незалежно від форм власності має бути створена служба охорони праці або функції цієї служби покладені на окремого пра-

цівника, тобто повинно бути не менше однієї штатної одиниці. Робітники служби охорони праці не підлягають скороченню 

при скороченні штатів, підпорядковуються безпосередньо роботодавцю. Керівники і спеціалісти служби охорони праці за 

своєю посадою і за заробітною платнею прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб. 

Ліквідація служби охорони праці допускається лише у випадку ліквідації підприємства. Отже, для підприємств потрібно не 

менше ніж 17000 осіб із фаховою освітою з охорони праці.  

Але фахівців не вистачає і обов'язки інженерів з охорони праці виконують випадкові особи, які не мають відповідної 

освіти й знань у цій сфері.  

Потребують спеціалістів з охорони праці і проектні інститути та наукові установи. Оскільки, згідно ст. 21 Закону України 

"Про охорону праці" "Проектування виробничих об'єктів, розроблення нових технологій, засобів виробництва повинні про-

вадитися з урахуванням вимог щодо охорони праці. Не допускається будівництво, реконструкція, технічне переоснащення 

виробничих об'єктів … без попередньої експертизи … з охорони праці". 

Введення в 1995 році у дію Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних ви-

падків на виробництві..." передбачає укомплектування цих органів страховими експертами, якими відповідно до ст. 23 цього 

закону можуть бути лише "особи із вищою спеціальною освітою за фахом спеціаліста з охорони праці …". Того ж рівня спе-

ціалісти мають залучатися до навчально-інформаційних центрів указаного Фонду. 

Технологічні процеси, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби тощо допускаються в експлуатацію лише за 

умови проведення експертизи на відповідність вимогам щодо охорони праці. Експертиза проектної документації щодо охо-

рони праці проводиться згідно з постановою КМУ від 23 червня 1994 року №431. Проектні організації також зобов'язані 

здійснювати авторський нагляд за дотриманням проектних рішень із питань охорони праці. Для усіх видів цієї діяльності теж 

мають залучатися спеціалісти з освітою у сфері охорони праці.  

Сьогодні в період активного зростання рівня технічних досягнень і збільшення кількості аварій та катастроф техногенно-

го та екологічного характеру країна також має потребує у висококваліфікованих спеціалістах з техногенної та екологічної 

безпеки для здійснення контролю за забезпеченням єдності вимог державних стандартів, норм і правил у галузі цивільного 

захисту, за дотриманням вимог чинного законодавства у сфері цивільного захисту під час проектування, будівництва, рекон-

струкції, технічного переоснащення та експлуатації будівель, споруд та інших об’єктів незалежно від форм власності і видів 

діяльності; для контролю розроблення та виготовлення екологічно безпечної продукції, речовин і матеріалів; усунення при-

чин і умов, що сприяють виникненню та поширенню техногенної та екологічної небезпеки; для розробки заходів профілак-

тики виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

 

Профілюючою кафедрою з підготовки фахівців зі спеціальності «Цивільна безпека» (раніше мала назву «Охорона праці» 

та «Цивільний захист») є кафедра «Безпека життєдіяльності», яку очолює доктор технічних наук, професор – Бєліков Анато-

лій Серафімович. Кафедра є базовою для роботи науково-методичної ради по БЖД і цивільному захисту Вищих навчальних 

закладів Дніпропетровської області, а також для курсів підвищення кваліфікації керівних робітників об'єктів господарської 

діяльності з охороні праці. 

За роки існування кафедри співробітниками опубліковано 17 монографій, більше 20 підручників, понад 100 методичних 

вказівок, отримано 80 авторських свідоцтва і більше 30 патентів на винаходи, опубліковано понад 800 статей в наукових і 

науково-методичних збірках, матеріалах конференцій. Співавторами багатьох винаходів, патентів і статей є студенти акаде-

мії.  У 2015 році на кафедрі працюють: 4 професори, 11 доцентів, 6 асистентів. 

Заняття проводяться у співпраці з Територіальним відділенням ДЕРЖПРАЦІ України у Дніпропетровській обл., Терито-

ріальним відділення Фонду Соціального Страхування від нещасних випадків, Головним управлінням ДСНС України у Дніп-

ропетровській обл. 

 

Підготовка фахівців у сфері охорони праці є актуальним та невідкладним загальнодержавним 

 завданням, що має надзвичайне соціально-економічне значення для країни 

Більш детальну інформацію Ви можете з’ясувати: 

- у приймальній комісії: тел. (0562) 47-08-66, 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а, http://www.pgasa.dp.ua; 

prkom@mail.pgasa.dp.ua 
skype: PGASA/PrKom    http://vk/com/pgasa.prkom 

- на кафедрі безпеки життєдіяльності: тел. (0562) 756-34-57, bgd@mail.pgasa.dp.ua 


