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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ (ТЕЗАУРУС) 
 

Вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якос-

тей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у закладі 

вищої освіти (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною кваліфі-

кацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищим, ніж рівень повної 

загальної середньої освіти. 

Якість вищої освіти – відповідність умов провадження освітньої дія-

льності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам вищої 

освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також 

потребам заінтересованих сторін і суспільства, що забезпечується шляхом 

здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості. 

Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до освітніх програм ви-

щої освіти, які є спільними для всіх освітніх програм у межах певного рівня 

вищої освіти та спеціальності. 

Галузь знань – гармонізована з Міжнародною стандартною класифіка-

цією освіти широка предметна область освіти і науки, що включає групу спорі-

днених спеціальностей. 

Спеціальність – гармонізована з Міжнародною стандартною класифі-

кацією освіти предметна область освіти і науки, яка об’єднує споріднені осві-

тні програми, що передбачають спільні вимоги до компетентностей і резуль-

татів навчання випускників.  

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який 

отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла ком-

петентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, 

що засвідчується відповідним документом про вищу освіту.  

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система 

(ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що використовується 

в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підт-

вердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мо-

більності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навча-

льного навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 

визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС. 

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної сис-

теми (далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального на-

вантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначе-

них (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС ста-

новить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою 

навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС. 

Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча) 

програма – єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, ін-

дивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на до-
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сягнення передбачених такою програмою результатів навчання, що дає право 

на отримання визначеної освітньої або освітньої та професійної (професійних) 

кваліфікації (кваліфікацій). Освітня програма може визначати єдину в її межах 

спеціалізацію або не передбачати спеціалізації.  

Компетентність – здатність особи успішно соціалізуватися, навчатися, 

провадити професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної комбінації 

знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особис-

тих якостей.  

Інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного рі-

вня, який виражає основні компетентністні характеристики рівня щодо нав-

чання та/або професійної діяльності. 

Загальні компетентності – універсальні компетентності, що не зале-

жать від предметної області, але важливі для успішної подальшої професійної 

та соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його особистіс-

ного розвитку. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності – компетентності, що 
залежать від предметної області, та є важливими для успішної професійної 
діяльності за певною спеціальністю. 

Результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, по-

гляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, 

оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення 

освітньої програми (програмні результати навчання) або окремих освітніх ком-

понентів. 

Атестація – це встановлення відповідності результатів навчання (нау-

кової роботи) здобувачів вищої освіти вимогам освітньої (наукової) програми 

та/або вимогам єдиного державного кваліфікаційного іспиту.  

Кваліфікаційна робота — це вид підсумкової атестації, що може пе-

редбачатись на завершальному етапі здобуття певного рівня вищої освіти для 

встановлення відповідності набутих здобувачами результатів навчання (ком-

петентностей) вимогам стандартів вищої освіти. Форми кваліфікаційної робо-

ти включають (не обмежуючись зазначеним): дипломну роботу, дисертаційне 

дослідження, публічну демонстрацію (захист), сукупність наукових статей, 

комбінацію різних форм вище зазначеного тощо. 
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І. Вступ 

 

Освітньо-наукова програма використовується під час: 

• акредитації освітньо-наукової програми; 

• складання навчальних планів та робочих навчальних планів; 

• формування робочих програм навчальних дисциплін, практик, силабусів 

індивідуальних завдань; 

• формування індивідуальних навчальних планів студентів; 

• розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

• атестації здобувачів вищої освіти; 

• зовнішнього контролю якості підготовки фахівців. 

 

Користувачі освітньо-наукової програми: 

• здобувачі вищої освіти, які навчаються в академії; 

• науково-педагогічні працівники, які здійснюють підготовку фахівців за 

спеціальністю 263 «Цивільна безпека»;  

• екзаменаційна комісія зі спеціальності 263 «Цивільна безпека»; 

• приймальна комісія академії. 

 

Освітньо-наукова програма поширюється на кафедри академії, які беруть уч-

асть у підготовці фахівців ступеня магістр науковець за спеціальністю 263 «Ци-

вільна безпека». 

 

Позначення, що використовуються в освітньо-науковій програмі  

НРК – Національна рамка кваліфікацій; 

ІК – інтегральна компетентність; 

ЗК – загальні компетентності; 

ПК – професійні компетентності; 

РН – результати навчання; 

ЗН – нормативні дисципліни циклу загальної підготовки; 

ЗВ – варіативні дисципліни циклу загальної підготовки; 

ПН – нормативні дисципліни циклу професійної підготовки; 

ПВ – варіативні дисципліни циклу професійної підготовки. 
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ІІ. Загальна інформація 
 

Офіційна назва освіт-

ньої програми 
Охорона праці 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 26 «Цивільна безпека»  

Спеціальність 263 «Цивільна безпека» 

Наявність акредитації 

Сертифікат про акредитацію серія АД № 04008689, 

виданий Міністерством освіти і науки України, строк 

дії до 01.07.2024 р. 

Обмеження щодо форм 

навчання 
Без обмежень 

Освітня кваліфікація Магістр з цивільної безпеки  

Кваліфікація  в дип-

ломі 

Ступінь – магістр 

Спеціальність – 263 «Цивільна безпека» 

Освітньо-наукова програма – Охорона праці 

Професійна  

кваліфікація 

2149.2 Експерт технічний з промислової безпеки 

2149.1 Науковий співробітник 

Тип диплому Одиничний 

Термін навчання 1 рік 9 місяців 

Обсяг кредитів ЄКТС 120 кредитів ЄКТС  

Цикл/рівень 
НРК України- 7 рівень; FQ-EHEA- другий цикл;  

EQF-LLL- 7 рівень 

Мова викладання Українська 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Академічні права ви-

пускників 

Мають право продовжити навчання на третьому 

(освітньо-науковому) рівні вищої освіти та здобувати 

додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих 

Мета та цілі програми 

Мета: Підготовка науково-професійних кадрів у сфері цивільної безпеки та 

охорони праці шляхом здобуття ними компетентностей, достатніх для вико-

нання інноваційних науково-технічних та професійнх досліджень, результати 

яких мають практичне значення.  

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв'язувати задачі дослідни-

цького та/або інноваційного характеру у галузі професійної діяльності з цивіль-

ної безпеки та охорони праці; забезпечення пріоритетності студентоцентрова-

ного навчання; самореалізації особистості та здійснення освітнього процесу на 

принципах прозорості, конкурентності та академічної доброчесності; утвер-

дження національних і загальнолюдських цінностей. 
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ІІІ. Характеристика освітньо-наукової програми 

Опис предмет-

ної області 

Визначаються: 

– об’єкт вивчення – явища, проблеми, системи, заходи у 

сфері цивільної безпеки 

– цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв'язувати 

задачі дослідницького та/або інноваційного характеру  у сфе-

рі цивільної безпеки 

– теоретичний зміст предметної області вивчення –

поняття, категорії, концепції, принципи, теорії, стратегії  роз-

витку у  сфері цивільної безпеки 

 – методи, методики та технології: загальнонаукові методи 

пізнання та дослідницької діяльності; методи аналізу, оцінки, 

оптимізації, моделювання, управління та прийняття рішень у 

сфері цивільної безпеки 

– інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні ін-

струменти, прилади та пристрої; інформаційні системи та 

програмні продукти, що застосовуються у сфері професійної  

діяльності; засоби захисту населення, територій, об’єктів та 

довкілля у разі загрози та виникнення надзвичайної ситуації, 

забезпечення безпечних умов праці, запобігання нещасним 

випадкам на виробництві i професійним захворюванням 

Фокус освітньої 

програми 

Поглиблена підготовка та науковий підхід до організації пра-
цеохоронної діяльності на підприємствах, установах, що реа-
лізують державну політику в галузі охорони праці 

Працевлашту-

вання випуск-

ників  

Відповідно до здобутої освітньої кваліфікації магістр здатний 

виконувати професійні роботи за професіями, зазначеними у 

ДК 003:2010 Національний класифікатор України. Класифі-

катор професій, а саме: 

1232 «Начальник відділу охорони праці»; 

1232 «Начальник відділу соціального розвитку»; 

1232 «Начальник лабораторії наукової організації праці та 

управління виробництвом»; 

1232 «Начальник нормативно-дослідної лабораторії (станції) 

з питань праці»; 

1239 «Командир загону (сфера цивільного захисту)»; 

1239 «Командир (начальник) підрозділу (сфера цивільного 

захисту)»; 

1239 «Командир (начальник) частини (сфера цивільного за-

хисту)»;  

2149.2 «Інженер з охорони праці»;  

2412.2 «Страховий експерт з охорони праці»; 

2412.2 «Експерт з умов праці»; 

2149.2  «Експерт технічний з промислової безпеки»; 

2149.2 «Інженер з техногенно-екологічної безпеки»; 
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2149.2 «Інженер з профілактичних робіт»; 

2149.2 «Інженер з аварійно-рятувальних робіт»; 

2149.2  «Інженер оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту»; 

2310.2 «Викладач вищого навчального закладу»; 

2310.2 «Асистент»; 

2149.1 «Молодший науковий співробітник (галузь інженерної  

справи)»;   

2359.1 «Науковий співробітник». 

Особливості 

програми 

Врахування регіональних особливостей (великий об’єм 

будівельно-монтажних робіт, висока концентрація в регіоні 

техногенно-небезпечних підприємств, значна кількість нако-

пичених промислових відходів, у тому числі радіаційно-

небезпечних та вибухонебезпечних). Врахування ведення ви-

робничої діяльності в умовах воєнного стану та умовах з лік-

відації наслідків бойових дій і відновлення об’єктів будівниц-

тва. 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, що передбачає: 

– заохочення здобувачів вищої освіти до ролі автономних 

і відповідальних суб'єктів освітнього процессу; 

– створення освітнього середовища, орієнтованого на за-

доволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, зок-

рема надання можливостей для формування індивідуальної 

освітньої траєкторії; 

– побудову освітнього процессу на засадах взаємної пова-

ги і партнерства між учасниками освітнього процессу. 

 

Академічна мобільність 

Міжнародна та 

національна 

кредитна мобі-

льність 

Діяльність академії спрямована на участь студентів у програ-

мах міжнародної академічної мобільності: обмін по лінії 

міжакадемічної співпраці в рамках прямих двосторонніх угод 

між ПДАБА та ЗВО інших країн, що передбачає проходження 

практики або навчання за кордоном. 

 

ІV. Перелік компетентностей випускника 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інно-

ваційного характеру у сфері цивільної безпеки 

Загальні ком-

петентності 

ЗК, визначені Стандартом вищої освіти зі спеціальності 

ЗК 1 –  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інфо-

рмації з різних джерел; 

ЗК 2 –  Здатність спілкуватися іноземною мовою; 

ЗК 3 –  Здатність приймати обґрунтовані рішення; 

ЗК 4 –  Здатність діяти соціально відповідально та свідо-

мо; 
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ЗК 5 –  Здатність оцінювати та забезпечувати якість  

виконуваних робіт; 

ЗК 6 –  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та  

синтезу; 

ЗК 7 –  Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

ЗК 8 – Здатність проводити  дослідження на відповідному 

рівні. 

Спеціальні 

(фахові, пред-

метні) компе-

тентності 

ПК, визначені Стандартом вищої освіти зі спеціальності 

ПК 1 –  Здатність приймати ефективні рішення, керувати  

роботою колективу під час професійної діяльності; 

ПК 2 –  Здатність до превентивного і оперативного (ава-

рійного) планування,  управління заходами безпеки про-

фесійної діяльності, в т. ч. в умовах з ліквідації наслідків 

бойових дій та відновлення об’єктів будівництва; 

ПК 3 –  Здатність до проведення техніко-економічного 

аналізу, оцінювання ризиків, комплексного обґрунтування 

проектів, планів, рішень, їх реалізації у сфері цивільної 

безпеки та цивільного захисту;  

ПК 4 – Здатність до застосування інноваційних підходів, 

сучасних методів, спрямованих на регулювання техноген-

ної та виробничої безпеки; 

ПК 5 –  Здатність до створення і реалізації інноваційних 

продуктів і заходів у сфері професійної діяльності; 

ПК 6 – Здатність застосовувати сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології, спеціалізоване програмне забез-

печення у сфері професійної діяльності; 

ПК 7 – Здатність організовувати та проводити моніторинг 

за визначеними об’єктами, явищами та процесами, аналі-

зувати його результати та розроблювати науково-

обґрунтовані рекомендації на підставі отриманих даних; 

ПК 8 – Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні 

знання, висновки та аргументацію до фахівців та нефахів-

ців; 

ПК 9 – Здатність  до розроблення, проведення випробу-

вань та застосування нових технологій, обладнання, речо-

вин та матеріалів у сфері цивільної безпеки; 

ПК 10 – Здатність здійснювати науково-педагогічну та/або  

педагогічну діяльність у закладах освіти; 

ПК, додаткові для ОП 

ПК 11 – Здатність брати участь у розробленні норматив-

но-правових актів з питань  охорони праці, цивільного за-

хисту; 

ПК 12 – Здатність аналізувати й оцінювати потенційну не-

безпеку об’єктів господарювання для людини й навколи-

шнього середовища в т.ч. у період відбудови, ліквідації на-

слідків бойових дій, відновлення інфраструктури цивільної 
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інженерії, проектування захисних споруд цивільного захи-

сту населення; 

ПК 13 – Здатність оптимізувати методи й засоби забезпе-

чення безпеки людини від впливу різних негативних чин-

ників при проведенні аварійно-відновлювальних (аварій-

но-ремонтних) робіт та інших першочергових робіт з від-

новлення об’єктів будівництва; 

ПК 14 – Здатність проводити експертизу рішень щодо 

безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, будівельних 

об’єктів, в т.ч. захисних споруд цивільного захисту насе-

лення, а також будівель і споруд пошкоджених внаслідок 

бойових дій, сертифікацію виробів, машин, матеріалів на 

відповідність вимогам безпеки; 

ПК 15 – Здатність до реалізації нових методів підвищення 

безпеки та стійкості техногенно небезпечних об'єктів, під-

тримання їх функціонального призначення. 

 

 

V. Зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах 

результатів навчання 

 

Результати на-

вчання 

РН, визначені Стандартом вищої освіти зі спеціальності 

РН 1 – Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, 

що включають сучасні наукові здобутки для розв’язання 

наукових і прикладних задач у сфері цивільної безпеки; 

РН 2 Ефективно управляти складними робочими процеса-

ми у сфері цивільної безпеки, у тому  числі непередбачува-

ними та такими, що потребують нових стратегічних підхо-

дів в умовах з ліквідації наслідків бойових дій та віднов-

лення об’єктів будівництва, об’єктивно оцінювати резуль-

тати діяльності персоналу та колективу; 

РН 3 – Інтегрувати знання з різних галузей для  

розв’язання теоретичних та/або практичних задач і про-

блем у сфері цивільної безпеки та цивільного захисту; 

РН 4 – Розробляти і реалізовувати соціально-значущі про-

екти у сфері цивільної безпеки та дотичні до неї міждисци-

плінарні проекти з урахуванням соціальних, економічних, 

технічних та правових аспектів; 

РН 5 – Розробляти та  реалізовувати  ефективні заходи, 

спрямовані на регулювання та забезпечення цивільної без-

пеки і цивільного захисту; 

РН 6 – Визначати та аналізувати можливі загрози виник-

нення надзвичайної ситуації, аварії, нещасного випадку на 

виробництві при розробці проєктів з реконструкції, віднов-

лення пошкоджених будівельних об’єктів внаслідок бойо-

вих дій та проєктів нового будівництва  та оцінювати  мо-
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жливі наслідки та ризики; 

РН 7 – Використовувати  сучасні інформаційні та комуні-

каційні технології, спеціалізоване програмне забезпечення  

під час розв’язання практичних та/або наукових задач; 

РН 8 – Здійснювати  техніко-економічні розрахунки захо-

дів у сфері професійної діяльності; 

РН 9 – Спілкуватися іноземною мовою усно і письмово в 

науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах дія-

льності; 

РН 10 – Доносити професійні знання, власні обґрунтування 

та висновки до фахівців та широкого загалу, володіти  на-

вичками публічних виступів, дискусій, проведення навча-

льних занять; 

РН 11 – Розв’язувати проблеми у нових або незнайомих 

ситуаціях за наявності неповної або обмеженої інформації, 

оцінювати ризики, здійснювати відповідні дослідження; 

РН 12 – Визначати показники та характеристики продукції, 

процесів, послуг щодо їх відповідності вимогам стандартів 

під час розв’язання практичних та/або наукових задач; 

РН 13 – Оцінювати відповідність правових, організацій-

них, технічних заходів по забезпеченню техногенної безпе-

ки та безпеки праці вимогам законодавства під час профе-

сійної діяльності; 

РН 14 – Здійснювати прогнозування, оцінку ризику під час 

професійної діяльності та можливості відповідних підроз-

ділів щодо реагування на надзвичайні ситуації та події в 

т.ч. в умовах з ліквідації наслідків бойових дій та віднов-

лення об’єктів будівництва; 

РН 15 – Аналізувати та оцінювати стан забезпечення циві-

льного захисту, техногенної та виробничої безпеки  

об’єктів, будівель, споруд, інженерних мереж в т.ч. при ро-

зробці проєктів з реконструкції, відновлення пошкоджених 

будівельних об’єктів внаслідок бойових дій та проектів но-

вого будівництва; 

РН 16 – Приймати ефективні рішення  у складних непе-

редбачуваних умовах, визначати цілі  та завдання, аналізу-

вати і порівнювати альтернативи, оцінювати ресурси при 

вирішенні проблем з відновлення, відбудови та ліквідації 

наслідків бойових дій; 

РН 17 – Відшуковувати необхідну інформацію в спеціаль-

ній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, 

аналізувати та об’єктивно оцінювати інформацію; 

РН 18 – Обирати та застосовувати ефективні методи та ін-

струментальні засоби досліджень; 

РН 19 – Планувати та виконувати наукові дослідження в 

сфері цивільної безпеки, обирати ефективні методи та за-



13 

 

соби дослідження, аналізувати результати дослідження та 

обґрунтовувати його висновки; 

РН 20 – Розробляти і викладати навчальні дисципліни з 

питань цивільної безпеки у закладах освіти; 

РН 21 – Здійснювати експертно-аналітичну діяльність у 

сфері цивільної безпеки. 

РН, додаткові для ОП 

РН 22 – Виконувати перевірку з питань охорони праці, те-

хногенної та промислової безпеки, цивільного захисту про-

ектів об’єктів будівництва, проектів захисних споруд циві-

льного захисту населення та стану об’єктів, які експлуату-

ються (функціонують); 

РН 23 – Проводити експертизу організаційних і технічних 

рішень з питань охорони праці та техногенної безпеки й 

цивільного захисту населення; 

РН 24 – Виконувати необхідний вибір і розрахунки пара-

метрів щодо застосування засобів забезпечення безпеки.  

 

 

VІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів ви-

щої освіти 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі  

атестаційного іспиту за спеціальністю та публічного захи-

сту кваліфікаційної роботи. 

Вимоги до ква-

ліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання 

складного спеціалізованого завдання або практичної про-

блеми в сфері цивільної безпеки, що характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням 

теорій та методів проведення моніторингу, запобігання ви-

никненню аварій, надзвичайних ситуацій, нещасним випа-

дкам (на виробництві) і професійним захворюванням, оці-

нювання їх можливих наслідків та їх ліквідування. 

У кваліфікаційній роботі не може бути академічного 

плагіату, фальсифікації та списування.  

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офі-

ційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, 

або у репозитарії закладу вищої освіти. 

Вимоги до пуб-

лічного захисту 

Захист кваліфікаційної роботи відбувається у вигляді 

доповіді студента за присутності членів екзаменаційної ко-

місії. Доповідь має супроводжуватись демонстрацією гра-

фічної частини у вигляді презентації з роздатковим матері-

алом.  

Захист кваліфікаційної роботи проходить на відкритих 

засіданнях екзаменаційної комісії. Порядок засідання екза-

менаційної комісії та графік захисту затверджується нака-
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зом по академії і заздалегідь повідомляється студентам. 

Погодження про допуск до захисту має бути оформлений 

підписом керівника, нормоконтролера та сумісних консу-

льтантів, після чого підписується завідувачем кафедри.   

В день захисту студент повинен здати відповідальному 

секретарю екзаменаційної комісії такі матеріали: поясню-

вальну записку; подання і рецензію; свою залікову книжку; 

компакт-диск з електронними матеріалами. Матеріали не-

обхідно здати за півгодини до початку роботи екзаменацій-

ної комісії. Тривалість захисту зазвичай встановлюється до 

30 хвилин. Тривалість доповіді студента – 8-10 хвилин. В 

процесі доповіді студент має використовувати розроблену 

презентацію, що містить ілюстративні матеріали для наоч-

ної демонстрації основних положень своєї роботи. Допо-

відь завершується формулюванням висновків, де студент 

має чітко визначити основні результати роботи, зробити 

порівняння з відомими аналогами, та розповісти про перс-

пективи подальших розробок у цьому напрямі та практичне 

застосування результатів. Після доповіді зачитується реце-

нзія на кваліфікаційної роботу. Потім студент відповідає на 

зауваження рецензента.  

Далі студент відповідає на питання членів екзаменацій-

ної комісії, які ставляться з метою визначення рівня його 

професійної підготовки в цілому. Питання задаються в ус-

ній формі й вносяться до протоколу засідання. На всі запи-

тання студент має дати аргументовану відповідь. Після пу-

блічного захисту роботи на закритому засіданні екзамена-

ційної комісії обговорюються результати захисту та ухва-

люються рішення про оцінювання роботи. Оцінюючи до-

повідь студента, насамперед, звертається увага на те, наскі-

льки вільно і впевнено володіє доповідач матеріалом своєї 

роботи, сучасною термінологією, чи може він доповідати 

без допомоги тексту доповіді. Важливо, щоб доповідач міг 

пояснювати матеріали таблиць, графіків, рисунків, схем 

впевнено і невимушено. 

Вимоги до 

атестаційного 

іспиту 

Атестаційний іспит передбачає оцінювання досягнення ре-

зультатів навчання, визначених Стандартом вищої освіти за 

спеціальністю 263 «Цивільна безпека» для другого (магіс-

терського) рівня вищої освіти та освітньою програмою. 
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VII. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

 

Принципи та 

процедури за-

безпечення 

якості освіти 

Принципи: 

– відповідність європейським і національним стандартам 

якості вищої освіти; 

– автономія закладу вищої освіти, який відповідає за забез-

печення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; 

– системний підхід, який передбачає управління якістю на 

всіх рівнях освітнього процесу; 

– здійснення моніторингу якості освіти; 

–  залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених 

сторін до процесу забезпечення якості; 

– відкритість інформації на всіх етапах забезпечення якості. 

Процедури: 

– удосконалення планування освітньої діяльності; 

– затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітніх 

програм; 

– підвищення якості підготовки контингенту здобувачів ви-

щої освіти; 

– посилення кадрового потенціалу академії; 

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організа-

ції освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти; 

– розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефек-

тивності управління освітнім процесом; 

– забезпечення публічності інформації про діяльність акаде-

мії; 

– створення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату в наукових працях викладачів та здобу-

вачів вищої освіти. 

Моніторинг та 

періодичний 

перегляд про-

грам 

Періодичний моніторинг, перегляд і оновлення освітніх про-

грам гарантують відповідний рівень надання освітніх послуг, а 

також створюють сприятливе й ефективне освітнє середовище 

для здобувачів вищої освіти.  Це передбачає оцінювання: зміс-

ту програми, гарантуючи відповідність програми сучасним ви-

могам; потреб суспільства, що змінюються; навчального наван-

таження здобувачів вищої освіти, їх досягнень і результатів за-

вершення освітньої програми; ефективності процедур оціню-

вання студентів; очікувань, потреб і задоволеності здобувачів 

вищої освіти змістом та процесом навчання; навчального сере-

довища відповідності меті і змісту програми; якості освітніх 

послуг для здобувачів вищої освіти. Програми переглядають 

після завершення повного циклу підготовки та у разі потреби 

до початку нового навчального року відповідно до Стандарту 

«Про освітні програми зі спеціальностей у Придніпровській 

державній академії будівництва та архітектури. 
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Оцінювання 

здобувачів ви-

щої освіти, на-

уково-

педагогічних 

працівників 

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється під 

час проведення контрольних заходів. Контрольні заходи перед-

бачають поточний і підсумковий контроль. 

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння і за-

своєння певного матеріалу, вироблених навичок проведення 

розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, 

публічно чи письмово представляти певний матеріал тощо. 

Формами поточного контролю є: виконання індивідуальних за-

вдань; виконання тестових завдань; виконання контрольних 

робіт, які виконуються в аудиторії або під час самостійної ро-

боти; написання і захист рефератів; захист лабораторних робіт. 

Для здійснення поточного контролю успішності студентів 

ректоратом щосеместрово проводяться ректорські контрольні 

роботи. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки резуль-

татів навчання на відповідному  освітньому рівні або на окре-

мих його завершальних етапах. Підсумковий контроль включає 

семестровий контроль та атестацію студента. 

Семестровий контроль проводиться у формі семестрового 

екзамену або диференційованого заліку з конкретної навчаль-

ної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного 

навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним 

планом. 

Для здійснення контролю залишкових знань щосеместрово 

проводяться ректорські контрольні роботи (РКР).  

 Навчальні дисципліни, з яких заплановано проведення РКР, 

та терміни проведення контрольних заходів визначаються ро-

бочим навчальним планом. 

Оцінювання результатів навчання студентів Академії прово-

диться методами, що відповідають специфіці конкретної нав-

чальної дисципліни.  

Контроль успішності студента здійснюється за допомогою 

100-бальної системи оцінювання з обов'язковим переведенням 

оцінок до національної шкали та шкали ЕСTS. Рейтинг успіш-

ності студентів оприлюднюється на вебсайті академії. 

Оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників 

щорічно здійснюється та оприлюдн.ється відповідно до окрем-

ого положення, затвердженого Вченою радою академії. 

Підвищення 

кваліфікації 

науково-

педагогічних, 

педагогічних 

та наукових 

працівників 

Система підвищення кваліфікації науково-педагогічних, пе-

дагогічних та наукових працівників Академії будується на 

принципах:  

– обов’язковості та періодичності проходження стажування і 

підвищення кваліфікації; прозорості процедур організації ста-

жування та підвищення кваліфікації;  

– моніторингу відповідності змісту програм підвищення ква-
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ліфікації задачам професійного діяльності; 

– обов’язковості впровадження результатів підвищення ква-

ліфікації в наукову та педагогічну діяльність;  

– оприлюднення результатів стажування та підвищення ква-

ліфікації.  

Здійснюється згідно з Порядком, затвердженим Вченою ра-

дою академії. 

Наявність не-

обхідних ресу-

рсів для орга-

нізації освіт-

нього процесу 

Наявне кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне 

та інформаційне забезпечення зі спеціальності відповідає ви-

могам діючих Ліцензійних умов провадження освітньої діяль-

ності та забезпечує реалізацію державних вимог до фахівця з 

вищою освітою. 

Наявність ін-

формаційних 

систем для ефе-

ктивного уп-

равління освіт-

нім процесом 

З метою управління освітнім процесом розроблено ефектив-

ну політику в сфері інформаційного менеджменту та відповід-

ну інтегровану інформаційну систему управління освітнім 

процесом. Система передбачає автоматизацію основних функ-

цій управління освітнім процесом, зокрема: забезпечення про-

ведення вступної компанії, планування та організація освітньо-

го процесу; доступ до навчальних ресурсів; обліку та аналізу 

успішності здобувачів вищої освіти; адміністрування основних 

та допоміжних процесів забезпечення освітньої діяльності; мо-

ніторинг дотримання стандартів якості. Для  управління якістю 

освітньої діяльності в академії створена інформаційна система 

АСУ-ЗВО «СИГМА». 

Публічність 

інформації про 

освітні програ-

ми, ступені 

вищої освіти та 

кваліфікації 

Інформація про освітні програми, ступені вищої освіти та 

кваліфікації розміщена на сайті Придніпровської державної 

академії будівництва та архітектури pdaba.edu.ua у відкритому 

доступі. 

Дотримання 

академічної до-

брочесності 

працівниками 

академії та здо-

бувачами ви-

щої освіти 

Дотримання академічної доброчесності працівниками та 

здобувачами вищої освіти здійснюється відповідно до Кодексу 

академічної доброчесності Придніпровської державної акаде-

міЇ будівництва та архітектури, затвердженого Вченою радою 

академії. Система забезпечення дотримання академічної доб-

рочесності учасниками освітнього процесу базується на таких 

принципах: дотримання загальноприйнятих принципів моралі; 

демонстрація поваги до Конституції і законів України і дотри-

мання їхніх норм; повага до всіх учасників освітнього процесу 

незалежно від їхнього світогляду, соціального стану, релігійної 

та національної приналежності; дотримання норм законодав-

ства про авторське право;  посилання на джерела інформації у 

разі запозичень ідей, тверджень, відомостей; самостійне вико-

нання індивідуальних завдань. 
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Система запо-

бігання та ви-

явлення вияв-

лення академі-

чного плагіату 

Система роботи та організаційні заходи щодо запобігання, 

виявлення академічного плагіату та притягнення до відповіда-

льності здійснюється відповідно до Положення про запобіган-

ня та виявлення академічного плагіату, затвердженого Вченою 

радою академії. 

 

 

VIII. Перелік компонентів освітньої програми та іх логічна послідовність 

 

8.1. Перелік компонентів 

Обов’язковими компонентами освітньої програми є нормативні навчальні 

дисципліни циклів загальної та професійної підготовки, практики та атестація, 

вибірковими – варіативні навчальні дисципліни. 

 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти(роботи), прак-

тики, кваліфікаційна робота) 

Кількі-

сть 

креди-

тів 

Форма 

підсум-

кового 

контро-

лю 

1. Компоненти циклу загальної підготовки 

1.1 Нормативні навчальні дисципліни 

ЗН.01 
Наукова іноземна мова (англійська, німецька, 

французька) 
3,0 залік 

ЗН.02 
Державне управління охороною праці та тех-

ногенною безпекою 
4,0 екзамен 

Загальний обсяг нормативних дисциплін 7,0  

1.2 Варіативні навчальні дисципліни 

ЗВ.1.01 Інтелектуальна власність 
3,0 залік 

ЗВ.1.02 Сучасна економічна глобалізація 

ЗВ.2.01 Педагогіка вищої школи 
3,0 залік 

ЗВ.2.02 Методика викладання у вищій школі 

Загальний обсяг варіативих дисциплін 6,0  

2. Компоненти циклу професійної підготовки 

2.1 Нормативні навчальні дисципліни 

ПН.01 Пожежна профілактика 4,5 екзамен 

ПН.02 Охорона праці в будівельній галузі 3,0 екзамен 

ПН.03 Система управління охороною праці в галузі 3,0 екзамен 

ПН.04 Ергономіка робочих місць 3,0 залік 

ПН.05 Судова інженерно-технічна експертиза 4,0 екзамен 

ПН.06 Безпека при ліквідації надзвичайних ситуацій 3,5 екзамен 

ПН.07 
Організаційно-технічне забезпечення атестації 

та паспортизації робочих місць в галузі 
4,0 екзамен 

ПН.08 Психологія безпеки в надзвичайних ситуаціях 3,0 залік 

ПН.09 Промислова безпека 3,0 екзамен 
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ПН.10 
Експертиза з охорони праці з урахуванням 

впливу техногенних факторів 
3,0 екзамен 

ПН.11 
Економічні аспекти охорони праці та техно-

генної безпеки 
3,5 екзамен 

ПН.12 Науково-дослідна робота в галузі безпеки та 

охорони праці 
4,5 екзамен 

Загальний обсяг нормативних дисциплін 42,0  

2.2 Варіативні навчальні дисципліни 

Обирається одна навчальна дисципліна із запропонованих пар 

ПВ.1.01 
Безпека праці при експлуатації ліфтів та спец-

техніки 3,0 залік 

ПВ.1.02 Організація безпеки праці в будівництві 

ПВ.2.01 Цивільний захист 

7,0 екзамен 
ПВ.2.02 

Безпека праці при реконструкції будівель та 

споруд 

ПВ.3.01 
Організація і проведення рятувальних робіт на 

об’єктах будівництва 
3,0 залік 

ПВ.3.02 
Безпека праці при експлуатації устаткування 

під тиском 

ПВ.4.01 Радіаційна безпека будівель і споруд 
3,0 залік 

ПВ.4.02 Безпека праці при виконанні вогневих робіт  

ПВ.5.01 
Безпека праці при виконанні робіт на комуні-

каціях водопостачання та водовідведення 
3,0 екзамен 

ПВ.5.02 
Безпека праці при будівництві, ремонті і утри-

манні автомобільних доріг 

ПВ.6.01 Вплив стану середовища на умови праці 
3,5 залік 

ПВ.6.02 Електробезпека в будівництві 

ПВ.7.01 
Безпека праці при виконанні робіт підвищенної 

небезпеки 
3,0 залік 

ПВ.7.02 
Безпека при експлуатації вантажопідйомних 

машин та устаткування 

Загальний обсяг варіативих дисциплін 25,5  

Практична підготовка 

Виробнича практика 6,0 залік 

Науково-дослідна практика 6,0 залік 

Атестація 

Атестаційний іспит за спеціальністю   3,0 екзамен 

Виконання та захист кваліфікаційної роботи  24,5 

публіч-

ний за-

хист 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120 

 

Здобувач вищої освіти має право обирати для вивчення навчальні дисци-

пліни інших освітніх програм ступеня магістра, за якими здійснюється підгото-

вка в академії, замість запропонованих цією освітньою програмою варіативних 
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навчальних дисциплін циклу професійної підготовки у порядку, визначеному 

Положенням про порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої 

освіти. 

 

 

 

 

8.2. Структурно-логічна схема вивчення компонентів освітньої програми 
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ІХ. Вимоги професійних стандартів 

 

 Національні та міжнародні професійні стандарти які могли бути врахова-

ні в освітньо-науковій програмі відсутні.  

 

Матриця відповідності визначених освітньо-науковою програмою 

компетентностей дескрипторам НРК 

 

Класифікація 

компетентнос-

тей за НРК 

Знання 
Зн1 Спеціалізовані 

концептуальні знання, 

що включають сучасні 

наукові здобутки у 

сфері професійної дія-

льності або галузі 

знань і є основою для 

оригінального мислен-

ня та проведення дос-

ліджень.  

Зн2 Критичне осмис-

лення проблем у галузі 

та на межі галузей 

знань 

Уміння 
Ум1 Спеціалізовані умін-

ня/навички розв’язання про-

блем, необхідні для прове-

дення досліджень та/або 

провадження інноваційної 

діяльності з метою розвитку 

нових знань та процедур  

Ум2 Здатність інтегрувати 

знання та розв’язувати  

складні задачі або мульти-

дисциплінарних контекстах  

Ум3 Здатність розв’язувати 

проблеми у нових або незна-

йомих середовищах за наяв-

ності неповної або обмеже-

ної інформації з урахуван-

ням аспектів соціальної та 

етичної відповідальності 

Комунікація 
К1 Зрозуміле і не-

двозначне донесення 

власних знань, ви-

сновків та аргумента-

ції до фахівців і не-

фахівців, зокрема, до 

осіб, які навчаються 

Автономія та від-

повідальність 
АВ1 Управління робочи-

ми або навчальними про-

цесами, які є складними 

непередбачуваними та 

потребують нових стра-

тегічних підходів  

АВ2 Відповідальність за 

внесок до професійних 

знань і практики та/або 

оцінювання результатів 

діяльності команд та ко-

лективів 

АВ3 Здатність продовжу-

вати навчання з високим 

ступенем автономії 

Загальні компетентності 

ЗК 1 Зн2 Ум1   

ЗК 2 Зн1  К1 АВ3 

ЗК 3  Ум3  АВ1 

ЗК 4 Зн2  К1 АВ2 

ЗК 5  Ум2   

ЗК 6 Зн1    

ЗК 7 Зн1, Зн2 Ум1   

ЗК 8  Ум1, Ум2   

Спеціальні (фахові) компетентності 

ПК1  Ум3 К1 АВ1 

ПК2  Ум3 К1  

ПК3 Зн2 Ум1   

ПК4 Зн2 Ум1, Ум2  АВ2 

ПК5  Ум1   

ПК6  Ум1  АВ3 

ПК7 Зн1, Зн2 Ум3  АВ1 

ПК8   К1  

ПК9 Зн2 Ум2  АВ1 

ПК10   К1 АВ1 

ПК11 Зн1  К1  

ПК12  Ум2  АВ1 

ПК13 Зн1  К1  

ПК14 Зн1 Ум1   

ПК15  Ум2  АВ1 

 



22 

 

Матриця відповідності компонентів освітньої програми  

програмним компетентностям та результатам навчання  

 

Шифр 

компо-

ненти 

 

Компоненти освіт-

ньої програми 

Компетентності 

 

Результати 

навчання 

Інтеграль-

на  
Загальні  Спеціальні  

Нормативні навчальні дисципліни 

ЗН.01 

Наукова іноземна мова 

(англійська, німецька, 

французька) 

ІК ЗК 2  ПК 8 РН 9, 10 

ЗН.02 

Державне управління 

охороною праці та тех-

ногенною безпекою 

ІК  ЗК 1, 4, 5 ПК 1, 5, 8, 12 
РН 6, 13, 17, 

23 

ПН.01 Пожежна профілактика ІК ЗК 1, 5 ПК 4, 7, 9  
РН 7, 11, 12,  

24 

ПН.02 
Охорона праці в будіве-

льній галузі 
ІК ЗК 1, 3, 4 ПК 1, 3, 6, 7, 12 

РН 8, 11, 14, 

17, 22 

ПН.03 
Система управління 

охороною праці в галузі 
ІК ЗК 4, 5, 6 ПК 2, 11, 15 РН 2, 5, 13, 16 

ПН.04 
Ергономіка робочих 

місць 
ІК ЗК 1, 7 ПК 1, 6 РН 7, 17 

ПН.05 
Судова інженерно-

технічна експертиза 
ІК ЗК 3, 6 ПК 3, 7, 11, 14 

РН 10, 14, 15, 

23 

ПН.06 
Безпека при ліквідації 

надзвичайних ситуацій 
ІК ЗК 3 ПК 2, 4, 12 

РН 6, 11, 14, 

16, 22 

ПН.07 

Організаційно-технічне 

забезпечення атестації 

та паспортизації робо-

чих місць в галузі 

ІК ЗК 3, 4, 5 ПК 7, 13  
РН 1, 4, 13, 

17, 23 

ПН.08 
Психологія безпеки в 

надзвичайних ситуаціях 
ІК ЗК 3 ПК 2, 3, 8  РН 6, 10, 16 

ПН.09 Промислова безпека ІК ЗК 1, 6, 7, 8 ПК 3, 4, 7, 9 
РН 1, 3, 17, 

18, 19 

ПН.10 

Експертиза з охорони 

праці з урахуванням 

впливу техногенних фа-

кторів 

ІК ЗК 3 ПК 7, 8 
РН 1, 11, 18, 

21, 24 

ПН.11 

Економічні аспекти 

охорони праці та техно-

генної безпеки 

ІК ЗК 1, 3, 5 ПК 1, 9 РН 4, 8, 17, 19 

ПН.12 

Науково-дослідна робо-

та з безпеки та охорони 

праці 

ІК ЗК 1, 7, 8 ПК 5, 6, 10, 15 
РН 1, 4, 7, 11, 

21 

Варіативні навчальні дисципліни 

ЗВ.1.01 
Інтелектуальна влас-

ність 
ІК ЗК 4, 6, 7 ПК 4, 7, 8 РН 1, 3, 10 

ЗВ.1.02 
Сучасна економічна 

глобалізація 
ІК ЗК 3 ПК 3, 8 РН 3, 8 

ЗВ.2.01 Педагогіка вищої школи ІК ЗК 4 ПК 8, 10 РН 10, 20  

ЗВ.2.02 
Методика викладання у 

вищій школі 
ІК ЗК 4, 7 ПК 8, 10 РН 10, 20 

ПВ.1.01 Безпека праці при екс- ІК ЗК 1, 3  ПК 3, 6, 9 РН 2, 12, 15 



23 

 

плуатації ліфтів та спе-

цтехніки 

ПВ.1.02 
Організація безпеки 

праці в будівництві 
ІК ЗК 6 ПК 2, 6, 7, 8 

РН 5, 10, 13, 

15, 17 

ПВ.2.01 Цивільний захист ІК ЗК 1, 3, 4, 5 ПК 1, 2, 3, 7 
РН 2, 3, 5, 6, 

16 

ПВ.2.02 

Безпека праці при реко-

нструкції будівель та 

споруд 

ІК ЗК 1, 3 ПК 2, 8 РН 4, 6, 14 

ПВ.3.01 

Організація і проведен-

ня рятувальних робіт на 

об’єктах будівництва 

ІК ЗК 3, 4, 5 ПК 1, 2, 3 РН 3, 5, 6, 16 

ПВ.3.02 

Безпека праці при екс-

плуатації устаткування 

під тиском 

ІК ЗК 1, 4, 5 ПК 1, 7  РН 11, 12, 24 

ПВ.4.01 
Радіаційна безпека бу-

дівель і споруд 
ІК ЗК 1, 3 ПК 4, 7 РН 4, 12 

ПВ.4.02 
Безпека праці при вико-

нанні вогневих робіт  
ІК ЗК 1, 4 ПК 1, 7  РН 12, 13, 17 

ПВ.5.01 

Безпека праці при вико-

нанні робіт на комуні-

каціях водопостачання 

та водовідведення 

ІК ЗК 1, 5 ПК 5, 12 РН 13, 24 

ПВ.5.02 

Безпека праці при буді-

вництві, ремонті і утри-

манні автомобільних 

доріг 

ІК ЗК 3, 5 ПК 2, 3 РН 2, 3, 6 

ПВ.6.01 
Вплив стану середови-

ща на умови праці 
ІК ЗК 1 ПК  4, 7 РН 7, 13, 21 

ПВ.6.02 
Електробезпека в будів-

ництві 
ІК ЗК 3, 4, 5 ПК 4, 5 РН 13, 18, 19 

ПВ.7.01 

Безпека праці при вико-

нанні робіт підвищенної 

небезпеки 

ІК ЗК 4 ПК 2, 7 РН 1, 5, 11 

ПВ.7.02 

Безпека при експлуата-

ції вантажопідйомних 

машин та устаткування 

ІК ЗК 3, 4 ПК 1, 4 РН 11, 17, 19 

 Практична підготовка 

 Виробнича ІК ЗК 1, 4 ПК 2, 9 РН 6, 7 

 Науково-дослідна ІК ЗК 1, 3, 6 ПК 2, 5, 6 РН 3, 7, 11 

 Атестація 

 Атестаційний іспит за 

спеціальністю 
ІК ЗК 3, 6 ПК 3, 12, 13 

РН 1, 3, 8, 10, 

22, 23, 24 

 
Виконання та захист 

кваліфікаційної роботи 
ІК 

ЗК 1, 3, 6, 7, 

8 

ПК 4, 5, 6, 8, 

13, 14, 15  

1, 3, 4, 7, 8, 

10, 11, 17, 18, 

19, 20, 23 
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Матриця відповідності компонентів освітньої програми компетен-

тностям та результатам навчання, визначених Стандартом вищої 

освіти зі спеціальності 

Шифр 

компо-

ненти 

 

Компоненти освіт-

ньої програми 

Компетентності 

 

Результати 

навчання 

Інтеграль-

на  
Загальні  Спеціальні  

Нормативні навчальні дисципліни 

ЗН.01 

Наукова іноземна мова 

(англійська, німецька, 

французька) 

ІК ЗК 2  ПК 8 РН 9, 10 

ЗН.02 

Державне управління 

охороною праці та тех-

ногенною безпекою 

ІК  ЗК 1, 4, 5 ПК 1, 5, 8 РН 6, 13, 17 

ПН.01 Пожежна профілактика ІК ЗК 1, 5 ПК 4, 7, 9  РН 7, 11, 12 

ПН.02 
Охорона праці в будіве-

льній галузі 
ІК ЗК 1, 3, 4 ПК 1, 3, 6, 7 

РН 8, 11, 14, 

17 

ПН.03 
Система управління 

охороною праці в галузі 
ІК ЗК 4, 5, 6 ПК 2 РН 2, 5, 13, 16 

ПН.04 
Ергономіка робочих 

місць 
ІК ЗК 1, 7 ПК 1, 6 РН 7, 17 

ПН.05 
Судова інженерно-

технічна експертиза 
ІК ЗК 3, 6 ПК 3, 7 РН 10, 14, 15 

ПН.06 
Безпека при ліквідації 

надзвичайних ситуацій 
ІК ЗК 3 ПК 2, 4 

РН 6, 11, 14, 

16 

ПН.07 

Організаційно-технічне 

забезпечення атестації 

та паспортизації робо-

чих місць в галузі 

ІК ЗК 3, 4, 5 ПК 7  РН 1, 4, 13, 17 

ПН.08 
Психологія безпеки в 

надзвичайних ситуаціях 
ІК ЗК 3 ПК 2, 3, 8  РН 6, 10, 16 

ПН.09 Промислова безпека ІК ЗК 1, 6, 7, 8 ПК 3, 4, 7, 9 
РН 1, 3, 17, 

18, 19 

ПН.10 

Експертиза з охорони 

праці з урахуванням 

впливу техногенних фа-

кторів 

ІК ЗК 3 ПК 7, 8 
РН 1, 11, 18, 

21 

ПН.11 

Економічні аспекти 

охорони праці та техно-

генної безпеки 

ІК ЗК 1, 3, 5 ПК 1, 9 РН 4, 8, 17, 19 

ПН.12 

Науково-дослідна робо-

та з безпеки та охорони 

праці 

ІК ЗК 1, 7, 8 ПК 5, 6, 10 
РН 1, 4, 7, 11, 

21 

Варіативні навчальні дисципліни 

ЗВ.1.01 
Інтелектуальна влас-

ність 
ІК ЗК 4, 6, 7 ПК 4, 7, 8 РН 1, 3, 10 

ЗВ.1.02 
Сучасна економічна 

глобалізація 
ІК ЗК 3 ПК 3, 8 РН 3, 8 

ЗВ.2.01 Педагогіка вищої школи ІК ЗК 4 ПК 8, 10 РН 10, 20  

ЗВ.2.02 
Методика викладання у 

вищій школі 
ІК ЗК 4, 7 ПК 8, 10 РН 10, 20 

ПВ.1.01 Безпека праці при екс- ІК ЗК 1, 3  ПК 3, 6, 9 РН 2, 12, 15 



25 

 

плуатації ліфтів та спе-

цтехніки 

ПВ.1.02 
Організація безпеки 

праці в будівництві 
ІК ЗК 6 ПК 2, 6, 7, 8 

РН 5, 10, 13, 

15, 17 

ПВ.2.01 Цивільний захист ІК ЗК 1, 3, 4, 5 ПК 1, 2, 3, 7 
РН 2, 3, 5, 6, 

16 

ПВ.2.02 

Безпека праці при реко-

нструкції будівель та 

споруд 

ІК ЗК 1, 3 ПК 2, 8 РН 4, 6, 14 

ПВ.3.01 

Організація і проведен-

ня рятувальних робіт на 

об’єктах будівництва 

ІК ЗК 3, 4, 5 ПК 1, 2, 3 РН 3, 5, 6, 16 

ПВ.3.02 

Безпека праці при екс-

плуатації устаткування 

під тиском 

ІК ЗК 1, 4, 5 ПК 1, 7  РН 11, 12 

ПВ.4.01 
Радіаційна безпека бу-

дівель і споруд 
ІК ЗК 1, 3 ПК 4, 7 РН 4, 12 

ПВ.4.02 
Безпека праці при вико-

нанні вогневих робіт  
ІК ЗК 1, 4 ПК 1, 7  РН 12, 13, 17 

ПВ.5.01 

Безпека праці при вико-

нанні робіт на комуні-

каціях водопостачання 

та водовідведення 

ІК ЗК 1, 5 ПК 5 РН 13 

ПВ.5.02 

Безпека праці при буді-

вництві, ремонті і утри-

манні автомобільних 

доріг 

ІК ЗК 3, 5 ПК 2, 3 РН 2, 3, 6 

ПВ.6.01 
Вплив стану середови-

ща на умови праці 
ІК ЗК 1 ПК  4, 7 РН 7, 13, 21 

ПВ.6.02 
Електробезпека в будів-

ництві 
ІК ЗК 3, 4, 5 ПК 4, 5 РН 13, 18, 19 

ПВ.7.01 

Безпека праці при вико-

нанні робіт підвищенної 

небезпеки 

ІК ЗК 4 ПК 2, 7 РН 1, 5, 11 

ПВ.7.02 

Безпека при експлуата-

ції вантажопідйомних 

машин та устаткування 

ІК ЗК 3, 4 ПК 1, 4 РН 11, 17, 19 

 Практична підготовка 

 Виробнича ІК ЗК 1, 4 ПК 2, 9 РН 6, 7 

 Науково-дослідна ІК ЗК 1, 3, 6 ПК 2, 5, 6 РН 3, 7, 11 

 Атестація 

 Атестаційний іспит за 

спеціальністю 
ІК ЗК 3, 6 ПК 3 РН 1, 3, 8, 10 

 
Виконання та захист 

кваліфікаційної роботи 
ІК 

ЗК 1, 3, 6, 7, 

8 
ПК 4, 5, 6, 8 

1, 3, 4, 7, 8, 

10, 11, 17, 18, 

19, 20 

 

 

X. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ 

1. Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII "Про вищу освіту" [Режим дос-

тупу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.  

2. Закон України від 05.09.2017 р. "Про освіту" [Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19].  
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3. "Кодекс цивільного захисту України" [Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/go/5403-17].  

4. Закон України "Про охорону праці" [Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/go/2694-12].  

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 "Про затвер-

дження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти" [Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-

2015-п].  

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 "Про затвер-

дження Національної рамки кваліфікацій" [Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п]. 

7. Постанова  Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 354 "Перелік 

спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для 

здобуття ступеня магістра"  [Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/354-

2018-п].   

8. Постанова Кабінету Міністрів України від  17 липня 2019 р. № 684 "Деякі 

питання атестації осіб, які здобувають ступінь магістра, у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту"  [Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/684-

2019-%D0%BF#Text].  

9. ДК003:2010 Національний класифікатор України  "Класифікатор професій", 

затверджений наказом Держспоживстандарту України від  28.07.2010 № 237 (зі змі-

нами) [Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10].  

10. ДСТУ 3891:2013 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення 

основних понять.  

11. ДСТУ 7295:2013 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Моніторинг. Терміни 

та визначення основних понять.  

12. ДСТУ 2293:2014 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.  

13. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» для другого 
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