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РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму «Цивільна безпека» 

спеціальності 263 «Цивільна безпека»
(перший рівень вищої освіти)

Одним з пріоритетних принципів державної політики України у сфері 
вищої освіти є міжнародна інтеграція та інтеграція системи вищої освіти у 
Європейській освітянській простір, за умови збереження і розвитку досягнень 
та прогресивних традицій національної вищої школи. Це можливо лише за 
умови розробки й втілення сучасних та інноваційних підходів до підготовки 
фахівців, що відображаються у освітніх (освітньо-професійних, освітньо- 
наукових) програмах та навчальному плані, які розробляються ЗВО самостійно.

Рецензована освітньо-професійна програма «Цивільна безпека» 
спеціальності 263 Цивільна безпека (першого рівня вищої освіти - бакалавр) 
пропонує комплексний підхід до вирішення сучасних проблем з охорони праці 
на локальному, регіональному та національному рівнях. Вважаємо за необхідне 
зауважити, що дисципліни та розділи програми засновані на теоретичних 
знаннях, які тісно пов’язані з практичними навичками, а програма 
безпосередньо дозволяє студентам набути необхідних навичок в галузі охорони 
праці.

Теоретичне та практичне значення рецензованої розробки свідчить про 
те, що запропонована кафедрою охорони праці, цивільної та промислової 
безпеки Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського освітньо-професійна програма «Цивільна безпека» пов’язана з 
вирішенням стратегічних завдань регіонального і місцевого рівня щодо 
належного функціонування системи охорони праці на підприємствах, 
посилення контролю керівників структурних підрозділів за додержанням 
працівниками вимог особистої безпеки під час роботи із залученням державних 
органів, підприємств, організацій, установ.

Вивчення навчального плану підготовки бакалаврів освітньо-професійної 
програми «Цивільна безпека» повністю відповідає завданням освітньо- 
професійної програми, а послідовність вивчення дисциплін, план та графік 
навчального процесу, перелік та обсяг обов’язкових та вибіркових компонентів 
ОПП відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої

ООП34

mailto:kremen_mrv@mnspolt.gov.ua


освіти за спеціальністю 263 цивільна безпека і покликані сприяти забезпеченню 
відповідності програмних результатів навчання запитам потенційних 
роботодавців.

Отже, рецензована освітньо-професійна програма має необхідні
структурні та змістовні складові, віддзеркалює сучасні ви:
спеціальності 263 
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