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за результатами обговорень щодо задоволеності здобувачів 

другого (магістерського) ріння вищої освіти спеціальності 

263 «Цивільна безпека» наданням освітніх послуг 
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Метою проведення обговорень щодо вивчення рівня якості організації 

навчання для студентів другого року навчання  було запрошено здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти Святослава Вічистого, Юрія 

Штогрина, Назара Яворського, Івана Хмельницького,  та запрошені 

випускники 2021 року Анна Бікчентаєва, Думич Юрій,  як споживачів 

освітніх послуг, якості освітньої програми, а саме: змістовним наповненням 

програми, ефективністю викладання, забезпеченістю освітнього процесу 

матеріально-технічними, навчально-методичними ресурсами та рівнем їх 

задоволеності. 

Обговорення відбувалось на засіданні ПМК 263 - Цивільна безпека, 

протокол № від  за  участю студентів другого року навчання, випускників 

2021 року, членів проектної групи та викладачів, які забезпечують освітній 

процес за відповідним напрямом освіти, а саме: 
 

Гарант:  Кіт Ю.В.        - к.т.н., доцент кафедри цивільної безпеки 

 

Члени групи та викладачі:  

Нагурський О.А.      - д.т.н., професор, Завідувач кафедри цивільної безпеки 

Болібрух Б. В.           - д.т.н., професор кафедри цивільної безпеки 

Ступницька Н.В.      -  к.т.н., доцент кафедри цивільної безпеки 

Корчак Б.О.              - к.т.н., доцент кафедри цивільної безпеки 

Васійчук  В.О.          - к.т.н., доцент кафедри цивільної безпеки 

 

Студенти оцінювали ефективність методів і методику викладання 

дисциплін освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 263 «Цивільна безпека», а також рівень стимулювання їх 

до самоосвіти й науково – дослідницької діяльності. Випускники освітньої 

програми внесли свої пропозиції, до освітньої програми. 

Серед факторів, які мотивують студентів до освітнього процесу та 

самостійної роботи є збільшення об’єму знань, новизна та зацікавленість 

матеріалу, розуміння важливості та значення матеріалу, кар’єрне 

зростання, реалізація себе. Викладачі профільних дисциплін та викладачі 

вибіркового блоку дисциплін в свою чергу допомагають студентам 

оволодіти в повному обсязі компетентностями та результатами навчання 

визначеними Стандартом освіти. 

Висновки: 

Магістатура з цивільної безпеки, як другий рівень освітньої підготовки, 

є елементом у підготовці висококваліфікованих кадрів з цивільної безпеки, 

промислової безпеки, охорони праці та цивільного захисту для основних 



галузей економіки України, зокрема західного регіону. Студента другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, С. Вічистий, Ю. Штогрин, Н.Яворський, 

І. Хмельницький,  та запрошені випускники 2021 року А.Бікчентаєва, 

Ю.Думич, які прийняли участь в обговоренні, виявили зацікавлення у набутті 

нових знань та практичних навичок за напрямом своєї підготовки, а 

випускники відзначили позитивні сторони у практичній спрямованості 

одержаних знань та компетенцій. 

Студенти виявили обізнаність з цілями та змістом освітньої програми, 

що говорить про високий рівень інформаційної прозорості. Усі учасники 

обговорення задоволені тим, що навчається на обраній спеціальності. 

Усі студенти високо оцінили ефективність методів і методики 

викладання дисциплін за спеціальністю «цивільна безпека», а також рівень 

заохочення їх до самоосвіти. 

Загальний висновок: освітні послуги за освітньою програмою 

«Промислова безпека і охорона праці» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 263 - Цивільна безпека надаються на достатньому 

рівні і задовольняють студентів здобувачів освітніх послуг. 

 
 
 
Гарант освітньої програми                                                   Ю.В. Кіт 
 
 
Голова НМК                                                                                         
спеціальності 263 «Цивільна безпека»                                О.А. Нагурський 
 
Секретар НМК 
спеціальності 263 «Цивільна безпека»                                 Н.В. Ступницька 
 

 
 

 

 

 
 


