
263 ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА

кафедра «Охорона праці та безпека життєдіяльності» 

НАВЧАЛЬНО–НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ                    ХНУМГ імені О. М. Бекетова

У основу реалізації будь-якого бізнес-процесу покладено

використання людського ресурсу. Навчання за

спеціальністю 263 “Цивільна безпека” дозволяє набути

важливих компетентностей з менеджменту безпекою

людських ресурсів, аудиту та консалтингу у сфері

безпеки, що забезпечує сталий розвиток як великого

бізнесу, так і стартапів.

Підготовка фахівців за освітньою програмою «Охорона

праці» здійснюється переважно для потреб великих та

середніх підприємств та організацій усіх форм власності

та видів господарювання.

Підготовка фахівців за освітньою програмою «Аудит та

консалтингова діяльність в охороні праці» здійснюється

для потреб середнього та малого бізнесу.

Основні посади, які можуть обіймати фахівці:

начальник служби охорони праці (наші випускники
працюють у компаніях: Philip Morris International,
Samsung, Nestlé, компанії ІТ сфери, AB InBev, Posco
International та ін.);
власник, керівник аудиторської компанії;
інспектор Державної служби України з питань праці;
інспектор Державної служби з надзвичайних  
ситуацій;
страховий експерт Фонду соціального страхування;
керівні посади у структурних підрозділах Збройних
сил України, Національної поліції тощо.
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Перший (бакалаврський) рівень – Аудит та консалтингова 

діяльність в охороні праці

Результати навчання: вміти організовувати та проводити аудит з

охорони праці; здійснювати консалтингову діяльність в галузі охорони

праці; використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні

технології, системи управління базами даних та стандартні пакети

прикладних програм; розробляти та використовувати технічну

документацію, зокрема з використанням сучасних інформаційних

технологій

Наші переваги:
- ми здійснюємо підготовку фахівців для підприємств та організацій усіх

форм власності та видів економічної діяльності, що суттєво розширює

можливості працевлаштування як в Україні, так і за кордоном;

- за спеціальністю 263 Цивільна безпека підготовку фахівців здійснюють

лише 15 закладів вищої освіти в Україні, при цьому на ринку праці є

високий попит на фахівців у сфері безпеки;

- ми навчаємо за стандартами та програмами Євросоюзу;

- наш диплом визнається в Європі;

- наші студенти є переможцями Всеукраїнських олімпіад і конкурсів, при 

цьому вони мають можливість подорожувати Україною, відвідувати нові 

міста, знайомитися із цікавими людьми, отримувати нові враження та 

емоції;

- наші куратори груп піклуються про успішність студентів, прагнуть

зробити цікавим не лише навчання, але й дозвілля

Наші студенти говорять:

Докладніше:

Перший (бакалаврський) рівень – Охорона праці

Результати навчання: вміти застосовувати знання

нормативно-правових актів з охорони праці; обирати оптимальні

заходи і засоби, спрямовані на зменшення професійного ризику;

розробляти ефективну систему менеджменту охороною праці;

організовувати робоче місце з урахуванням вимог охорони

праці; досягати необхідного рівня індивідуальної безпеки та

психічного здоров'я працівників

Другий (магістерський) рівень – Охорона праці

Результати навчання: ефективно управляти процесами у сфері

цивільної безпеки, у тому числі такими, що потребують нових

стратегічних підходів; об’єктивно оцінювати результати діяльності

персоналу та колективу; розробляти і реалізовувати соціально-значущі

проекти у сфері цивільної безпеки з урахуванням соціальних,

економічних, технічних та правових аспектів

Ірина Жадько, спеціаліст відділу охорони праці, цивільного

захисту, та безпеки життєдіяльності Виконавчого комітету

Мереф’янської міської ради: навчаючись за спеціальністю 263

Цивільна безпека, я з кожним днем ставала більш впевненою, що

зробила правильний вибір, бо отримала не тільки великий багаж

знань, а й справжніх друзів. Я дуже вдячна кафедрі охорони праці

та безпеки життєдіяльності за ставлення до студентів. Навички та

знання, отримані під час навчання в університеті, стали

невід'ємною частиною мого життя!
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