
263 ЦИВІЛЬНИЙ БЕЗПЕКА 
 

Галузь знань 26 Цивільна безпека 

Освітня програма 
ОС бакалавр – Цивільна безпека 
ОС магістр – Цивільна, промислова безпека та охорона праці 

Освітні ступені та 
кваліфікація 

ОС бакалавр – бакалавр з цивільної безпеки 
ОС магістр – магістр з цивільної безпеки 

Термін навчання 
бакалавр – 3 роки 10 місяців 
магістр – 1 рік 4 місяці 

Об’єкт діяльності 
випускник 

Охорона праці на підприємствах та в організаціях, інспекція 
підприємств та організацій з питань охорони праці, оперативно-
рятувальні служби цивільного захисту 

Вид діяльності 
випускника 

Робота пов’язана з охороною праці та промисловою безпекою на 
підприємстві, інспекцією підприємств з питань охорони праці, 
цивільного захисту та техногенної безпеки, робота 
у підрозділах ДСНС 

Первинні посади 
у сфері діяльності 

 Фахівець із охорони праці та цивільної безпеки; 

 Фахівець з питань цивільного захисту;  

 Державний інспектор з питань цивільного захисту та техногенної 
безпеки; 

 Державний інспектор з техногенного та екологічного нагляду; 

 Експерт з промислової безпеки; 

 Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;   

 Оперативний черговий (загону, центрального командно-
диспетчерського пункту, оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту тощо);  

 Інженер з охорони праці;  

 Страховий експерт з охорони праці;   

 Інспектор з охорони праці 

Основні дисципліни 

 Теорія горіння та вибуху; 

 Міжнародні аспекти діяльності у галузі цивільної безпеки; 

 Технічно-інформаційні засоби комунікації та обробка галузевих 
даних; 

 Моніторинг і керування техногенними та виробничими 
чинниками; 

 Гігієна праці та виробнича санітарія; 

 Безпека експлуатації будівель та споруд; 

 Домедична допомога під час надзвичайних ситуацій; 

 Організація та технічне забезпечення аварійно-рятувальних робіт; 

 Державне регулювання у галузі цивільної безпеки; 

 Пожежна безпека виробництв; 

 Організація наглядової діяльності у галузі цивільної безпеки; 

Випускаюча кафедра Кафедра цивільної безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою 

Завідувач кафедри Сукач Сергій Володимирович, доктор технічних наук, професор 

Контакти 

вул. Першотравнева, б. 20, м. Кременчук, Полтавська обл., корпус 

№ 7, к. 7217 (2 поверх), 7502 (5 поверх) 

Кафедра цивільної безпеки, охорони праці, геодезії 

та землеустрою:  (097) 5230279 

Деканат ІМІТПН:  (098) 7314134 

Приймальна комісія університету:  (067) 4000163; (05366) 758696 

Email: gzk@kdu.edu.ua 
Web: http://gzk.kdu.edu.ua/, http://imitpn.kdu.edu.ua 
Facebook: https://www.facebook.com/kafedragzk.krnu 
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