
 

Київський національний  

університет будівництва 

і архітектури 

 

Витяг з протоколу 

 

від «31» серпня 2019 р. № 1 

З засідання кафедри охорони праці і навколишнього середовища 

Київського національного університету будівництва і архітектури 

 

 

Голова – Волошкіна О.С. 

Секретар – Василенко Л.О. 

Присутні: – список додається.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Затвердження ОНП підготовки доктора філософії за спеціальністю 

101 «Екологія».  

2. Затвердження робочих програм навчальних дисциплін підготовки 

доктора філософії за спеціальністю 101 «Екологія». 

3. Затвердження ОНП підготовки доктора філософії за спеціальністю 

263 «Цивільна безпека».  

4. Затвердження робочих програм навчальних дисциплін підготовки 

доктора філософії за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». 

СЛУХАЛИ:  

Ткаченко Т.М., яка ознайомила з переробленим варіантом ОНП спеціальності 

101 «Екологія» для підготовки докторів філософії з врахуванням зауважень 

наукової спільноти та роботодавців. 

Запропонувала оновлений список робочих програм для підготовки докторів 

філософії з врахуванням зауважень зі спеціальності 101 «Екологія». 

 

Назва дисципліни Кількість 

кредитів 

Всього 

годин 

Методи обробки екологічної інформації 7,5 225 

Методологія екологічних досліджень 7,5 225 

Нормування та прогнозування емісій 

забруднення навколишнього середовища 
7,5 225 

Опрацювання та гіпотеза за 
результатами наукових досліджень 

7,5 225 

Раціональне використання природних 

ресурсів 
7,5 225 

Теорія експерименту в екології 3,5 105 

 



 

ВИСТУПИЛИ:  

Зав. каф. Волошкіна О.С., професор кафедри Крівомаз Т.І. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити ОНП підготовки доктора філософії 101«Екологія» та робочі 

програми навчальних дисциплін підготовки доктора філософії за відповідною 

спеціальністю. 

 

 

За - 28 

Проти - немає 

Утрималися - немає 

 

СЛУХАЛИ:  

Гунченко О.М., яка ознайомила з переробленим варіантом ОНП спеціальності 

263 «Цивільна безпека» для підготовки докторів філософії з врахуванням 

зауважень наукової спільноти та роботодавців.  

Запропонувала оновлений список силлабусів (робочих програм) для підготовки 

докторів філософії зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» з врахуванням 

зауважень. 

 

Назва дисципліни 
Кількість 

кредитів 

Всього 

годин 

Оцінка ризику професійної діяльності  4,5 135 

Ризик-орієнтований підхід у СУОП 3,0 90 

Теорія експерименту у цивільній безпеці та охороні 

праці 
3,0 90 

Методи обробки інформації щодо стану показників 

цивільної безпеки та охорони праці 
6,0 180 

Європейські стандарти з охорони праці та цивільної 

безпеки 
3,0 90 

Ергономічні вимоги до організації виробничих 

процесів та робочих місць 
3,0 90 

Економіка в охороні праці 3,0 90 

Фізіологія та психологія праці 4,0 120 

Аудит системи управління безпекою та гігієною праці 4,0 120 

Організація соціального захисту від нещасних 

випадків та професійних захворювань на виробництві 
4,0 120 

ВИСТУПИЛИ:  

Зав. каф. Волошкіна О.С., доц. Вільсон О.Г., доц. Кравчук В.Т., доц. Дзюбенко 

В.Г. 

 



 

 

 


