
   Наші переваги 
 

 
 

1. Бюджетна форма навчання 

2. Можливість отримання другої 

вищої освіти; 

3. Наявність військової кафедри; 

4. Забезпечення гуртожитком; 

5. По закінченню навчання – 

офіційне працевлаштування. 

6. Активне студентське життя 

(спортивні секції, гуртки, художня 

самодіяльність, наукова робота 

студентів). 

 
Для вступу потрібні сертифікати 

ЗНО з: 

 Української мови та 

літератури; 

 Математики; 

 Біології або фізики. 

Після закінчення навчання 

випускники зможуть 

працювати: 
 

Цивільна безпека 

Охорона праці 

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД 

 
 

Кафедра забезпечує підготовку за 

напрямком «Цивільна безпека», 

спеціалізація «Охорона праці (за 

напрямками)». Основним напрямком 

є машинобудівне виробництво. 

На кафедрі працює 11 викладачів, 

серед яких 3 доктори наук і 

9 кандидатів наук, 5 лаборантів.  

Завідувач кафедри професор, 

доктор технічних наук Калда Г.С. 

Входить до складу двох 

спеціалізованих вчених рад по 

присвоєнню вчених звань у  

м. Хмельницькому та м. Києві 

 
 

 

- на підприємствах, в установах та 

організаціях незалежно від форми 

власності; 

- у навчальних закладах;  

в органах державного нагляду за 

охороною праці; 

- в органах державної влади та 

місцевого самоврядування. 

 

 

 
 

 
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра безпеки життєдіяльності 
була створена у вересні 1979 року 

за рахунок відокремлення від 

кафедри технології металів, на 

якій тоді читалася дисципліна 

«Охорона праці», і отримала на 

той час назву кафедри охорони 

праці. 

Першим завідувачем 

новоствореної кафедри став 

к.т.н., старший викладач 

С.Т.Ушаков. На той час на 

кафедрі крім нього працювали 3 

доценти, 3 асистенти та 2 

лаборанти. 



 

 
 

Посади, що можуть займати 

випускники за спеціальностю 

Цивільна безпека (Охорона 

праці за напрямками): 

• інженер з охорони праці 

підприємства (установи);  

• начальник служби охорони 

праці підприємства (установи); 

• технічний експерт 

експертно-технічного центру чи 

спеціалізованої організації; 

• страховий експерт Фонду 

соціального страхування від 

нещасних випадків на 

виробництві та професійних 

захворювань; 

• викладач безпеки 

життєдіяльності та охорони 

праці;  

• інспектор державного 

органу виконавчої влади з 

нагляду за  охороною праці та 

промисловою безпекою;  

• спеціаліст з охорони праці 

місцевої державної 

адміністрації, органу місцевого 

самоврядування; 

   

 

 

Охорона праці 

 

 

 

 

Студенти факультету можуть 

вчитися за спеціальностю 

Цивільна безпека (Охорона праці 

за напрямками) 

 

Спеціальність 

Передбачає контроль виробничих 

процесів на підприємствах всіх 

галузей промисловості та 

будівництва України. 

 

Сучасний фахівець з охорони 

праці володіє інженерними 

знаннями з: 

 будівництва підприємств,  

 організації робочого 

процесу  

 контролює охорону праці, 

промислову безпеку, 

гігієну праці на 

виробництві 

 організує проведення 

навчання з питань охорони 

праці, 

 приймає участь в 

розслідуванні нещасних 

випадків. 

 

  

 

 

 

 

 

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ 

Науково-дослідна робота 

колективу кафедри спрямована на 

вивчення фізико-механічних 

властивостей матеріалів і 

конструкцій та розробку 

перспективних конструкцій і 

технологій з метою забезпечення 

безпечних та нешкідливих умов 

праці.  

Творчий науковий 

наробіток викладачів кафедри 

нараховує понад 400 наукових 

статей та більше 10 наукових 

монографій. 

Сьогодні кафедра активно 

співпрацює з Хмельницьким 

територіальним управлінням 

Держпраці, ДП «Подільський 

експертно-технічний центр» та 

Фондом соціального страхування 

працюючих від нещасних випадків 

та професійних захворювань. 

Досягнення співробітників кафедри 

друкуються в журналах, книжках. 

 

Практика в роки навчання 

 
Практики на протязі навчання 

проводяться на діючих 

підприємствах Хмельницького 

та Хмельницької області. Це 

дозволяє майбутнім фахівцям в 

спілкуванні з трудовими 

колективами набути певного 

досвіду для початку 

професійної діяльності на 

посадах інженерів з охорони 

праці підприємств, організацій 

 

 

Факультет інженерної 

механіки 
Кафедра охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 


