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1 Профіль освітньо-професійної програми «Експерт будівельний  

з пожежної та техногенної безпеки» зі спеціальності  

261 «Пожежна безпека»  

1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу  

вищої освіти та структу-

рного підрозділу 

Національний університет цивільного захисту України  

Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Магістр, магістр з пожежної безпеки 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Експерт будівельний з пожеж-

ної та техногенної безпеки» зі спеціальності 261 «Пожежна 

безпека» галузь знань 26 «Цивільна безпека» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС 

Наявність акредитації Сертифікат серії __ № ___ дійсний до ______ р. 

Цикл/рівень HPK України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл ,EQFLLL–7 

рівень 

Передумови наявність освітнього рівня бакалавра 

Мова(и) викладання українська 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

www.nuczu.edu.ua 

2 – Мета освітньо-професійної програми 

Підготовка фахівців до практичної, управлінської та науково-дослідної діяльності у сфері 

пожежної безпеки 

3 – Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область (га-

лузь знань, спеціаль-

ність) 

Заходи та засоби, призначені для протипожежного захисту 

об’єктів та територій, запобігання пожежам, захисту населення 

від небезпечних чинників пожеж, мінімізації наслідків пожежі, 

математичне, інформаційне, технічне, програмне та організацій-

не забезпечення цих заходів та засобів. 

Орієнтація програми Професійна (формування найголовніших професійних якостей, 

готовність до майбутньої професійної діяльності) 

Фокус програми: зага-

льна/спеціальна 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі забезпечен-

ня пожежної безпеки 

Особливості програми Необхідність практики, стажування 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до працев-

лаштування  

«Інженер з пожежної безпеки», код КП 2149.2; «Інженер з про-

філактичних робіт», код КП 2149.2; «Експерт будівельний», код 

КП 2142.2; «Інспектор державний з пожежного нагляду», код 

КП 3439; «Інспектор державний з питань цивільного захисту та 

техногенної безпеки», код КП 3449; «Молодший науковий спів-

робітник (галузь інженерної справи)», код КП 2149.1; «Науковий 

співробітник (галузь інженерної справи)», код КП 2149.1; тощо. 

Подальше навчання Продовження здобуття вищої освіти на третьому (освітньо-

науковому) рівні вищої освіти 



5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Професійно-орієнтоване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання, навчання через лабораторну практику 

Система оцінювання Поточні звіти, усні презентації, поточний контроль, лабораторні 

звіти, заліки, усні та письмові екзамени, захист звіту з практи-

ки,стажування, захист курсових робіт (проектів), комплексний 

державний екзамен, захист кваліфікаційної роботи 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практич-

ні проблеми у сфері пожежної та техногенної безпеки під час 

практичної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характе-

ризується комплексністю та невизначеністю умов 

Загальні компетентнос-

ті (ЗК) 

ЗК01. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел 

ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою 

ЗК03. Здатність приймати обґрунтовані рішення в складних та 

непередбачуваних умовах 

ЗК04. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

ЗК05. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт 

Спеціальні (фахові, 

предметні) компетент-

ності (ПК) 

 

ПК01. Спроможність застосувати на практиці теорії ризик-

орієнтованого підходу прийняття управлінських рішень, керува-

ти роботою колективу під час професійної діяльності 

ПК02. Здатність до аналізу і синтезу норм законодавства з пи-

тань пожежної безпеки та участі у розробленні нормативно-

правових актів та нормативних документів з питань пожежної 

безпеки 

ПК03. Спроможність перевіряти на відповідність вимогам по-

жежної та техногенної безпеки проектні рішення на влаштуван-

ня систем протипожежного захисту, автоматизованих систем 

раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій 

та оповіщення населення 

ПК04. Здатність проводити соціальну та економічну оцінку ефе-

ктивності інженерно-технічних заходів у сфері пожежної безпе-

ки 

ПК05. Здатність застосовувати знання зі стандартизації, метро-

логії та сертифікації у сфері професійної діяльності 

ПК06. Здатність опановувати та застосовувати сучасні інформа-

ційні технології під час рішення професійних або наукових за-

вдань 

ПК07. Здатність проводити комплексний аналіз існуючої проти-

пожежної та аварійно-рятувальної техніки і розробляти рішення 

під час проектування сучасних зразків протипожежної та ава-

рійно-рятувальної техніки 

ПК08. Здатність організовувати моніторинг пожежної обстанов-

ки й аналізувати його результати, розробляти науково-

обґрунтовані рекомендації щодо проведення заходів із запобі-

гання та ліквідування пожеж 

ПК09. Здатність застосовувати нові підходи (методи) до аналізу-

вання процесів, стану об'єктів та прогнозування можливих за-

гроз виникнення пожеж 



 ПК10. Спроможність забезпечувати організаційні і навчально-

методичні заходи щодо набуття працівниками і населенням 

знань, необхідних для збереження життя і здоров'я людей в умо-

вах виникнення пожеж та під час виконання робіт з ліквідування 

пожежі 

ПК11. Здатність до реалізації нових методів, спрямованих на ре-

гулювання пожежної безпеки, оцінювання рівнів ризику 

ПК12. Спроможність застосувати основні положення стандартів 

та нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки в про-

цесі професійної діяльності 

ПК13. Готовність до проведення випробувань нових інновацій-

них технологій, обладнання, засобів та систем протипожежного 

захисту 

ПК14. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців 

та нефахівців 

Спеціальні (фахові) 

компетентності для 

освітньо-професійної 

програми «Експерт бу-

дівельний з пожежної 

та техногенної безпе-

ки» (ФК) 

ФК01. Здатність аналізувати та визначати системи забезпечення 

пожежної та техногенної безпеки об’єктів різного призначення 

ФК02. Здатність аналізувати та кількісно визначати рівень по-

жежної та техногенної небезпеки об’єктів різного призначення, 

розробляти заходи щодо його зниження 

ФК03. Здатність аналізувати та визначати системи автоматично-

го протипожежного захисту об’єктів різного призначення 

ФК04. Здатність аналізувати та обирати методи кількісних роз-

рахунків елементів системи автоматичного протипожежного за-

хисту об’єктів різного призначення 

ФК05. Здатність аналізувати та кількісно визначати параметри 

процесу евакуації людей при пожежі 

ФК06. Здатність координувати проведення аналізу відповідності 

проектів та інженерних рішень вимогам промислової безпеки 

ФК07. Готовність до здійснення державного нагляду у сфері по-

жежної та техногенної безпеки за об’єктами різного призначен-

ня, наданням робіт та послуг протипожежного призначення, сер-

тифікованою продукцією 

ФК08. Здатність оцінювати стан будівель та споруд в умовах 

пожежі  

ФК09. Здатність аналізувати системи автоматизованого контро-

лю та управління безпекою та оцінювати їх ефективність 

ФК10. Здатність аналізувати та використовувати методи експе-

риментальних досліджень у пожежній та техногенній безпеці 

7 – Програмні результати навчання (РН) 

ПРН01. Аналізувати фундаментальні і прикладні аспекти наук, пов’язані з пожежною та 

техногенною безпекою 

ПРН02. Застосовувати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розро-

блення та реалізації соціально-значущих проектів, спрямованих на забезпечення пожеж-

ної та техногенної безпеки 

ПРН03. Досліджувати пожежі, прогнозувати їх виникнення та розвиток, оцінювати ризи-

ки виникнення пожеж і їх наслідки 

ПРН04. Виконувати перевірку проектів будівництва та проектів містобудівної докумен-

тації на відповідність вимогам пожежної та техногенної безпеки 

ПРН05. Надавати інформацію, необхідну для проектування інженерно-технічних заходів 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки у містобудівній та проектній документації 



ПРН06. Розробляти норми і правила пожежної безпеки, інструкції щодо дотримання про-

типожежного режиму та дій у разі виникнення пожежі 

ПРН07. Знати сучасні методи та засоби дослідження механізму виникнення пожеж та по-

жежних ризиків, у тому числі, методи та засоби математичного моделювання 

ПРН08. Виконувати науково-дослідні роботи з питань оцінки відповідності та технічного 

регулювання у сфері пожежної та техногенної безпеки 

ПРН09. Виконувати випробування: речовин, матеріалів будівельних конструкцій, елект-

ротехнічних та кабельних виробів щодо визначення показників та характеристик пожеж-

ної небезпеки; систем протипожежного захисту, технічних засобів пожежогасіння та по-

жежно-технічного оснащення 

ПРН10. Аналізувати, оцінювати протипожежну та аварійно-рятувальну техніку та пропо-

нувати її сучасні зразки 

ПРН11. Застосовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері профе-

сійної діяльності 

ПРН12. Застосовувати випробувальне обладнання, засоби вимірювальної техніки та тер-

міни їх метрологічної атестації і повірки 

ПРН13. Виконувати та обґрунтовувати техніко-економічні розрахунки заходів щодо під-

вищення пожежної та техногенної безпеки 

ПРН14. Спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільній 

сферах діяльності. Володіти навичками публічних виступів, дискусій, проведення занять 

ПРН15. Використовувати фундаментальні закономірності загальнонаукового характеру у 

професійній діяльності. Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних 

та/або практичних завдань і проблем 

ПРН16. Аналізувати встановлені в технічній документації на речовини, матеріали, виро-

би, технологічні процеси, будівлі і споруди об'єктів вимоги щодо забезпечення пожежної 

та техногенної безпеки 

ПРН17. Оцінювати стан забезпечення пожежної та техногенної безпеки об’єктів, будівель 

та споруд, відповідність інженерних систем та систем активного та пасивного протипо-

жежного захисту вимогам пожежної безпеки 

ПРН18. Доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців поже-

жно-рятувальних формувань і широкого загалу 

ФРН01. Аналізувати стан та рівень небезпеки об’єктів різного призначення з застосуван-

ня пожежних ризиків 

ФРН02. Аналізувати відповідність будівельних конструкцій, будівель та споруд вимогам 

нормативних документів щодо забезпечення їх протипожежного захисту 

ФРН03. Аналізувати стан пожежної безпеки об’єкту будівництва, якість надання ліцензі-

атами послуг та виконання робіт протипожежного призначення, відповідність продукції 

протипожежного призначення вимогам національних та міжнародних стандартів 

ФРН04. Застосовувати сучасні методології аудиту пожежної та техногенної безпеки 

об’єктів 

ФРН05. Аналізувати об’ємно-планувальні рішення будівель та споруд на відповідність 

вимогам нормативних документів щодо забезпечення евакуації людей та матеріальних 

цінностей на об’єктах різного призначення 

ФРН06. Проводити розрахунки систем протипожежного захисту, зокрема природного та 

штучного димовидалення, підпору повітря в сходовій клітині, оповіщення та управління 

евакуацією 

ФРН07. Розраховувати необхідний та фактичний час евакуації людей при пожежі на 

об’єктах різного призначення 

ФРН08. Здатність прогнозувати масштаби та наслідки надзвичайних ситуацій техноген-

ного та природного характеру 

ФРН09. Проводити розрахунки систем автоматичного контролю та управління безпекою 



ФРН10. Використовувати методи експериментальних досліджень у пожежній та техно-

генній безпеці 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення У викладанні навчальних дисциплін обов’язкової та вибіркової 

частини змісту навчання беруть участь доктори наук, професо-

ри, кандидати наук, доценти, які мають досвід практичної, нау-

кової та педагогічної роботи у сфері пожежної безпеки 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Інструменти та обладнання передбачає наявність: 

 технічних та наочних засобів навчання, вимірювальних прила-

дів; 

 навчального підрозділу оперативно-рятувальної служби; 

 навчально-тренувальної бази: навчальних споруд (спортзал, 

спортивний майданчик, навчальна башта, смуга перешкод для 

виконання пожежно-рятувальних вправ, смуга психологічної 

підготовки); навчальний майданчик для роботи з засобами по-

жежогасіння 

Інформаційне та навча-

льно-методичне забез-

печення 

Навчальний процес з обов’язкових дисциплін забезпечується 

методичними комплексами дисциплін, що складаються з підру-

чників, методичних розробок до практичних занять, лаборатор-

них практикумів, методичних вказівок до самостійної роботи 

студентів, методичних матеріалів до курсового проектування, 

прототипів розробки курсових проектів, екзаменаційних та тес-

тових запитань різної складності (для самоперевірки, для іспи-

тів, для тренінгів) тощо 

 

2 Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна  

послідовність 

2.1 Перелік компонент освітньо-професійної програми 

Код ком-

поненти 

Компоненти освітньо- професійної програми 

(навчальні дисципліни, практики) 

Кількість 

кредитів 

Форма  

підсумкового 

контролю 
 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми 

Обов’язкові загальні компоненти 

ОК 1.1 Іноземна мова для міжнародних тестів TOEFL та 

IELTS 

3 залік 

ОК 1.2. Техніко-економічний аналіз заходів цивільного 

захисту 

3 екзамен 

ОК 1.3. Філософія і методологія науки 4 залік 

Обов’язкові професійні компоненти 

ОК 2.1 Управління пожежогасінням 3 екзамен 

ОК 2.2 Пожежна профілактика в населених пунктах 3 курс.проект 

залік 

ОК 2.3 Організація експлуатації протипожежної техніки 3 екзамен 

ОК 2.4 Техногенна безпека об'єктів 4 екзамен 

ОК 2.5 Державна система цивільного захисту 3 залік 

ОК 2.6 Автоматичні системи забезпечення протипожеж-

ного захисту 

 

3 курс.робота 

екзамен 



1 2 3 4 

ОК 2.7 Стандартизація, метрологія та сертифікація у 

сфері пожежної безпеки 

3 залік 

ОК 2.8 Прикладні інформаційні технології у сфері по-

жежної безпеки 

3 екзамен 

ОК 2.9 Переддипломна практика (стажування) 6 залік 

ОК 2.10 Комплексний екзамен 1.5  

ОК 2.11 Виконання та захист кваліфікаційної роботи 6.5  

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 49 

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми * 

Вибіркові загальні компоненти 

ВБ 1.1 Основи ризик-орієнтованого підходу 6 залік 

екзамен 

ВБ 1.2 Методологія та організація наукових досліджень 3 екзамен 

ВБ 1.3 Теорія пожежовибухонебезпеки 3 залік 

Вибіркові професійні компоненти 

ВБ 2.1. Промислова безпека 3 курс.робота, 

екзамен 

ВБ 2.2. Будівлі і споруди та їх поведінка в умовах поже-

жі 

3 залік 

ВБ 2.3. Дослідження пожеж  3 екзамен 

ВБ 2.4. Системи автоматизованого контролю та управ-

ління безпекою 

3 залік 

ВБ 2.5. Системи забезпечення пожежної безпеки об`єктів 4 екзамен 

ВБ 2.6. Аудит пожежної та техногенної безпеки 7 залік, 

залік 

ВБ. 2.7. Методи експериментальних досліджень у поже-

жній безпеці 

3 екзамен 

ВБ 2.8. Навчальна практика 3 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 41 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 

 
*

 
– Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Національному 

університеті цивільного захисту України здобувач вищої освіти має право обирати будь-яку 

навчальну дисципліну за спеціальністю або з інших спеціальностей, за якими здійснюється 

освітня діяльність в університеті. 

 
  



2.2 Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

 

 
 

 

3 Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Випускна атестація здобувачів вищої освіти проводиться на основі ана-

лізу успішності навчання, оцінювання якості вирішення випускниками задач 

діяльності, що передбачені даною профільною спеціалізованою освітньо-

професійною програмою та рівня сформованості компетентностей. 

Нормативна форма випускної атестації – захист кваліфікаційної роботи. 

 

  



4 Відповідність навчальних дисциплін програмним компетентностям та 

результатам навчання 

Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 
ЗК01. Здатність до по-

шуку, оброблення та 

аналізу інформації з різ-

них джерел 

ПРН07. Знати сучасні методи та 

засоби дослідження механізму ви-

никнення пожеж та пожежних ри-

зиків, у тому числі, методи та за-

соби математичного моделювання 

ПРН08. Виконувати науково-

дослідні роботи з питань оцінки 

відповідності та технічного регу-

лювання у сфері пожежної та те-

хногенної безпеки 

ОК 2.4. Техногенна безпека 

об'єктів 

ОК 2.9. Переддипломна 

практика (стажування) 

ОК 2.10. Комплексний ек-

замен 

ОК 2.11.  Виконання та за-

хист кваліфікаційної роботи 

ВБ 2.3. Дослідження пожеж 

ВБ 2.8. Навчальна практика 
ЗК02. Здатність спілку-

ватися іноземною мовою 

ПРН14. Спілкуватися іноземною 

мовою в науковій, виробничій та 

соціально-суспільній сферах дія-

льності. Володіти навичками пу-

блічних виступів, дискусій, про-

ведення занять 

ОК 1.1. Іноземна мова для 

міжнародних тестів TOEFL 

та IFLTS 

ЗК03. Здатність прийма-

ти обґрунтовані рішення 

в складних та непередба-

чуваних умовах 

ПРН01. Аналізувати фундамента-

льні і прикладні аспекти наук, 

пов’язані з пожежною та техно-

генною безпекою 

ОК 1.3. Філософія і методо-

логія науки 

ОК 2.1.  Управління поже-

жогасінням 

ВБ 1.1. Основи ризик-

орієнтованого підходу 

ВБ 2.6. Аудит пожежної та 

техногенної безпеки 
ЗК04. Здатність діяти 

соціально відповідально 

та свідомо 

ПРН02. Застосовувати правові та 

етичні норми для оцінки профе-

сійної діяльності, розроблення та 

реалізації соціально-значущих 

проектів, спрямованих на забез-

печення пожежної та техногенної 

безпеки 

ОК 2.5. Державна система 

цивільного захисту 

ЗК05. Здатність оцінюва-

ти та забезпечувати 

якість виконуваних робіт 

ПРН04. Виконувати перевірку 

проектів будівництва та проектів 

містобудівної документації на 

відповідність вимогам пожежної 

та техногенної безпеки 

ПРН05. Надавати інформацію, 

необхідну для проектування ін-

женерно-технічних заходів забез-

печення пожежної та техногенної 

безпеки у містобудівній та проек-

тній документації 

ПРН13. Виконувати та обґрунто-

вувати техніко-економічні розра-

хунки заходів щодо підвищення 

пожежної та техногенної безпеки 

ОК 1.2. Техніко-

економічний аналіз заходів 

цивільного захисту 

 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 
ПК01. Спроможність за-

стосувати на практиці 

теорії ризик-

орієнтованого підходу 

прийняття управлінських 

рішень, керувати робо-

тою колективу під час 

професійної діяльності 

ПРН03. Досліджувати пожежі, 

прогнозувати їх виникнення та 

розвиток, оцінювати ризики ви-

никнення пожеж і їх наслідки 

ПРН15. Використовувати фунда-

ментальні закономірності загаль-

нонаукового характеру у профе-

сійній діяльності. Інтегрувати 

знання з різних галузей для вирі-

шення теоретичних та/або прак-

тичних завдань і проблем 

ПРН18. Доносити професійні 

знання, власні обґрунтування і 

висновки до фахівців пожежно-

рятувальних формувань і широ-

кого загалу 

ОК 2.1.  Управління поже-

жогасінням 

ВБ 1.1. Основи ризик-

орієнтованого підходу  

 

ПК02. Здатність до ана-

лізу і синтезу норм зако-

нодавства з питань по-

жежної безпеки та участі 

у розробленні норматив-

но-правових актів та но-

рмативних документів з 

питань пожежної безпе-

ки 

ПРН06. Розробляти норми і пра-

вила пожежної безпеки, інструк-

ції щодо дотримання протипоже-

жного режиму та дій у разі вини-

кнення пожежі 

ПРН08. Виконувати науково-

дослідні роботи з питань оцінки 

відповідності та технічного регу-

лювання у сфері пожежної та те-

хногенної безпеки 

ОК 2.5. Державна система 

цивільного захисту. 

ОК 2.9. Переддипломна 

практика (стажування). 

ВБ 2.8. Навчальна практика 

ПК03. Спроможність пе-

ревіряти на відповідність 

вимогам пожежної та 

техногенної безпеки 

проектні рішення на 

влаштування систем 

протипожежного захис-

ту, автоматизованих сис-

тем раннього виявлення 

загрози виникнення над-

звичайних ситуацій та 

оповіщення населення 

ПРН04. Виконувати перевірку 

проектів будівництва та проектів 

містобудівної документації на 

відповідність вимогам пожежної 

та техногенної безпеки 

ПРН16. Аналізувати встановлені 

в технічній документації на речо-

вини, матеріали, вироби, техноло-

гічні процеси, будівлі і споруди 

об'єктів вимоги щодо забезпечен-

ня пожежної та техногенної без-

пеки 

ПРН17. Оцінювати стан забезпе-

чення пожежної та техногенної 

безпеки об’єктів, будівель та спо-

руд, відповідність інженерних 

систем та систем активного та 

пасивного протипожежного захи-

сту вимогам пожежної безпеки 

ОК 2.6. Автоматичні систе-

ми забезпечення протипо-

жежного захисту. 
ВБ 2.4. Системи автомати-

зованого контролю та 

управління безпекою 

ПК04. Здатність прово-

дити соціальну та еко-

номічну оцінку ефектив-

ності інженерно-

ПРН02. Застосовувати правові та 

етичні норми для оцінки профе-

сійної діяльності, розроблення та 

реалізації соціально-значущих 

ОК 1.2. Техніко-еконо-

мічний аналіз заходів циві-

льного захисту 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 
технічних заходів у сфе-

рі пожежної безпеки 

проектів, спрямованих на забез-

печення пожежної та техногенної 

безпеки 

ПК05. Здатність застосо-

вувати знання зі станда-

ртизації, метрології та 

сертифікації у сфері 

професійної діяльності 

ПРН12. Застосовувати випробу-

вальне обладнання, засоби вимі-

рювальної техніки та терміни їх 

метрологічної атестації і повірки 

ОК 2.7. Стандартизація, ме-

трологія та сертифікація у 

сфері пожежної безпеки 

ОК 2.10. Комплексний ек-

замен 

ОК 2.11.  Виконання та за-

хист кваліфікаційної роботи 
ПК06. Здатність опано-

вувати та застосовувати 

сучасні інформаційні те-

хнології під час рішення 

професійних або науко-

вих завдань 

ПРН11. Застосовувати сучасні 

інформаційні та комунікаційні 

технології у сфері професійної 

діяльності 

ОК 2.8. Прикладні інфор-

маційні технології у сфері 

пожежної безпеки 
 

ПК07. Здатність прово-

дити комплексний аналіз 

існуючої протипожежної 

та аварійно-рятувальної 

техніки і розробляти рі-

шення під час проекту-

вання сучасних зразків 

протипожежної та ава-

рійно-рятувальної техні-

ки 

ПРН10. Аналізувати, оцінювати 

протипожежну та аварійно-

рятувальну техніку та пропонува-

ти її сучасні зразки 

ОК 2.3. Організація експлу-

атації протипожежної тех-

ніки 

ОК 2.11.  Виконання та за-

хист кваліфікаційної роботи 

 

ПК08. Здатність органі-

зовувати моніторинг по-

жежної обстановки й 

аналізувати його резуль-

тати, розробляти науко-

во-обґрунтовані рекоме-

ндації щодо проведення 

заходів із запобігання та 

ліквідування пожеж 

ПРН03. Досліджувати пожежі, 

прогнозувати їх виникнення та 

розвиток, оцінювати ризики ви-

никнення пожеж і їх наслідки 

ПРН17. Оцінювати стан забезпе-

чення пожежної та техногенної 

безпеки об’єктів, будівель та спо-

руд, відповідність інженерних 

систем та систем активного та 

пасивного протипожежного захи-

сту вимогам пожежної безпеки 

ВБ 1.2. Методологія та ор-

ганізація наукових дослі-

джень 

ВБ 1.3. Теорія пожежовибу-

хонебезпеки 

 

ПК09. Здатність застосо-

вувати нові підходи (ме-

тоди) до аналізування 

процесів, стану об'єктів 

та прогнозування мож-

ливих загроз виникнення 

пожеж 

ПРН01. Аналізувати фундамента-

льні і прикладні аспекти наук, 

пов’язані з пожежною та техно-

генною безпекою 

ПРН03. Досліджувати пожежі, 

прогнозувати їх виникнення та 

розвиток, оцінювати ризики ви-

никнення пожеж і їх наслідки 

ПРН07. Знати сучасні методи та 

засоби дослідження механізму 

виникнення пожеж та пожежних 

ризиків, у тому числі, методи та 

ВБ 1.2. Методологія та ор-

ганізація наукових дослі-

джень 

ВБ 1.3. Теорія пожежовибу-

хонебезпеки 

ВБ.2.1 Промислова безпека  

ВБ 2.3. Дослідження пожеж 
 
 

 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 
засоби математичного моделю-

вання 

ПРН16. Аналізувати встановлені 

в технічній документації на речо-

вини, матеріали, вироби, техноло-

гічні процеси, будівлі і споруди 

об'єктів вимоги щодо забезпечен-

ня пожежної та техногенної без-

пеки 

ПРН17. Оцінювати стан забезпе-

чення пожежної та техногенної 

безпеки об’єктів, будівель та спо-

руд, відповідність інженерних 

систем та систем активного та 

пасивного протипожежного захи-

сту вимогам пожежної безпеки 

ПК10. Спроможність за-

безпечувати організацій-

ні і навчально-методичні 

заходи щодо набуття 

працівниками і населен-

ням знань, необхідних 

для збереження життя і 

здоров'я людей в умовах 

виникнення пожеж та під 

час виконання робіт з 

ліквідування пожежі 

ПРН06. Розробляти норми і пра-

вила пожежної безпеки, інструк-

ції щодо дотримання протипоже-

жного режиму та дій у разі вини-

кнення пожежі 

ПРН17. Оцінювати стан забезпе-

чення пожежної та техногенної 

безпеки об’єктів, будівель та спо-

руд, відповідність інженерних 

систем та систем активного та 

пасивного протипожежного захи-

сту вимогам пожежної безпеки 

ПРН18. Доносити професійні 

знання, власні обґрунтування і 

висновки до фахівців пожежно-

рятувальних формувань і широ-

кого загалу 

ВБ 2.6. Аудит пожежної та 

техногенної безпеки  
 

ПК11. Здатність до реа-

лізації нових методів, 

спрямованих на регулю-

вання пожежної безпеки, 

оцінювання рівнів ризи-

ку 

ПРН01. Аналізувати фундамента-

льні і прикладні аспекти наук, 

пов’язані з пожежною та техно-

генною безпекою 

ПРН03. Досліджувати пожежі, 

прогнозувати їх виникнення та 

розвиток, оцінювати ризики ви-

никнення пожеж і їх наслідки 

ПРН07. Знати сучасні методи та 

засоби дослідження механізму 

виникнення пожеж та пожежних 

ризиків, у тому числі, методи та 

засоби математичного моделю-

вання 

ОК 2.11.  Виконання та за-

хист кваліфікаційної робо-

ти. 

ВБ 1.1. Основи ризик-

орієнтованого підходу 

ВБ 2.7. Методи експериме-

нтальних досліджень у по-

жежній безпеці 

ПК12. Спроможність за-

стосувати основні поло-

ПРН17. Оцінювати стан забезпе-

чення пожежної та техногенної 

ОК 2.10. Комплексний ек-

замен. 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 
ження стандартів та но-

рмативно-правових актів 

з питань пожежної без-

пеки в процесі професій-

ної діяльності 

безпеки об’єктів, будівель та спо-

руд, відповідність інженерних 

систем та систем активного та 

пасивного протипожежного захи-

сту вимогам пожежної безпеки 

ОК 2.11.  Виконання та за-

хист кваліфікаційної робо-

ти. 
 

ПК13. Готовність до 

проведення випробувань 

нових інноваційних тех-

нологій, обладнання, за-

собів та систем проти-

пожежного захисту 

ПРН09. Виконувати випробуван-

ня: речовин, матеріалів будівель-

них конструкцій, електротехніч-

них та кабельних виробів щодо 

визначення показників та харак-

теристик пожежної небезпеки; 

систем протипожежного захисту, 

технічних засобів пожежогасіння 

та пожежно-технічного оснащен-

ня 

ПРН12. Застосовувати випробу-

вальне обладнання, засоби вимі-

рювальної техніки та терміни їх 

метрологічної атестації і повірки 

ОК 2.3. Організація експлу-

атації протипожежної тех-

ніки 

ОК 2.6. Автоматичні систе-

ми забезпечення протипо-

жежного захисту 

ОК 2.7. Стандартизація, ме-

трологія та сертифікація у 

сфері пожежної безпеки 

ОК 2.8. Прикладні інфор-

маційні технології у сфері 

пожежної безпеки. 

ВБ 2.2. Будівлі і споруди та 

їх поведінка в умовах по-

жежі 

ПК14. Здатність доводи-

ти знання та власні ви-

сновки до фахівців та 

нефахівців 

ПРН18. Доносити професійні 

знання, власні обґрунтування і 

висновки до фахівців пожежно-

рятувальних формувань і широ-

кого загалу 

ОК 1.3. Філософія і методо-

логія науки 

ОК 2.10. Комплексний ек-

замен. 

ОК 2.11.  Виконання та за-

хист кваліфікаційної роботи 
ФК01. Здатність аналізу-

вати та визначати систе-

ми забезпечення пожеж-

ної та техногенної безпе-

ки об’єктів різного приз-

начення 

ПРН17. Оцінювати стан забезпе-

чення пожежної та техногенної 

безпеки об’єктів, будівель та спо-

руд, відповідність інженерних 

систем та систем активного та 

пасивного протипожежного захи-

сту вимогам пожежної безпеки 

ФРН01. Аналізувати стан та рі-

вень небезпеки об’єктів різного 

призначення з застосування по-

жежних ризиків 

ФРН06. Проводити розрахунки 

систем протипожежного захисту, 

зокрема природного та штучного 

димовидалення, підпору повітря в 

сходовій клітині, оповіщення та 

управління евакуацією 

ВБ 2.5. Системи забезпе-

чення пожежної безпеки 

об`єктів 
 

ФК02. Здатність аналізу-

вати та кількісно визна-

чати рівень пожежної та 

техногенної небезпеки 

об’єктів різного призна-

чення, розробляти захо-

ПРН17. Оцінювати стан забезпе-

чення пожежної та техногенної 

безпеки об’єктів, будівель та спо-

руд, відповідність інженерних 

систем та систем активного та 

пасивного протипожежного захи-

ОК 2.4. Техногенна безпека 

об'єктів 

ОК 2.9. Переддипломна 

практика (стажування) 

ВБ 2.5. Системи забезпе-

чення пожежної безпеки 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 
ди щодо його зниження сту вимогам пожежної безпеки 

ФРН01. Аналізувати стан та рі-

вень небезпеки об’єктів різного 

призначення з застосування по-

жежних ризиків 

ФРН08. Здатність прогнозувати 

масштаби та наслідки надзвичай-

них ситуацій техногенного та 

природного характеру 

об`єктів  

ВБ 2.8. Навчальна практика  

 

ФК03. Здатність аналізу-

вати та визначати систе-

ми автоматичного про-

типожежного захисту 

об’єктів різного призна-

чення 

ПРН17. Оцінювати стан забезпе-

чення пожежної та техногенної 

безпеки об’єктів, будівель та спо-

руд, відповідність інженерних 

систем та систем активного та 

пасивного протипожежного захи-

сту вимогам пожежної безпеки 

ФРН06. Проводити розрахунки 

систем протипожежного захисту, 

зокрема природного та штучного 

димовидалення, підпору повітря в 

сходовій клітині, оповіщення та 

управління евакуацією 

ОК 2.6. Автоматичні систе-

ми забезпечення протипо-

жежного захисту 

ВБ 2.8. Навчальна практика 

ФК04. Здатність аналізу-

вати та обирати методи 

кількісних розрахунків 

елементів системи авто-

матичного протипожеж-

ного захисту об’єктів рі-

зного призначення 

ФРН06. Проводити розрахунки 

систем протипожежного захисту, 

зокрема природного та штучного 

димовидалення, підпору повітря в 

сходовій клітині, оповіщення та 

управління евакуацією  

ОК 2.10. Комплексний ек-

замен 

ОК 2.11.  Виконання та за-

хист кваліфікаційної роботи 

ФК05. Здатність аналізу-

вати та кількісно визна-

чати параметри процесу 

евакуації людей при по-

жежі 

ФРН05. Аналізувати об’ємно-

планувальні рішення будівель та 

споруд на відповідність вимогам 

нормативних документів щодо 

забезпечення евакуації людей та 

матеріальних цінностей на 

об’єктах різного призначення 

ФРН07. Розраховувати необхід-

ний та фактичний час евакуації 

людей при пожежі на об’єктах 

різного призначення 

ОК 2.2 Пожежна профілак-

тика в населених пунктах 

ВБ 2.6 Аудит пожежної та 

техногенної безпеки 

 

ФК06. Здатність коорди-

нувати проведення ана-

лізу відповідності проек-

тів та інженерних рішень 

вимогам промислової 

безпеки 

ФРН04. Застосовувати сучасні 

методології аудиту пожежної та 

техногенної безпеки об’єктів 

ВБ 2.1 Промислова безпека 

ФК07. Готовність до 

здійснення державного 

нагляду у сфері пожеж-

ФРН08. Здатність прогнозувати 

масштаби та наслідки надзвичай-

них ситуацій техногенного та 

ВБ 2.5 Системи забезпечен-

ня пожежної безпеки 

об’єктів  



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 
ної та техногенної безпе-

ки за об’єктами різного 

призначення, наданням 

робіт та послуг проти-

пожежного призначення, 

сертифікованою продук-

цією 

природного характеру 

ФК08. Здатність оціню-

вати стан будівель та 

споруд в умовах пожежі  

ФРН02. Аналізувати відповід-

ність будівельних конструкцій, 

будівель та споруд вимогам нор-

мативних документів щодо забез-

печення їх протипожежного захи-

сту 

ФРН05. Аналізувати об’ємно-

планувальні рішення будівель та 

споруд на відповідність вимогам 

нормативних документів щодо 

забезпечення евакуації людей та 

матеріальних цінностей на 

об’єктах різного призначення 

ВБ 2.2 Будівлі і споруди та 

їх поведінка в умовах по-

жежі 

ФК09. Здатність аналізу-

вати системи автомати-

зованого контролю та 

управління безпекою та 

оцінювати їх ефектив-

ність 

ФРН03. Аналізувати стан пожеж-

ної безпеки об’єкту будівництва, 

якість надання ліцензіатами пос-

луг та виконання робіт протипо-

жежного призначення, відповід-

ність продукції протипожежного 

призначення вимогам національ-

них та міжнародних стандартів 

ФРН09. Проводити розрахунки 

систем автоматичного контролю 

та управління безпекою 

ВБ 2.4 Системи автомати-

зованого контролю та 

управління безпекою 

ФК10. Здатність аналізу-

вати та використовувати 

методи експерименталь-

них досліджень у поже-

жній та техногенній без-

пеці 

ФРН10. Використовувати методи 

експериментальних досліджень у 

пожежній та техногенній безпеці 

ВБ 2.7 Методи експеримен-

тальних досліджень у по-

жежній безпеці 

 

  



Нормативні посилання 

1. Закон України «Про вищу освіту». 

2. Кодекс цивільного захисту України. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти». 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти». 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій». 

6. ДК003:2010 Національний класифікатор України «Класифікатор 

професій», затверджений наказом Держспоживстандарту України від 

28.07.2010 № 237 (зі змінами). 

7. «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників 

МНС України», випуск 92. Наказ МНС України від 01.12.2009 р. № 808. 

8. ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних 

понять. 

9. ДСТУ 2273:2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення ос-

новних понять. 

10. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2016 № 600 

«Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо розро-

блення стандартів вищої освіти». 

11. Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.06.2016 р. № 701 

«Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) держа-

вного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки» 

  

  



5 Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньо-професійної програми 
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6 Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними 

компонентами освітньо-професійної програми 
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7 Матриця відповідності визначених стандартом компетентностей де-

скрипторам НРК 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння 
Комуні-

кація 

Автоно-

мія та ві-

дповіда-

льність 

Загальні компетентності 

ЗК01. Здатність до пошуку, оброблення та ана-

лізу інформації з різних джерел 
+ +   

ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою  + +  

ЗК03. Здатність приймати обґрунтовані рішення 

в складних та непередбачуваних умовах 
 +  + 

ЗК04. Здатність діяти соціально відповідально 

та свідомо 
  + + 

ЗК05. Здатність оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт 
 +  + 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності  

ПК01. Спроможність застосувати на практиці 

теорії ризик-орієнтованого підходу прийняття 

управлінських рішень, керувати роботою колек-

тиву під час професійної діяльності 

 + + + 

ПК02. Здатність до аналізу і синтезу норм зако-

нодавства з питань пожежної безпеки та участі 

у розробленні нормативно-правових актів та 

нормативних документів з питань пожежної 

безпеки 

+ +   

ПК03. Спроможність перевіряти на відповід-

ність вимогам пожежної та техногенної безпеки 

проектні рішення на влаштування систем про-

типожежного захисту, автоматизованих систем 

раннього виявлення загрози виникнення над-

звичайних ситуацій та оповіщення населення 

 +  + 

ПК04. Здатність проводити соціальну та еконо-

мічну оцінку ефективності інженерно-технічних 

заходів у сфері пожежної безпеки 

 +  + 

ПК05. Здатність застосовувати знання зі станда-

ртизації, метрології та сертифікації у сфері про-

фесійної діяльності 

+ +   

ПК06. Здатність опановувати та застосовувати 

сучасні інформаційні технології під час рішення 

професійних або наукових завдань 

 +   

ПК07. Здатність проводити комплексний аналіз 

існуючої протипожежної та аварійно-

рятувальної техніки і розробляти рішення під 

час проектування сучасних зразків протипоже-

жної та аварійно-рятувальної техніки 

 + + + 

ПК08. Здатність організовувати моніторинг по-

жежної обстановки й аналізувати його результа-

ти, розробляти науково-обґрунтовані рекомен-

дації щодо проведення заходів із запобігання та 

ліквідування пожеж 

 

 +   



Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння 
Комуні-

кація 

Автоно-

мія та ві-

дповіда-

льність 

ПК09. Здатність застосовувати нові підходи 

(методи) до аналізування процесів, стану об'єк-

тів та прогнозування можливих загроз виник-

нення пожеж 

+ +   

ПК10. Спроможність забезпечувати організа-

ційні і навчально-методичні заходи щодо набут-

тя працівниками і населенням знань, необхідних 

для збереження життя і здоров'я людей в умовах 

виникнення пожеж та під час виконання робіт з 

ліквідування пожежі 

 + + + 

ПК11. Здатність до реалізації нових методів, 

спрямованих на регулювання пожежної безпе-

ки, оцінювання рівнів ризику 

 +   

ПК12. Спроможність застосувати основні по-

ложення стандартів та нормативно-правових 

актів з питань пожежної безпеки в процесі про-

фесійної діяльності 

 + + + 

ПК13. Готовність до проведення випробувань 

нових інноваційних технологій, обладнання, за-

собів та систем протипожежного захисту 

+   + 

ПК14. Здатність доводити знання та власні ви-

сновки до фахівців та нефахівців 
  +  

Спеціальні (фахові) компетентності для освітньо-професійної програми «Експерт 

будівельний з пожежної та техногенної безпеки» 

ФК01. Здатність аналізувати та визначати сис-

теми забезпечення пожежної та техногенної 

безпеки об’єктів різного призначення 

+ +   

ФК02. Здатність аналізувати та кількісно визна-

чати рівень пожежної та техногенної небезпеки 

об’єктів різного призначення, розробляти захо-

ди щодо його зниження 

+ +  + 

ФК03. Здатність аналізувати та визначати сис-

теми автоматичного протипожежного захисту 

об’єктів різного призначення 

+ +   

ФК04. Здатність аналізувати та обирати методи 

кількісних розрахунків елементів системи авто-

матичного протипожежного захисту об’єктів 

різного призначення 

+ +   

ФК05. Здатність аналізувати та кількісно визна-

чати параметри процесу евакуації людей при 

пожежі 

+ +   

ФК06. Здатність координувати проведення ана-

лізу відповідності проектів та інженерних рі-

шень вимогам промислової безпеки 

+ +   

ФК07. Готовність до здійснення державного на-

гляду у сфері пожежної та техногенної безпеки 

за об’єктами різного призначення, наданням ро-

біт та послуг протипожежного призначення, 

 + + + 




