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Загальна інформація про дисципліну 

Анотація дисципліни 

 

Знання отримані під час вивчення навчальної дисципліни «Державний 

нагляд у сфері пожежної безпеки» дозволяють виконувати обов’язки державного 

інспектора з нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки 

відповідно до вимог керівних документів та нормативних актів з питань 

техногенної та пожежної безпеки. 

 

Даний курс передбачає формування у майбутнього фахівця чітких знань і 

умінь щодо виконання посадових інструкцій державного інспектора з нагляду 

(контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки в органах та підрозділах 

ДСНС України з урахуванням: 

- вимог нормативно-правових актів щодо організації діяльності ДСНС 

України; 

- правил безпеки праці під час виконання посадових обов’язків. 

Відмінною особливістю даного курсу є те, що розглянуті теоретичні питання 

підкріплюються набуттям практичних навичок, тому що практичні заняття 

проводяться як з використанням матеріально-технічної бази кафедри, так і на базі 

практичних підрозділів ГУ ДСНС України в областях та м. Києві, що дозволяє 

максимально приблизити відпрацювання питань до реальних умов. 

 

Інформація про науково-педагогічного(них) працівника(ів) 
 

Загальна 

інформація 

Пирогов Олександр Вікторович, доцент кафедри пожежної 

профілактики в населених пунктах факультету пожежної безпеки, 

кандидат технічних наук, доцент. 

Контактна 

інформація 

м. Харків, вул. Чернишевська, 94, каб. № 345. Робочий номер телефону 

– 707-34-13.  

Е-mail pir.s@ukr.net 

Наукові 

інтереси 

1. Забезпечення пожежної та техногенної безпеки об’єктів та населених 

пунктів;  

2. Організація діяльності органів державного нагляду (контролю) у 

сфері пожежної та техногенної безпеки щодо забезпечення пожежної 

безпеки об’єктів та населених пунктів. 

Професійні 

здібності 

Професійні знання і значний досвід щодо організації та забезпечення 

пожежної безпеки об’єктів, організації діяльності органів державного 

нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки щодо 

забезпечення пожежної безпеки об’єктів та населених пунктів тощо. 

Наукова 

діяльність за 

освітнім 

компонентом 

Акаунт Google  Scholar: 
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=tjq8Di0AAAAJ 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0958-0801 

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56226012700 
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Час та місце проведення занять з дисципліни 
 

Аудиторні заняття з навчальної дисципліни проводяться згідно 

затвердженого розкладу. Електронний варіант розкладу розміщується на сайті 

Університету (http://rozklad.nuczu.edu.ua/timeTable/group).  

Консультації з навчальної дисципліни проводяться протягом семестру згідно 

графіка в аудиторії № 339 або в онлайн-режимі на базі платформи Zoom. В разі 

додаткової потреби здобувача в консультації час погоджується з викладачем. 

 

Навчальна дисципліна «Державний нагляд у сфері пожежної безпеки» є 

професійною обов’язковою для підготовки за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти  у галузі знань  26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна 

безпека» за освітньо-професійною програмою «Пожежогасіння та аварійно-

рятувальні роботи», вивчається з метою набуття знань, умінь та практичних 

навичок щодо форм та методів роботи органів державного нагляду (контролю) у 

сфері техногенної та пожежної безпеки, діяльність яких направлена на 

забезпечення пожежної безпеки об’єктів та населених пунктів. 

 

Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Форма здобуття 

освіти 

(заочна)* 

Статус дисципліни (обов’язкова загальна або 

обов’язкова професійна або вибіркова) 

професійна 

(вибіркова)  

Рік підготовки 3, 4 

Семестр 6, 7 

  

Обсяг дисципліни:  

- в кредитах ЄКТС 6 

- кількість модулів 4 

- загальна кількість годин 180 

  

Розподіл часу за навчальним планом: 

- лекції (годин) 16 

- практичні заняття (годин) 4 

- семінарські заняття (годин) - 

- лабораторні заняття (годин) - 

- курсовий проєкт (робота) (годин) - 

- інші види занять (годин)  

- самостійна робота (годин)  160 

- індивідуальні завдання (науково-дослідне) (годин)  

- підсумковий контроль (диференційний залік, 

екзамен)  

Диф.залік, 

екзамен 

 

Примітка: * – набір 2020 року, термін навчання – 4 роки 6 місяців. 

 

http://rozklad.nuczu.edu.ua/timeTable/group


Передумови для вивчення дисципліни  

 

Раніше мають бути вивчені дисципліни: українська мова (за професійним 

спрямуванням), політологія, психологія професійної діяльності та здобуті 

результати навчання:  

- застосовувати невербальні методи спілкування; здійснювати пошук нової 

інформації; навчати  працівників об’єкту і населення  з  питань забезпечення 

пожежної безпеки;  проводити заняття з особовим складом підрозділу; доносити до 

фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід у сфері 

професійної діяльності; 

- застосовувати необхідні для здійснення професійної діяльності знання 

математичних та природничих наук; аналізувати і обґрунтовувати інженерно-

технічні та організаційні заходи щодо цивільного захисту, техногенної та 

промислової безпеки на об'єктах та територіях; використовувати інформаційні 

технології, системи управління базами даних та стандартні пакети прикладних 

програм у професійній діяльності. 

 

 

Результати навчання та компетентності з дисципліни 

 

Відповідно до освітньо-професійної програми «Пожежогасіння та аварійно-

рятувальні роботи» вивчення навчальної дисципліни повинно забезпечити: 

 

– досягнення здобувачами вищої освіти таких результатів навчання:  

 

Програмні результати навчання ПРН 

Аналізувати і прогнозувати суспільні явища й процеси, знати 

нормативно-правові засади забезпечення пожежної безпеки, 

питання  правового регулювання забезпечення пожежної безпеки 

об'єктів і територій. 

ПРН03 

Аналізувати інформацію про наявність розроблених і 

обґрунтованих заходів з підвищення рівня протипожежного 

захисту об'єкта; розробляти та пропонувати обґрунтовані заходи, 

інженерно-технічні рішення щодо запобігання  виникненню та 

поширенню пожеж. 

ПРН06 

Виконувати перевірку протипожежного стану об’єкту, 

застосувати адміністративні санкції за порушення вимог 

законодавства з питань пожежної безпеки, контролювати 

усунення порушень правил пожежної безпеки на об’єктах. 

ПРН14 

Застосовувати невербальні методи спілкування; здійснювати 

пошук нової інформації; навчати  працівників об’єкту і населення  

з  питань забезпечення пожежної безпеки;  проводити заняття з 

особовим складом підрозділу; доносити до фахівців і нефахівців 

інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід у сфері 

професійної діяльності. 

ПРН22 

Проводити перевірку порядку подання декларацій відповідності ПРН28 



матеріально-технічної бази суб’єктами господарювання вимогам 

законодавства з питань пожежної безпеки. 

Готувати відповідні матеріали за результатами розгляду листів, 

пропозицій, скарг і заяв громадян, юридичних та фізичних осіб з 

питань пожежної безпеки. 

ПРН29 

Дисциплінарні результати навчання  абревіатура 

Аналізувати вимоги нормативно-правових актів щодо порядку 

організації та забезпечення техногенної та пожежної безпеки 

об’єкта; розробляти та пропонувати обґрунтовані заходи, 

інженерно-технічні рішення щодо приведення об’єктів у 

відповідність з вимогами норм та правил пожежної безпеки. 

 

Аналізувати вимоги нормативно-правових актів щодо організації 

та здійснення функцій державного нагляду (контролю) у сфері 

техногенної та пожежної безпеки та ступінь виконання 

розпорядчих документів з питань забезпечення пожежної безпеки 

об’єктів та населених пунктів. 

 

 

– формування у здобувачів вищої освіти наступних компетентностей: 

 

Програмні компетентності (загальні та професійні) ЗК, ПК 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК1 

Навички міжособистісної взаємодії. ЗК7 

Усвідомлення функцій держави з питань пожежної безпеки, 

форм реалізації цих функцій, правових основ пожежної 

безпеки; дотримання загальних принципів та норм правового 

регулювання забезпечення пожежної безпеки об'єктів і 

територій. 

ПК11 

Здатність організовувати нагляд (контроль) за виконанням 

вимог пожежної безпеки, обґрунтування заходів, спрямованих 

на усунення порушень, посилення протипожежного захисту. 

ПК15 

Здатність проводити адміністративне розслідування у 

справах, пов’язаних з порушенням установлених 

законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанням 

приписів і постанов та оформлювати матеріали про 

адміністративні правопорушення. 

ПК22 

Здатність організовувати та проводити навчання населення з 

питань пожежної безпеки. 
ПК30 

Здатність до реалізації форм та методів пожежно-

профілактичної роботи під час здійснення нагляду (контролю) 

дотримання вимог пожежної безпеки на об’єктах і територіях 

різного призначення. 

ПК32 



Очікувані компетентності з дисципліни абревіатура 

Здатність забезпечити організацію та координацію  

здійснення заходів державного нагляду (контролю) за станом 

пожежної та техногенної безпеки об’єктів; оцінювати 

достатність рівня забезпечення пожежної та техногенної 

безпеки об’єкта; брати участь у планових заходах державного 

нагляду (контролю) за станом пожежної та техногенної 

безпеки об’єктів.  

 

Здатність до реалізації навичок самостійного провадження у 

справах про адміністративне правопорушення 

 

 

 

Програма навчальної дисципліни 
 

Теми навчальної дисципліни:  

 

МОДУЛЬ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ  

Тема 1. Організація забезпечення протипожежного захисту в Україні.  

Тема 2. Організація діяльності ДСНС України у сфері техногенної та 

пожежної безпеки. 

Тема 3. Організація діяльності територіальних органів державного нагляду у 

сфері техногенної та пожежної безпеки.  

Тема 4. Організація масово-роз’яснювальної роботи та її види. 

Тема 5. Організація діяльності протипожежних формувань в Україні. 

 

МОДУЛЬ 2. ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПОЖЕЖНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ. 

Тема 6. Порядок обліку пожеж та їх наслідків. 

Тема 7. Аналіз пожеж. 

Тема 8. Оформлення первинних документів за фактом пожежі. 

Тема 9. Основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності. 

Тема 10. Організація проведення планових та позапланових перевірок 

об’єктів. 

Тема 11. Перевірка діяльності адміністрації об’єкту щодо забезпечення 

пожежної безпеки.  

Тема 12. Порядок оформлення результатів перевірки стану пожежної безпеки 

об’єкту. 

 

МОДУЛЬ 3. ОППР В МІСТАХ ТА НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ 

Тема 13. Порядок подання та реєстрації документів дозвільного характеру. 

Тема 14. ОППР в містах та населених пунктах. 

Тема 15. ОППР на промислових підприємствах. 

Тема 16. Організація навчання робітників та службовців правилам пожежної 

безпеки. 

Тема 17. Ліцензування діяльності щодо надання послуг та виконання робіт 

протипожежного призначення. 

Тема 18. Порядок сертифікації продукції протипожежного призначення. 

 



МОДУЛЬ 4. ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ 

Тема 19. Основні положення законодавства України щодо адміністративно-

правової діяльності органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної 

безпеки. 

Тема 20. Особлива частина Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

Тема 21. Основні положення адміністративного процесу. Порушення 

адміністративної справи та протокол про адміністративне правопорушення. 

Тема 22. Розгляд адміністративних справ. Постанова про накладення 

адміністративного стягнення. 

Тема 23. Застосування Загальної та Особливої частини Кримінального 

кодексу України в діяльності органів та підрозділів ДСНС України. 

 

  

Розподіл дисципліни у годинах за формами організації освітнього 

процесу та видами навчальних занять:  

 
 

Назви модулів і тем 

Заочна форма 

Кількість годин 

усього 

у тому числі 

 

лекції 

практичні 

(семінарські) 

заняття 

лабораторні 

заняття 

(інші види 

занять) 

самостійна 

робота 

модульна 

контрольна 

робота 

6-Й СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

Тема 1. Організація 

забезпечення 

протипожежного захисту 

в Україні.  

7 - - - 7 - 

Тема 2. Організація 

діяльності ДСНС 

України у сфері 

техногенної та пожежної 

безпеки 

9 2 - - 7  

Тема 3. Організація 

діяльності 

територіальних органів 

державного нагляду у 

сфері техногенної та 

пожежної безпеки. 

7 - - - 

 

 

7 

 

Тема 4. Організація 

масово-роз’яснювальної 

роботи та її види. 

7 - - - 7  

Тема 5. Організація 

діяльності 

протипожежних 

формувань в Україні. 

7 - - - 7  

Разом за модулем 1 
37 2 - - 35 

Модульна 

к/р № 1 



МОДУЛЬ 2. ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПОЖЕЖНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ. 

Тема 6. Порядок обліку 

пожеж та їх наслідків. 
9 2 - - 7  

Тема 7. Аналіз пожеж. 7 - - - 7  
Тема 8. Оформлення 

первинних документів за 

фактом пожежі. 

7 - - - 7  

Тема 9. Основні засади 

державного нагляду у 

сфері господарської 

діяльності. 

9 2 - - 7  

Тема 10. Організація 

проведення планових та 

позапланових перевірок 

об’єктів. 

7 - - - 7  

Тема 11. Перевірка 

діяльності адміністрації 

об’єкту щодо 

забезпечення пожежної 

безпеки. 

7 - - - 7  

Тема 12. Порядок 

оформлення результатів 

перевірки стану 

пожежної безпеки 

об’єкту. 

11 2 2 - 7  

Разом за модулем 2 
57 6 2 - 49 

Модульна 

к/р № 2 

7-Й СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ 3. ОППР В МІСТАХ ТА НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ 

Тема 13. Порядок 

подання та реєстрації 

документів дозвільного 

характеру. 

7 - - - 7  

Тема 14. ОППР в містах 

та населених пунктах. 
9 2 - - 7  

Тема 15 ОППР на 

промислових 

підприємствах. 

7 - - - 7 
 

Тема 16. Організація 

навчання робітників та 

службовців правилам 

пожежної безпеки. 

7 - - - 7 

 

Тема 17. Ліцензування 

діяльності щодо надання 

послуг та виконання 

робіт протипожежного 

призначення 

9 2 - - 7  

Тема 18. Порядок 

сертифікації продукції 

протипожежного 

призначення 

7 - - - 7  

Разом за модулем 4 
46 4 - - 42 

Модульна 

к/р № 3 



МОДУЛЬ 4. ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ 

Тема 19. Основні 

положення 

законодавства України 

щодо адміністративно-

правової діяльності 

органів державного 

нагляду у сфері 

пожежної та техногенної 

безпеки 

7 - - - 7  

Тема 20. Особлива 

частина Кодексу України 

про адміністративні 

правопорушення 

9 2 - - 7  

Тема 21. Основні 

положення 

адміністративного 

процесу. Порушення 

адміністративної справи 

та протокол про 

адміністративне 

правопорушення 

7 - - - 7  

Тема 22. Розгляд 

адміністративних справ. 

Постанова про 

накладення 

адміністративного 

стягнення 

10 2 2 - 6  

Тема 23. Застосування 

Загальної та Особливої 

частини Кримінального 

кодексу України в 

діяльності органів та 

підрозділів ДСНС 

України 

7 - - - 7  

Разом за модулем 4 40 4 2 - 34 
Модульна 

к/р № 4 

 

Теми практичних занять  
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Порядок оформлення результатів перевірки стану пожежної безпеки 

об’єкту. 

2 

2.  Розгляд адміністративних справ. Постанова про накладення 

адміністративного стягнення 

2 

Разом 4 
 

 

 

 

Оцінювання освітніх досягнень здобувачів вищої освіти 
 

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є:  

– екзамен або диференційний залік; 



– виконання підсумкових модульних контрольних робіт. 

Оцінювання рівня освітніх досягнень здобувачів за освітніми компонентами, 

здійснюється за 100-бальною шкалою, що використовується в НУЦЗ України з 

переведенням в оцінку за рейтинговою шкалою – ЄКТС та в 4-бальну шкалу. 

 

 

Таблиця відповідності результатів оцінювання знань з навчальної 

дисципліни за різними шкалами 

 

За 100-бальною шкалою, 

що використовується в 

НУЦЗ України 

За рейтинговою 

шкалою (ЄКТС) 
За 4-бальною шкалою 

90‒100 A відмінно 

80‒89 B 
добре 

65‒79 C 

55‒64 D 
задовільно 

50‒54 E 

35‒49 FX 
незадовільно 

0‒34 F 

 

Критерії оцінювання 

 

Форми поточного та підсумкового контролю 

 
Поточний контроль результатів навчання проводиться у формі: 

- поточного контролю роботи здобувача впродовж семестру;  

- підсумкового контролю успішності; 

- виконання модульних контрольних робіт. 

Підсумковий контроль успішності проводиться з метою оцінки результатів 

навчання на завершальному етапі у формі усного екзамену (7-й семестр) або 

диференційного заліку (6-й семестр). 

Кожен екзаменаційний білет складається з одного практичного завдання та 

двох теоретичних питань. Вирішення практичного завдання передбачає складання 

одного з трьох документів: 

1. Протоколу про адміністративне правопорушення. 

2. Постанови про накладення адміністративного стягнення. 

Теоретичні питання оцінюються за повнотою відповіді. 

 

Поточний контроль 

 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів у 6-му семестрі (оцінюється 

в діапазоні від 0 до 10 балів): 

9-10 балів – завдання виконане в повному обсязі, відповідь вірна, 

використовуються професійні терміни; думки висловлюються професійно, 

граматично і стилістично вірно; 



7-8 балів – завдання виконане, але обґрунтування відповіді недостатнє, у 

відповіді допущені незначні професійні чи стилістичні помилки; 

5-6 балів – завдання виконане частково, у відповіді допущені незначні 

професійні чи стилістичні помилки; 

3-4 бали – завдання виконане частково, у відповіді допущені значні 

професійні чи стилістичні помилки; 

0-2 бали – завдання не виконане, відповідь не дана. 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів у 7-му семестрі (оцінюється 

в діапазоні від 0 до 5 балів): 

5 балів – завдання виконане в повному обсязі, відповідь вірна, 

використовуються професійні терміни; думки висловлюються професійно, 

граматично і стилістично вірно; 

3-4 бали – завдання виконане, але обґрунтування відповіді недостатнє, у 

відповіді допущені незначні професійні чи стилістичні помилки; 

2 бали – завдання виконане частково, у відповіді допущені незначні 

професійні чи стилістичні помилки; 

1 бал – завдання виконане частково, у відповіді допущені значні професійні 

чи стилістичні помилки; 

0 балів – завдання не виконане, відповідь не дана. 

 
Модульний контроль 

 

Модульна контрольна робота є складовою поточного контролю і 

здійснюється через проведення письмової роботи під час самостійної підготовки.  

Кожна модульна контрольна робота передбачає 5 варіантів, кожен з яких 

складається з індивідуальних завдань які, в свою чергу, охоплюють вивчений 

теоретичний матеріал відповідно до семестру та програми навчання. 

Відповіді на питання, що містяться у завданні, повинні бути повними, 

підтвердженими вимогами нормативних документів та посиланнями на 

нормативно-правові акти. Для розкриття чи доповнення відповіді можна 

застосовувати структурні схеми. 

Критерії оцінювання знань здобувачів при виконанні модульних 

контрольних робіт у 6-му семестрі оцінюється в діапазоні від 0 до 30 балів: 

26-30 балів – завдання виконане в повному обсязі, відповіді надані на всі 

п’ять питань отриманого варіанту, використовуються професійні терміни; думки 

висловлюються професійно і стилістично вірно; 

21-24 балів – завдання виконане, але відповіді надані не на всі п’ять питань 

отриманого варіанту, у відповіді допускаються незначні професійні чи стилістичні 

помилки; 

16-20 балів – завдання виконане, але відповіді надані не на всі п’ять питань 

отриманого варіанту, слабко та недостатньо використовуються професійні 

терміни, посилання на нормативно-правові акти мають неточності; думки 

висловлюються професійно слабо та стилістично не вірно; 

10-15 балів – завдання не виконане, відповіді надані не більше ніж на три 

питання з п’яти, що містить варіант-завдання; недостатньо використовуються 

професійні терміни, посилання на нормативно-правові акти мають суттєві 



неточності; думки висловлюються не професійно, безграмотно та стилістично не 

вірно; 

0-10 балів – завдання не виконане або майже не виконане. 

Критерії оцінювання знань здобувачів при виконанні модульних 

контрольних робіт у 7-му семестрі оцінюється в діапазоні від 0 до 25 балів: 

21-25 балів – завдання виконане в повному обсязі, відповіді надані на всі 

п’ять питань отриманого варіанту, використовуються професійні терміни; думки 

висловлюються професійно і стилістично вірно; 

16-20 балів – завдання виконане, але відповіді надані не на всі п’ять питань 

отриманого варіанту, у відповіді допускаються незначні професійні чи стилістичні 

помилки; 

11-15 балів – завдання виконане, але відповіді надані не на всі п’ять питань 

отриманого варіанту, слабко та недостатньо використовуються професійні 

терміни, посилання на нормативно-правові акти мають неточності; думки 

висловлюються професійно слабо та стилістично не вірно; 

6-10 балів – завдання не виконане, відповіді надані не більше ніж на три 

питання з п’яти, що містить варіант-завдання; недостатньо використовуються 

професійні терміни, посилання на нормативно-правові акти мають суттєві 

неточності; думки висловлюються не професійно, безграмотно та стилістично не 

вірно; 

0-5 балів – завдання не виконане або майже не виконане. 

 

Підсумковий контроль 

 

Критерії оцінювання знань здобувачів на екзамені у 7-му семестрі 

(оцінюється від 0 до 25 балів): 

23-25 балів – в повному обсязі здобувач володіє навчальним матеріалом, 

глибоко та всебічно розкрив зміст теоретичних питань, правильно виконав 

практичне завдання з повним дотримуванням вимог до виконання; 

20-22 бали – достатньо повно володіє навчальним матеріалом, в основному 

розкрито зміст теоретичних питань. При наданні відповіді на деякі питання не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, при цьому є несуттєві неточності та 

незначні помилки. Правильно виконане практичне завдання; 

16-19 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, допускаючи при цьому окремі 

суттєві неточності та помилки. Правильно виконане практичне завдання, але має 

неточності; 

11-15 балів – не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Недостатньо розкриті зміст теоретичного питання та практичних завдань, 

допускаючи при цьому суттєві неточності. Практичне завдання виконано частково; 

6-10 балів – частково володіє навчальним матеріалом, відповіді загальні, 

допущено при цьому суттєві помилки. Практичне завдання не виконано; 

0-5 балів – не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 

розуміє змісту теоретичного питання та практичних завдань. Не вирішив жодного 

завдання. 

 

 



Розподіл та накопичення балів, які отримують здобувачі, за видами 

навчальних занять та контрольними заходами з дисципліни 

 

– 6-й семестр (диференційний залік): 

 
Поточний контроль та самостійна робота Сума балів  

за дисципліну Модуль 1 Модуль 2 
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– 7-й семестр (екзамен): 

 
Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий 

контроль 

(екзамен) 

Сума балів  

за дисципліну Модуль 3 Модуль 4 
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Перелік питань для підготовки до модульної контрольної роботи №1 

 

1. Основи забезпечення протипожежного захисту в Україні. Основні 

нормативні документи щодо забезпечення пожежної безпеки. 

2. Керівна роль держави щодо забезпечення пожежної безпеки. 

3. Суб’єкти забезпечення пожежної безпеки. 

4. Види пожежної охорони в Україні та їх коротка характеристика. 

5. Загальна характеристика системи забезпечення пожежної безпеки 

6. Порядок утворення ДСНС України. 

7. Основні нормативно-правові акти з питань організації діяльності ДСНС 

України.  

8. Основні завдання ДСНС України у сфері пожежної та техногенної безпеки. 

9. Посадові особи ДСНС України. 

10. Порядок здійснення своїх повноважень ДСНС України. 

11. Порядок утворення Головних управлінь ДСНС України. 

12.  Які структурні підрозділи підпорядковуються Головним управлінням ДСНС 

України в областях …? 

13. Основні функціональні напрямки діяльності органу державного нагляду 

(контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки. 

14. Планування роботи в органах та підрозділах ДСНС України. 

15. З урахуванням чого повинні складатися плани робіт? 



16. Види добровільних протипожежних формувань, які створюються на 

об’єктах. Керівні документи. 

17. Підстави та мета створення добровільної пожежної дружини (ДПД). 

18. Склад та основні напрямки діяльності ДПД. 

19. Підстави та мета створення на об’єкті пожежно-технічної комісії (ПТК). 

20. Склад та основні напрямки роботи ПТК. 

21. Підстави, мета створення та основні напрямки діяльності ДЮРП. 

22. Підстави та мета створення служби пожежної  безпеки (СПБ) об’єкта. 

Основні завдання. 

23. Назвати керівні документи, які регламентують порядок здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. 

24. Правові підстави проведення масово-роз’яснювальної роботи. 

25. Мета та основні завдання масово-роз’яснювальної роботи. 

26. Як здійснюється і на кого покладається організація навчання населення 

правилам пожежної безпеки та діям у разі виникнення пожежі?  

27. Перелічити види (форми) протипожежної пропаганди. 

28. Вимоги до бесіди на протипожежну тематику. 

29. Вимоги до плану проведення бесіди (лекції) на протипожежну тематику. 

30. Основні керівні документи щодо організації та проведення спеціального 

навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки. 

31. Види протипожежних інструктажів, терміни проведення, відповідальні 

особи. 

32. Питання, що повинні відображені у програмі вступного та первинного 

інструктажу. 

33. Порядок організації та проведення спеціального навчання з питань пожежної 

безпеки. 

34. Порядок оформлення результатів проходження спеціального навчання. 

 

Перелік питань для підготовки до модульної контрольної роботи №2 

 

1. Назвати керівні документи, що регламентують порядок обліку пожеж в 

державі. Мета проведення обліку пожеж та їх наслідків. 

2. Яка особа вважається загиблою або травмованою на пожежі? 

3. Порядок складання документу, який засвідчує факт пожежі. Основний 

керівний документ. Порядок обліку пожеж, на які оперативно-рятувальні 

підрозділи не викликались. 

4. Які пожежі та загоряння не підлягають обліку? 

5. Мета проведення аналізу пожеж. Що дозволяє встановити статистичний 

аналіз пожеж? 

6. Мета та правові підстави проведення перевірок за фактами пожеж.  

7.  Прийом заяв про пожежі та кримінальні правопорушення, пов’язані з 

пожежами.  

8. Склад та завдання слідчо-оперативної групи. 

9. Порядок дій державного інспектора на місці пожежі.  

10. Оформлення документів за фактом виникнення пожежі.  

11. Назвати керівні документи, які регламентують порядок здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. 



12. Призначення та види проведення перевірок протипожежного стану об’єктів.  

13. Підстави проведення перевірок протипожежного стану об’єктів. 

14. Порядок розподілу суб’єктів господарювання відповідно до ступеня ризику 

їх господарської діяльності. 

15. Дати визначення основним групам, на які поділяються об’єкти, що 

знаходяться на обліку в підрозділі. Терміни (строки) та періодичність 

проведення перевірок.  

16. Порядок організації перевірки протипожежного стану об'єкта. 

17. Методика проведення перевірки протипожежного стану об’єктів. 

18. Характеристика етапів проведення планової перевірки протипожежного 

стану об’єкта. 

19. Перелічити питання, що підлягають з’ясуванню під час проведення 

планової перевірки протипожежного стану об’єкта. 

20. Порядок постановки об’єктів на облік.  

21. Вимоги до змісту наглядової справи. 

22. Порядок оформлення результатів перевірки протипожежного стану об’єкта. 

23. Вимоги до Припису про усунення порушень вимог законодавства у сфері 

техногенної та пожежної безпеки.  

24. Порядок визначення термінів виконання запропонованих протипожежних 

заходів. 

25. Порядок та терміни вручення припису. Порядок збереження приписів. 

26. Порядок формування єдиної справи розпорядчих документів. 

 

 

Перелік питань для підготовки до модульної контрольної роботи №3 

 

1. Основні керівні документи щодо організації та проведення спеціального 

навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки. 

2. Види протипожежних інструктажів, терміни проведення, відповідальні 

особи. 

3. Питання, що повинні відображені у програмі вступного та первинного 

інструктажу. 

4. В яких випадках та з якою періодичністю проводиться вступний 

протипожежний інструктаж? 

5. В яких випадках та з якою періодичністю проводяться первинний та 

повторний протипожежні інструктажі? 

6. За яких умов особа може бути звільнена від проходження вступного та 

первинного інструктажів? 

7. Порядок оформлення протипожежних інструктажів. 

8. Який порядок та базові вимоги до структури і змісту програм навчання 

посадових осіб з питань пожежної безпеки? 

9. Яка процедура розробки та затвердження програм навчання посадових осіб 

з питань пожежної безпеки? 

10. Порядок, термін розгляду та оформлення програм навчання посадових осіб 

з питань пожежної безпеки. 

11. Питання, що визначаються під час розгляду програм навчання посадових 

осіб. Термін дії програм. 



12. Коли та ким затверджується програма навчання посадових осіб з питань 

пожежної безпеки? Керівні документи. 

13. Структура програми навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки. 

Тривалість навчання. 

14. Порядок завершення навчання за програмою та порядок оформлення 

перевірки знань з питань пожежної безпеки. 

15. Порядок комплектування навчальних груп та початок занять посадових осіб 

з питань пожежної безпеки. 

16. Порядок обліку та видачі посвідчень про проходження навчання посадових 

осіб з питань пожежної безпеки.  

17. Вимоги до фахівців, які можуть проводити спеціальне навчання та 

перевірку знань з питань пожежної безпеки. 

18. Поняття «об’єкт з масовим перебуванням людей» (МПЛ).  

19. Фактори, які характеризують пожежну безпеку об’єктів з МПЛ. 

20. Перерахувати причини пожеж, які виникають на об’єктах з МПЛ. 

21. Що є основною причиною загибелі людей на об’єктах з МПЛ? 

22. Чим досягається безпека людей (форми, напрямки ОППР) на об’єктах з 

масовим перебуванням людей під час виникнення пожежі? 

23. Законодавчі основи пожежної безпеки в житловому секторі. 

24. Назвати основні причини пожеж, які характерні для житлового фонду в 

місті. 

25. Назвати основні причини пожеж, які характерні для житлових будинків 

особистої власності? 

26. Організаційні форми та методи пожежно-профілактичної роботи в 

житловому секторі. 

27. Особливості перевірки протипожежного стану будинку підвищеної 

поверховості. 

28. Порядок навчання населення ППБ в побуті. 

29. Відповідальність посадових осіб за порушення ППБ в житловому секторі. 

30. Порядок оформлення результатів перевірок об’єктів житлового фонду. 

31. Характеристика пожежної небезпеки промислових підприємств. 

32. Забезпечення пожежної безпеки промислових підприємств. 

33. Поняття протипожежного режиму. Заходи, впровадженням яких він 

досягається. 

34. Порядок організації вогневих робіт на об’єкті та здійснення контролю за їх 

проведенням. 

35. Особливості пожежно-профілактичної роботи на промислових об’єктах. 

36. Порядок утворення підрозділів державної пожежної охорони на об’єктах. 

37. Організація та несення служби в підрозділах, що охороняють об'єкти за 

договорами. 

38. Порядок контролю за протипожежним станом об’єктів у вихідні та святкові 

дні. 

39. Порядок видачі дозволу на проведення вогневих робіт на об’єкті. 

 

Перелік питань для підготовки до модульної контрольної роботи №4 

 

1. Перелічити підстави для прийняття рішення про анулювання ліцензії. 



2. Термін подання суб’єктом господарювання до органу ліцензування нової 

заяви про видачу ліцензії з дати прийняття рішення про її відмову. 

3. Порядок та строки прийняття рішення про видачу ліцензії органом 

ліцензування з дня реєстрації заяви про видачу ліцензії. 

4. В який термін орган ліцензування надсилає здобувачу копію рішення про 

відмову у видачі ліцензії? 

5. Перелічити підстави проведення позапланової перевірки додержання 

ліцензіатами вимог ліцензійних умов. 

6. В який термін орган ліцензування встановлює наявність або відсутність 

підстав для залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду? 

7. Що є підставою для залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду? 

8. Які підстави дають можливість проведення органами ліцензування 

позапланової перевірки додержання вимог законодавства у сфері 

ліцензування? 

9. В який строк набирають чинності ліцензійні умови у разі запровадження 

нового виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню? 

10. Перелік документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії та яка 

інформація міститься у заяві? 

11. В який термін рішення про анулювання ліцензії набуває чинності після його 

прийняття? 

12. Терміни, визначення та нормативні посилання обов’язкової сертифікації 

продукції протипожежного призначення? 

13. Що передбачає загальний порядок проведення сертифікації продукції 

протипожежного призначення? 

14. Порядок подання заявки на сертифікацію та які документи додаються до неї? 

15. Який порядок розгляду заявки та прийняття рішення органом сертифікації? 

16. Порядок обстеження виробництва та які документи складаються за 

результатами обстеження? 

17. Послідовність та терміни випробування зразків продукції з метою 

сертифікації. 

18. Порядок оформлення, реєстрація та видача сертифіката відповідності. 

19. Порядок визнання сертифікатів відповідності, що були видані органами 

сертифікації інших країн. 

20. Структура Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

21. Поняття адміністративного правопорушення.  

22. Відмінність адміністративного правопорушення від злочину і 

дисциплінарного проступку.  

23. Склад і структура адміністративного правопорушення.  

24. Поняття адміністративної відповідальності.  

25. Поняття адміністративного стягнення. 

26. Характеристика особливої частини КУпАП.  

27. Компетенція органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної 

безпеки.  

28. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про 

адміністративні правопорушення.  

29. Поняття компетенції органів державного нагляду у сфері пожежної та 

техногенної безпеки.  



30. Повноваження органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної 

безпеки.  

31. Альтернативна підвідомчість. Вираховування розмірів штрафу. 

32. Поняття адміністративного процесу. Принципи адміністративного процесу. 

33. Суб’єкти адміністративного процесу. Стадії адміністративного процесу.  

34. Провадження в справах про адміністративні правопорушення. Докази в 

адміністративному процесі. 

35. Складання протоколу про адміністративне правопорушення.  

36. Права особи, яка притягується до адміністративної відповідальності.  

37. Направлення протоколу за належністю. 

38. Порядок та терміни розгляду адміністративної справи про порушення 

встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.  

39. Основні вимоги до складення постанови про накладення адміністративного 

стягнення.  

40. Порядок оскарження й опротестування постанови про накладення 

адміністративного стягнення.  

41. Порядок та терміни виконання постанови про накладення адміністративного 

стягнення. 

 

Перелік питань для підготовки до екзамену (7-й семестр) 

 
1. Основні керівні документи з питань видачі (реєстрації) документів дозвільного 

характеру. 

2. Поняття та мета оформлення «Декларації відповідності матеріально-технічної 

бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної 

безпеки».   

3. Хто має право та з якою метою проводиться оцінка (експертиза) протипожежного 

стану об’єкту? 

4. Терміни проведення оцінки (експертизи) протипожежного стану об’єкту та 

порядок її проведення. 

5. В яких випадках, визначених законодавством, «Декларація відповідності…» не 

подається? 

6. Яким нормативно-правовим актом затверджено форму «Декларації відповідності 

матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з 

питань пожежної безпеки»? 

7. Поняття Дозвільного центру та мета його діяльності. 

8. Хто такий державний адміністратор та його основні завдання? 

9. Який встановлений порядок подання і реєстрації «Декларації відповідності 

матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з 

питань пожежної безпеки»? 

10. Особливості застосування «принципу мовчазної згоди» щодо питання подання та 

реєстрації «Декларації…». 

11. Порядок постановки об’єкта на облік після реєстрації «Декларації …». 

12. Коли «Декларація…» подається суб’єктом господарювання безпосередньо до 

органів ДСНС? 

13. Підстави притягнення суб’єкта господарювання до адміністративної 

відповідальності за порушення правил провадження господарської діяльності? 

14. Характеристика пожежної небезпеки промислових об’єктів. 

15. Організація та проведення профілактичної роботи на промислових об’єктах. 



16. Поняття протипожежного режиму на об’єкті. 

17. Класифікація об’єктів з масовим перебуванням людей. 

18. Характеристика пожежної небезпеки об’єктів з масовим перебуванням людей. 

19. Чим досягається безпека людей на об’єктах з масовим перебуванням людей під 

час виникнення пожежі? 

20. Особливості пожежно-профілактичної роботи на об’єктах з масовим 

перебуванням людей. 

21. Форми та методи пожежно-профілактичної роботи в житловому секторі. 

22. Організація навчання населення правилам пожежної безпеки. 

23. Основні етапи (елементи) проведення перевірки протипожежного стану 

житлового будинку. 

24. Особливості перевірки протипожежного стану будинку підвищеної поверховості. 

25. Порядок оформлення результатів перевірок об’єктів житлового фонду. 

26. Особливості пожежно-профілактичної роботи приватного житлового сектора. 

27. Порядок створення підрозділів пожежно-рятувальної служби на об'єктах. 

28. Робота міжвідомчої комісії по укладання акту на створення ДПЧ по охороні 

об'єкту. 

29. Права та обов'язки особового складу ДПЧ по здійсненню профілактичної роботи. 

30. Порядок розподілу території об'єкту за інженерно-інспекторським складом. 

31. Порядок контролю за проведенням вогневих робіт на об’єкті. 

32. Порядок контролю за протипожежним станом об'єктів в вихідні та святкові дні. 

33. Організація несення служби в підрозділах, що охороняють об'єкти за договорами. 

34. Дати визначення поняттям з питань ліцензування: ліцензування, ліцензія, видача 

ліцензії, ліцензійні умови, здобувач ліцензії, ліцензіат. 

35. Основні керівні документи з питань ліцензування послуг та виконання робіт 

протипожежного призначення. 

36. Види послуг та робіт протипожежного призначення, що підлягають 

ліцензуванню. 

37. Порядок подання заяви про отримання ліцензії. 

38. Підстави для залишення заяви без розгляду. 

39. Порядок розгляду заяви про отримання ліцензії. 

40. Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії. 

41. Дати визначення поняттям сертифікація, сертифікат відповідності, технічний 

регламент. 

42. Основні керівні документи з питань проведення сертифікації продукції 

протипожежного призначення. 

43. Який орган є органом з оцінки відповідності (органом сертифікації) щодо 

продукції протипожежного призначення? Мета його створення та основні 

завдання. 

44. Основні керівні документи щодо організації та проведення інструктажів, 

спеціального навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки. 

45. Як здійснюється організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях 

за місцем проведення? На кого (які органи) ця організація покладається? 

46. Якими формами проведення (способами) навчання населення може 

здійснюватися? 

47. Види протипожежних інструктажів, терміни проведення, відповідальні особи. 

48. Вимоги до організації спеціального навчання та перевірки знань з питань 

пожежної безпеки. 

49. Структура та задачі Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

50. Поняття адміністративного правопорушення. 



51. Відмінність адміністративного правопорушення від злочину і дисциплінарного 

проступку. 

52. Склад і структура адміністративного правопорушення. 

53. Поняття адміністративної відповідальності. 

54. Поняття адміністративного стягнення. 

55. Характеристика особливої частини КУпАП. 

56. Порушення вимог пожежної безпеки в лісах (ст.77 КУпАП). 

57. Порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському, річковому і 

повітряному транспорті (ст. 120 КУпАП). 

58. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ст. 175 

КУпАП). 

59. Завідомо помилковий виклик спеціальних служб (ст. 183 КУпАП). 

60. Невиконання приписів і постанов посадових осіб органів державного нагляду у 

сфері пожежної та техногенної безпеки (ст. 1888 КУпАП). 

61. Компетенція органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної 

безпеки. 

62. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні 

правопорушення. 

63. Поняття компетенції органів державного нагляду у сфері пожежної та 

техногенної безпеки. 

64. Повноваження органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної 

безпеки. 

65. Альтернативна підвідомчість. Вираховування розмірів штрафу. 

66. Поняття адміністративного процесу. Принципи адміністративного процесу. 

67. Суб’єкти адміністративного процесу. Стадії адміністративного процесу. 

68. Провадження в справах про адміністративні правопорушення. Докази в 

адміністративному процесі. 

69. Складання протоколу про адміністративне правопорушення. 

70. Права особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. 

71. Направлення протоколу за належністю. 

72. Порядок та терміни розгляду адміністративної справи про порушення 

встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. 

73. Основні вимоги до складення постанови про накладення адміністративного 

стягнення. 

74. Порядок оскарження й опротестування постанови про накладення 

адміністративного стягнення. 

75. Порядок та терміни виконання постанови про накладення адміністративного 

стягнення. 

 

Перелік практичних завдань до екзамену (7-й семестр) 

 

Завдання №1 

Ви – державний інспектор з нагляду (контролю) у сфері пожежної та 

техногенної безпеки Відділу запобігання надзвичайним ситуаціям по Київському 

району ХМТГ ХРУ ГУ ДСНС України у Харківській області (П.І.Б.).  

При проведенні планової перевірки супермаркету «Дігма» (директор – 

Осіпова М.Р.) було встановлено наступне:  

- приміщення бібліотеки не обладнані системою пожежної сигналізації; 

- на вікнах приміщень торгового залу встановлені глухі незйомні грати. 



За фактом виявлених порушень Вам необхідно скласти Протокол про 

адміністративне правопорушення.  

Дані, яких не вистачає, доповнити самостійно. 

 

Завдання №2 

Ви – державний інспектор з нагляду (контролю) у сфері пожежної та 

техногенної безпеки Відділу запобігання надзвичайним ситуаціям по Київському 

району ХМТГ ХРУ ГУ ДСНС України у Харківській області (П.І.Б.).  

При проведенні планової перевірки ТОВ «Магазин «Смак» (директор – 

Ройтман С.А.) було встановлено наступне:  

- приміщення магазину не обладнані системою пожежної сигналізації; 

- двері 2-го евакуаційного виходу відчиняються не в напрямку виходу з 

будівлі. 

За фактом виявлених порушень Вам необхідно прийняти рішення у вигляді 

Постанови про накладення адміністративного стягнення.  

Дані, яких не вистачає, доповнити самостійно. 

 

Завдання №3 

Ви – державний інспектор з нагляду (контролю) у сфері пожежної та 

техногенної безпеки Відділу запобігання надзвичайним ситуаціям по Київському 

району ХМТГ ХРУ ГУ ДСНС України у Харківській області (П.І.Б.).  

При проведенні позапланової перевірки загальноосвітньої школи № 106 

(директор – Назарова А.М.) було встановлено, що не виконано п.1 та п.3 

попереднього припису про усунення порушень вимог законодавства у сфері 

техногенної та пожежної безпеки, а саме:  

п.1. – на евакуаційних виходах відсутні світлові покажчики «Вихід»; 

п.3. – світильники з лампами розжарювання не закриті захисними плафонами. 

За фактом виявлених порушень Вам необхідно скласти Протокол про 

адміністративне правопорушення. Дані, яких не вистачає, доповнити самостійно. 

 

Завдання №4 

Ви – державний інспектор з нагляду (контролю) у сфері пожежної та 

техногенної безпеки Відділу запобігання надзвичайним ситуаціям по Київському 

району ХМТГ ХРУ ГУ ДСНС України у Харківській області (П.І.Б.).  

При проведенні позапланової перевірки Будинку культури «ХЕМЗ» (директор 

– Морозов А.П.) було встановлено, що не виконано п.3 та п.5 попереднього 

припису про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та 

пожежної безпеки, а саме:  

п.3. – дерев’яні конструкції горища не оброблені вогнезахисною сумішшю; 

п.5. – крісла глядацького залу не прикріплені до підлоги. 

За фактом виявлених порушень Вам необхідно прийняти рішення у вигляді 

Постанови про накладення адміністративного стягнення. Дані, яких не вистачає, 

доповнити самостійно. 

 

Завдання №5 

Ви – державний інспектор з нагляду (контролю) у сфері пожежної та 

техногенної безпеки  Відділу запобігання надзвичайним ситуаціям по Київському 



району ХМТГ ХМУ ГУ ДСНС України у Харківській області. 

При проведенні планової перевірки Будинку культури «Жовтень» (директор – 

Авдєєв П.Т.), розташованого по вул. Салтівське шосе, 12, було виявлено ряд 

порушень вимог норм та правил пожежної безпеки, а саме:  

- допускається використання побутових електронагрівальних приладів в 

непристосованих для цього місцях; 

- пожежні крани № 4,6,12,14,18,25 перебувають у непрацездатному стані. 

За фактом виявлених порушень Вам необхідно скласти Протокол про 

адміністративне правопорушення.  

Дані, яких не вистачає, доповнити самостійно. 

 

Політика викладання навчальної дисципліни 
 

Здобувач вищої освіти повинен на заняттях з дисципліни «Державний нагляд 

у сфері пожежної безпеки» повинен приймати активну участь в обговоренні 

навчальних питань, до практичних занять повинен бути попередньо підготовленим 

за рекомендованою літературою, якісно і своєчасно виконувати всі завдання. 

Здобувачі вищої освіти повинні сумлінне виконувати розклад занять з 

навчальної дисципліни. Пропуски заняття без уважної причини та запізнення на 

заняття недопустимі (здобувачі вищої освіти, які запізнилися на заняття, до заняття 

не допускаються).  

Без дозволу науково-педагогічного працівника неприпустимо користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час 

заняття.  

Чітко виконувати вимоги щодо термінів виконання поставлених завдань, 

терміни їх захисту, терміни ліквідації заборгованостей. Невиконання вимог щодо 

термінів знижує максимальний бал (оцінку) за завдання на 30 %. 

Здобувачі вищої освіти повинні дотримуватися політики доброчесності під 

час виконання завдань з дисципліни «Державний нагляд у сфері пожежної 

безпеки», а також на всіх заняттях та екзамені.  

Здобувачі вищої освіти мають право дізнатися про кількість накопичених 

балів у викладача навчальної дисципліни та вести власний облік цих балів.  

 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
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