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Загальна інформація про дисципліну 

Анотація дисципліни 

 

Знання отримані під час вивчення навчальної дисципліни «Пожежна профілактика в 

населених пунктах» сприяють розвитку професійного мислення в здобувачів вищої освіти 

та дозволяють  виконувати обов’язки державного інспектора з пожежної та техногенної 

безпеки у відповідності до вимог керівних документів, а також з урахуванням гендерного 

аспекту та питань гендерної рівності.  

Даний курс передбачає формування у майбутнього фахівця чітких знань і вмінь 

щодо організації  нагляду (контролю) за виконанням вимог пожежної безпеки, 

обґрунтування заходів, спрямованих на усунення порушень, посилення протипожежного 

захисту. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Пожежна профілактика в населених 

пунктах» є вивчення нормативних документів з питань пожежної безпеки в галузі 

будівництва, визначення ролі та місця пожежної профілактики в забезпеченні пожежної 

безпеки при будівництві та експлуатації об’єктів, оволодіння методиками визначення 

відповідності інженерно-технічних рішень у будівлях та спорудах до вимог протипожежних 

норм та правил пожежної безпеки, оволодіння розрахунковими методами визначення 

параметрів протипожежного стану об’єкту. 

 

Інформація про науково-педагогічного працівника 

 

Загальна інформація 

ОТРОШ Юрій Анатолійович, начальник кафедри пожежної 

профілактики в населених пунктах, доктор технічних наук, 

професор 

Контактна інформація 
м. Харків, вул. Чернишевська, 94, кабінет № 346. Номер 

телефону – (063) 794-56-21. 

Е-mail otrosh@nuczu.edu.ua 

Наукові інтереси 

вогнестійкість та вогнезахист будівельних конструкцій, 

технічний стан будівельних конструкцій, прогнозування 

залишкового ресурсу будівельних конструкцій після силових 

та високотемпературних впливів. 

Професійні здібності 

За останні 5 років наукової діяльності входив до 

організаційних комітетів Міжнародної науково-практичної 

конференції «Problems of Emergency Situations» з індексацією 

матеріалів в базі Scopus (Україна, м. Харків) та Міжнародної 

наукової онлайн конференції «Актуальні питання розвитку 

суспільства в умовах турбулентності» (Словаччина, м. 

Братислава). Неодноразово був науковим керівником 

курсантів, які виступали з доповідями на різного рівня 

конференціях та брали участь у конкурсах наукових робіт. 

Напрями наукових досліджень – вогнестійкість будівельних 

конструкцій, технічний стан будівельних конструкцій, 

прогнозування залишкового ресурсу будівельних 

конструкцій після силових та високотемпературних впливів. 

В складі авторського колективу розроблені методики 

досліджень впровадженні в державні стандарти України, а 

саме, ДCTУ-Н Б В.1.2-17:2016 «Настанова щодо науково-

технічного моніторингу будівель і споруд», ДСТУ-Н Б В.2.6-

211:2016 «Проектування сталевих конструкцій. Розрахунок 

конструкцій на вогнестійкість». 

Має 173 публікацій, з них 157 наукові та 16 навчально-

методичного характеру, у тому числі наукові праці, 

опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих 



виданнях, також 19 публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science. 

Наукова діяльність за 

освітнім компонентом 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=zbIu450AAAAJ&hl

=ru&authuser=1 

https://orcid.org/0000-0003-0698-2888 

Scopus ID 57204393751 

 

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 щосереди з 

15.00 до 16.00 в кабінеті № 339. В разі додаткової потреби здобувача в консультації час 

погоджується з викладачем. 

 

Мета вивчення дисципліни: підготовка фахівців, які можуть самостійно і творчо 

вирішувати завдання щодо забезпечення пожежної безпеки під час проектування, 

будівництва та експлуатації будівель та споруд різного призначення за рахунок розробки і 

впровадження технічних засобів та організаційних заходів протипожежного захисту. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен  

знати: 

 роль і місце пожежної профілактики в забезпеченні пожежної безпеки будівель та 

споруд населених пунктів та підприємств; 

 законодавчі акти, вимоги статутів, наказів та інших державних документів щодо 

протипожежного захисту будівель та споруд, населених пунктів, промислових та інших 

об’єктів, а також організації роботи органів державного нагляду (контролю) у сфері 

пожежної та техногенної безпеки; 

 порядок організації нормативно-технічної роботи в органах державного нагляду 

(контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки; 

 склад, завдання та особливості функціонування систем забезпечення пожежної 

безпеки об’єктів різного призначення; 

 методику перевірки відповідності інженерно-технічних рішень в будівлях та 

спорудах до вимог протипожежних норм; 

уміти:  

 проводити пожежно-профілактичну роботу в будівництві, в населених пунктах, на 

промислових та інших об’єктах; 

 застосовувати вимоги нормативних документів з питань пожежної безпеки в 

будівництві на практиці; 

 аналізувати пожежну небезпеку будівель та споруд, розробляти заходи щодо їх 

протипожежного захисту; 

 розробляти та оформлювати необхідну документацію за результатами пожежно-

технічних перевірок будівель і споруд різного призначення. 

мати навички: 

 оцінювання пожежної небезпеки і рівня протипожежного захисту об’єктів для 

визначення запобіжних заходів та необхідних профілактичних робіт; 

 розробки і обґрунтовування заходів з посилення  протипожежного захисту об'єкта 

для запобігання виникнення небезпечних факторів пожеж; 

 забезпечення контролю за усуненням виявлених порушень вимог пожежної 

безпеки у проектах будівництва для приведення у відповідність діючим нормам; 

 взаємодії з керівниками проектних організацій або їх представниками з питань 

пожежної безпеки для своєчасного передбачення у документації протипожежних заходів. 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти:  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=zbIu450AAAAJ&hl=ru&authuser=1
https://scholar.google.com.ua/citations?user=zbIu450AAAAJ&hl=ru&authuser=1
https://orcid.org/0000-0003-0698-2888
http://rozklad.nuczu.edu.ua/timeTable/group


 визначеність і наполегливість щодо вирішення поставлених завдань і обов’язків; 

 здатність застосовувати нові підходи (методи) до аналізування процесів, стану об'єктів та 

прогнозування можливих причин виникнення пожеж з метою оцінювання ризику та можливих 

наслідків; 

 здатність оцінювати інженерно-технічні рішення в будівлях та спорудах на 

відповідність встановленим вимогам пожежної безпеки. 

спроможність проводити експертизу нормативних документів у сфері пожежної безпеки, 

проектів містобудівної документації та проектів будівництва з питань пожежної безпеки. 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Форма здобуття освіти 

очна (денна) 

Статус дисципліни  обов’язкова професійна 

Рік підготовки 2021-2022 

Семестр 1-й 

Обсяг дисципліни:  

- в кредитах ЄКТС 3 

- кількість модулів 3 

- загальна кількість годин 90 

Розподіл часу за навчальним планом: 

- лекції (годин) 18 

- практичні заняття (годин) 22 

- семінарські заняття (годин) 4 

- лабораторні заняття (годин)  

– курсовий проект (робота) (годин)  

- інші види занять (годин)  

- самостійна робота (годин)  46 

- індивідуальні завдання (науково-дослідне) (годин)  

- підсумковий контроль (диференційний залік, екзамен)    диференційний залік 

 

Передумови для вивчення дисципліни 

 

Стандартизація, метрологія та сертифікація у сфері пожежної безпеки, прикладні 

інформаційні технології у сфері пожежної безпеки, будівлі і споруди та їх поведінка в умовах 

пожежі. 

 

Результати навчання та компетентності з дисципліни 

 

Відповідно до освітньо-професійної програми вищої освіти «Управління пожежною 

безпекою», вивчення навчальної дисципліни повинно забезпечити: 

- досягнення здобувачами вищої освіти таких результатів навчання:  

 

Програмні результати навчання ПРН 

Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні 

наукові здобутки для розв’язання наукових і прикладних задач у сфері 

пожежної безпеки. 

ПРН01 

Розробляти і реалізовувати проекти у сфері пожежної безпеки з урахуванням 

цілей, обмежень, а також технічних, соціальних, економічних, правових і 

етичних аспектів. 

ПРН02 

Досліджувати пожежі, прогнозувати їх виникнення та розвиток, оцінювати 

ефективність системи забезпечення пожежної безпеки відповідного рівня, ризики 

виникнення пожеж і їх наслідки. 

ПРН03 



Виконувати оцінювання проектів будівництва та проектів містобудівної 

документації на відповідність вимогам пожежної безпеки та пропонувати 

необхідні інженерно-технічні заходи забезпечення пожежної безпеки. 

ПРН04 

Розробляти норми і правила пожежної безпеки, інструкції щодо дотримання 

протипожежного режиму та дій у разі виникнення пожежі. 

ПРН06 

Виконувати та обґрунтовувати техніко-економічні розрахунки заходів щодо 

підвищення пожежної безпеки. 

ПРН11 

Оцінювати рівень небезпеки під час виникнення пожежі та можливості 

пожежно-рятувальних підрозділів. 

ПРН13 

Аналізувати встановлені в технічній документації на речовини, матеріали, 

вироби, технологічні процеси, будівлі і споруди об'єктів вимоги щодо 

забезпечення пожежної безпеки. 

ПРН14 

 

- формування у здобувачів вищої освіти наступних компетентностей:  

 

Програмні компетентності (загальні та професійні) ЗК, ПК 

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. ЗК04 

Здатність до аналізу і синтезу норм законодавства з питань пожежної безпеки та 

участі у розробленні нормативно-правових актів та нормативних документів з 

питань пожежної безпеки. 

ПК08 

Здатність оцінювати відповідність вимогам пожежної та техногенної безпеки 

проектні рішення на влаштування систем протипожежного захисту, 

автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення пожежі та 

оповіщення населення. 

ПК09 

Здатність оцінювати стан системи забезпечення пожежної безпеки відповідного 

рівня та економічну ефективність інженерно-технічних заходів у сфері пожежної 

безпеки. 

ПК10 

Здатність аналізувати процеси, стан об'єктів та прогнозувати можливі загрози 

виникнення пожеж. 

ПК16 

Здатність розробляти і впроваджувати нові методи, спрямовані на забезпечення 

пожежної безпеки, оцінювання рівнів ризику. 

ПК18 

Здатність застосувати основні положення стандартів та нормативно-правових 

актів з питань пожежної безпеки в процесі професійної діяльності. 

ПК19 

 

Програма навчальної дисципліни 

Теми навчальної дисципліни: 

 

МОДУЛЬ 1.  Науково-технічне обґрунтування об`ємно-планувальних, 

конструктивних та спеціальних технічних рішень забезпечення пожежної безпеки будівель 

та споруд. 

Тема 1.1. Визначення часу евакуації людей при пожежі.  

Тема 1.2. Розрахунок систем противибухового захисту будівель та споруд.  

Тема 1.3. Розрахунок систем протидимного захисту будівель.  

Тема 1.4. Оцінка і контроль рівня пожежної безпеки об`єктів. 

МОДУЛЬ 2. Забезпечення пожежної безпеки при проектуванні та будівництві 

об’єктів. 

Тема 2.1. Проектування, склад, порядок розроблення та погодження проектної 

документації.  

Тема 2.2. Початок будівництва та вимоги пожежної безпеки на новобудовах. 

 

Розподіл дисципліни у годинах за формами організації освітнього процесу та 

видами навчальних занять:  

 Назви 

модулів і тем 

Форма здобуття освіти (очна (денна) ) 

Кількість годин 



усього 

у тому числі 

лекції 

практичні 

(семінарські) 

заняття 

лабораторні 

заняття 

самостійна 

робота 

модульна 

контрольна 

робота 

1- й семестр 

Модуль 1 

Тема 1.1 16 4 4  8  

Тема 1.2 8 2 2  4  

Тема 1.3 34 6 10  18  

Тема 1.4 10 2 2  4 2 

Разом за модулем 1 68 14 18  34 2 

Модуль 2 

Тема 2.1 10 2 2  6  

Тема 2.2 12 2 2  6 2 

Разом за модулем 2 22 4 4  12 2 

Курсовий проєкт 

 

Теми семінарських занять  

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Проектування, склад, порядок розроблення та погодження проектної 

документації.  

2 

2. Початок будівництва та вимоги пожежної безпеки на новобудовах. 2 

 Разом 4 

 

Теми практичних занять  

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Методика розрахунку необхідного часу евакуації 2 

2. Методика розрахунку фактичного часу евакуації 2 

3. Методика розрахунку площі ЛСК 2 

4. Методика розрахунку систем природного димовидалення з будівель 2 

5. Методика розрахунку систем штучного димовидалення з будівель 2 

6. Визначення залежності характеристик вентиляторів від параметрів 

систем штучного димовидалення 

2 

7. Визначення параметрів системи підпору повітря у сходову клітину та 

вибір обладнання 

2 

8. Визначення параметрів оцінки рівня пожежної безпеки об'єктів різного 

призначення 

2 

9. Модульна контрольна робота 1 2 

10. Модульна контрольна робота 2 2 

11. Диференційний залік 2 

 Разом 22 

 

 

Орієнтовна тематика індивідуальних завдань  

 

Контрольна робота 1. Виконується в окремому зошиті (на якому вказується 

прізвище, ім’я, та по-батькові, група, номер модульної контрольної роботи) протягом 

семестру і містить шість індивідуальних задач, а саме: 

- розрахунок необхідного часу евакуації; 

- розрахунок фактичного часу евакуації; 

- розрахунок площі ЛСК; 



- розрахунок системи природного димовидалення; 

- розрахунок системи штучного димовидалення; 

- розрахунок системи підпору повітря у сходову клітину. 

На основі оцінок за кожну індивідуальну задачу виставляється загальна оцінка за 

модульну контрольну роботу №1. 

Контрольна робота 2. Виконується по варіантам на окремому аркуші, на якому 

вказується прізвище, ім’я, та по-батькові, група, номер модульної контрольної роботи та  

варіант. Контрольна робота складається з трьох питань, що містять вивчений теоретичний 

матеріал за наступними темами: 

- методи оцінки рівня пожежної безпеки об`єктів захисту; 

- визначення параметрів оцінки рівня пожежної безпеки об'єктів різного призначення; 

- проектування, склад, порядок розроблення та погодження проектної документації; 

- порядок видачі технічних умов на проектування; 

- початок будівництва та вимоги пожежної безпеки на новобудовах. 

На основі аналізу повноти відповідей по кожному питанню виставляється загальна 

оцінка за модульну контрольну роботу № 2. 

 

Форми та методи навчання і викладання 

 

  Вивчення навчальної дисципліни реалізується в таких формах: навчальні заняття за 

видами, виконання індивідуальних завдань (якщо є), консультації, контрольні заходи, 

самостійна робота.                                                                                                 

В навчальній дисципліні використовуються такі методи  навчання і викладання: 

– пояснення (під час викладання навчального матеріалу керівником заняття 

здійснюється глибоке пояснення відповідного навчального матеріалу з наголосом на його 

подальше практичне застосування під час виконання службових обов’язків); 

– обговорення (є складовою частиною будь-якого виду навчального заняття, особлива 

увага звертається на практичні питання, пов’язані з вивченням керівних документів з питань 

охорони навколишнього природного середовища від промислових забруднень та на питання 

проведення практичних розрахунків); 

– повторення (тренування) – спрямований на якісний кінцевий результат виконання 

відповідного завдання під час проведення практичних (семінарських) занять; 

– показу (застосовується під час проведення усіх видів навчальних занять на 

прикладах розгляду документів з питань охорони праці підприємств, установ та організацій); 

– творчого підходу (викликає у здобувачів вищої освіти почуття зацікавленості та 

необхідності в якісному відпрацюванні сформульованого керівником заняття відповідного 

завдання на заняття, розуміння ними, що саме якісне вирішення вказаного завдання 

допоможе кожному з них в подальшому натхненно вирішувати подібні завдання під час 

службової діяльності); 

– контролю (спрямований на те, що кожний здобувач вищої освіти повинен в 

кінцевому результаті з високим ступенем якості виконати кожний елемент завдання, яке 

йому ставилося). 

 

Оцінювання освітніх досягнень здобувачів вищої освіти 

 

Засоби оцінювання 

 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

проведення контрольних заходів з виставленням підсумкової оцінки, захисту курсового 

проекту та прийняття диференційного заліку. Оцінка по заліку виставляється по результатам 

двох модулів із врахуванням поточної успішності здобувача вищої освіти. 

У разі, коли  здобувач вищої освіти виявить бажання підвищити оцінку по заліку, 

проводиться співбесіда, зміст якої передбачає відповіді на теоретичні питання за матеріалом 

обох модулів. 



Оцінювання результатів навчання з дисципліни «Пожежна профілактика в населених 

пунктах» здійснюється за накопичувальною бально-рейтинговою системою, основною 

метою якої є регулярна й комплексна оцінка результатів навчальної діяльності та 

сформованості компетентностей.  

 

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 здобувачів освіти проводиться у формі: 

- поточного контролю роботи здобувача впродовж семестру; 

- підсумкового контролю успішності. 

Ступінь засвоєння матеріалу, що вивчається слухачами, оцінюється шляхом 

проведення контрольних заходів з виставленням підсумкової оцінки, захисту курсового 

проекту та прийняття диференційного заліку.  

Підсумковий контроль проводиться у формі диференційного заліку, курсового 

проєкту. 

 

Розподіл та накопичення балів, які отримують здобувачі, за видами навчальних 

занять та контрольними заходами з дисципліни 

Види навчальних занять 

 

Кількість 

навчальних 

занять 

Максимальний 

бал за вид 

навчального 

заняття 

 

Сумарна 

максимальна 

кількість балів  

за видами 

навчальних занять  

І. Поточний контроль 

Модуль 1 

лекції 7 2 14 

семінарські заняття    

практичні заняття 9 2 18 

за результатами 

виконання контрольних 

(модульних) робіт 

(модульний контроль) 

1 18 18 

Разом за модуль 1 50 

Модуль  2 

лекції 2 2 4 

семінарські заняття 2 5 10 

за результатами 1 36 36 



виконання контрольних 

(модульних) робіт 

(модульний контроль) 

Разом за модуль  2 50 

Разом за поточний контроль 100 

ІІ. Індивідуальні завдання (науково-дослідне) 10 

ІІІ. Підсумковий контроль  диференційний залік  

Разом за всі види навчальних занять та контрольні заходи  100 

ІV. Підсумковий контроль курсовий проєкт 100 

 

Поточний контроль 

 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на семінарському занятті: 

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському та практичному занятті. 

Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної 

теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на семінарських 

заняттях та набутих навичок під час виконання завдань практичних робіт. 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на практичному занятті 

(оцінюється в діапазоні від 0 до 2 балів): 

2 бали – здобувач вільно володіє усім навчальним матеріалом, орієнтуються в темі та 

аргументовано висловлює свої думки, наводить приклади;  

1 бал – здобувач частково володіє матеріалом та може окреслити лише деякі проблеми 

теми; 

0 балів – здобувач не знає відповіді на поставлені питання або поверхово розкрив 

лише окремі положення при цьому допустив суттєві помилки. 

Викладачем оцінюється повнота розкриття питання, логіка викладання, культура 

мови, емоційність та переконаність, використання основної та додаткової літератури 

(підручників, навчальних посібників, тощо), аналітичні міркування, вміння робити 

порівняння, висновки. 

 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на практичному занятті: 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на семінарському занятті 

(оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів): 

4-5 бали – завдання виконане в повному обсязі, відповідь вірна, наведено 

аргументацію, використовуються професійні терміни. Граматично і стилістично без помилок 

оформлений звіт; 

3 бали – завдання виконане, але обґрунтування відповіді недостатнє, у звіті допущені 

незначні граматичні чи стилістичні помилки. 

2 бали – завдання виконане частково, у звіті допущені незначні граматичні чи 

стилістичні помилки. 

1 бали – завдання виконане частково, у звіті допущені значні граматичні чи 

стилістичні помилки. 

0 балів – завдання не виконане. 

Викладачем оцінюється повнота розкриття питання, цілісність, системність, логічна 

послідовність, вміння формулювати висновки, акуратність оформлення письмової роботи, 

самостійність виконання. 

 

Модульний контроль 

 

Контрольна робота № 1. Модуль 1. Виконується в окремому зошиті (на якому 

вказується прізвище, ім’я, та по-батькові, група, номер модульної контрольної роботи) 

протягом семестру і містить шість індивідуальних задач, а саме: 

- розрахунок необхідного часу евакуації; 

- розрахунок фактичного часу евакуації; 



- розрахунок площі ЛСК; 

- розрахунок системи природного димовидалення; 

- розрахунок системи штучного димовидалення; 

- розрахунок системи підпору повітря у сходову клітину. 

На основі оцінок за кожну індивідуальну задачу виставляється загальна оцінка за 

модульну контрольну роботу №1 (до 20 балів). 

 

Критерії оцінювання знань здобувачів при виконанні контрольної роботи № 1 

(оцінюється в діапазоні від 0 до 18 балів): 

18 балів – вірно розкриті всі три завдання  з дотримуванням всіх вимог до виконання; 

15-17 балів – вірно розкриті всі три завдання, але недостатнє обґрунтування 

відповідей, допущені незначні граматичні чи стилістичні помилки; 

6-14 балів – розкриті два завдання; 

1-5 балів – розкрите одне завдання; 

0 балів – відповідь відсутня. 

 

Контрольна робота № 2. Модуль 2. Виконується по варіантам на окремому аркуші, 

на якому вказується прізвище, ім’я, та по-батькові, група, номер модульної контрольної 

роботи та  варіант. Контрольна робота складається з трьох питань, що містять вивчений 

теоретичний матеріал за наступними темами: 

- методи оцінки рівня пожежної безпеки об`єктів захисту; 

- визначення параметрів оцінки рівня пожежної безпеки об'єктів різного призначення; 

- проектування, склад, порядок розроблення та погодження проектної документації; 

- порядок видачі технічних умов на проектування; 

- початок будівництва та вимоги пожежної безпеки на новобудовах. 

На основі аналізу повноти відповідей по кожному питанню виставляється загальна 

оцінка за модульну контрольну роботу № 2. 

    

Критерії оцінювання знань здобувачів при виконанні контрольної роботи № 2 

(оцінюється в діапазоні від 0 до 36 балів): 

36 балів – вірно розкриті всі три завдання  з дотримуванням всіх вимог до виконання; 

30-34 бали – вірно розкриті всі три завдання, але недостатнє обґрунтування 

відповідей, допущені незначні граматичні чи стилістичні помилки; 

12-28 балів – розкриті два завдання; 

2-10 балів – розкрите одне завдання; 

0 балів – відповідь відсутня. 

 

Самостійна робота 

 

Індивідуальна самостійна робота є однією з форм роботи здобувача, яка передбачає 

створення умов для повної реалізації його творчих можливостей, застосування набутих знань 

на практиці. 

Здобувачу вищої освіти необхідно обрати одну з рекомендованих тем та самостійно 

виконати поглиблене теоретичне дослідження. Результати дослідження оформити звітом у 

формі реферату або презентації. 

Критерії оцінювання індивідуальної самостійної роботи здобувачів (оцінюється в 

діапазоні від 0 до 10 балів): 

10 балів – самостійна робота здобувачем виконана в повному обсязі;  

9 балів – робота виконана в повному обсязі, але допущені незначні помилки;  

8 балів – робота виконана майже на 90% від загального обсягу; 

7 балів – обсяг виконаних завдань становить від 80% до 89% від загального обсягу; 

6 балів – здобувач виконав лише від 70% до 79% від загального обсягу; 

5 балів – обсяг виконаної роботи становить від 50% до 69% від загального обсягу; 

4 бали – виконана частина роботи складає від 40% до 49% від загального обсягу; 



3 бали – складає від 20% до 39% від загального обсягу; 

2 бали – обсяг виконаних завдань складає від 10% до 19% від загального обсягу; 

1 бал – в цілому обсяг виконаних завдань складає менше 10% від загального обсягу; 

0 балів – завдання передбачене на індивідуальну самостійну роботу здобувачем не 

виконане.  

Викладачем оцінюється понятійний рівень здобувача, логічність та послідовність під 

час відповіді, самостійність мислення, впевненість в правоті своїх суджень, вміння виділяти 

головне, вміння встановлювати міжпредметні та внутрішньо предметні зв’язки, вміння 

робити висновки, показувати перспективу розвитку ідеї або проблеми, відсоток унікальності 

та запозичення текстового документу (плагіат), уміння публічно чи письмово представити 

звітній матеріал. 

 

Для курсового проєкту 

Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума 

до 60 до 20 до 20 100 

 

Підсумковий контроль 

 

 Критерії оцінювання знань здобувачів на диференційованому заліку: оцінка по заліку 

виставляється по результатам двох модулів із врахуванням поточної успішності здобувача 

вищої освіти.   

 У разі, коли  здобувач вищої освіти виявить бажання підвищити оцінку по заліку, 

проводиться співбесіда, зміст якої передбачає відповіді на теоретичні питання за матеріалом 

обох модулів. 

 

 Перелік теоретичних питань для підготовки до диференційованого заліку: 

Модуль 1 

1. Проаналізувати критичні значення небезпечних факторів пожежі, що впливають 

на необхідний час евакуації людей з будівель та споруд. 

2. Розкритити методику розрахунку необхідного часу евакуації за ДСТУ 8828-2019.  

3. Проаналізувати параметри руху людей в будівлях при пожежі. 

4. Обґрунтувати методику розрахунку фактичного часу евакуації людей із 

приміщень. 

5. Проаналізувати необхідність  влаштування систем противибухового захисту 

будівель та споруд. 

6. Обґрунтувати методику розрахунку площі легкоскидних легкоскидних 

конструкцій. 

7. Проаналізувати конструктивне виконання елементів противибухового захисту 

будівель та споруд. 

8. Проаналізувати напрямки протидимного захисту та шляхи їх реалізації. 

9. Проаналізувати підходи до організації димовидалення з приміщень при пожежі. 

10. Обґрунтувати методику розрахунку параметрів систем димовидалення з 

природним спонуканням. 

11. Обґрунтувати методику розрахунку систем  штучного димовидалення з будівель. 

12.  Обґрунтувати методику розрахунку систем підпору повітря в  будівлях 

підвищеної поверховості та висотних. 

13. Обґрунтувати загальні положення оцінки рівня пожежної безпеки та його 

використання. 

14. Проаналізувати практичне визначення критичності показників при використанні 

методів оцінки рівня пожежної безпеки об`єктів. 

 

Модуль 2 

1. Проектування, склад, порядок розроблення та погодження проектної документації. 

2. Початок будівництва об`єктів. 



3. Вимоги пожежної безпеки на новобудовах. 

4. Вимоги пожежної безпеки до будівельно-монтажних робіт. 

5. Порядок перевірки архітектурно-будівельної частини проектів будівництва на 

відповідність вимогам пожежної безпеки. 

6. Вимоги пожежної безпеки при організації будівельного виробництва. 

 

Політика викладання навчальної дисципліни 

 

1. Активна участь в обговоренні навчальних питань, попередня підготовка до 

семінарських занять за рекомендованою літературою, якісне і своєчасне виконання завдань. 

2. Сумлінне виконання розкладу занять з навчальної дисципліни (здобувані вищої 

освіти, які запізнилися на заняття, до заняття не допускаються). 

3. З навчальною метою під час заняття мобільними пристроями дозволяється 

користуватися тільки з дозволу викладача. 

4. Здобувач вищої освіти має право дізнатися про свою кількість накопичених балів у 

викладача навчальної дисципліни та вести власний облік цих балів. 

5. При виконанні індивідуальної самостійної роботи до розгляду допускаються 

реферати, які містять не менше 60% оригінального тексту при перевірці на плагіат. 
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