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ПЕРЕДМОВА 

Розроблено на основі стандарту вищої освіти України за першим (бака-

лаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 26 – Цивільна безпека, спеціа-

льність 261 – Пожежна безпека, затвердженого і введеного в дію наказом  

Міністерства освіти і науки України  від  29 жовтня 2018 року № 1169 проект-

ною групою у складі: 

керівник проектної групи (гарант освітньо-професійної програми): 

ОЛІЙНИК Володимир Вікторович, заступник начальника кафедри по-

жежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій, кандидат технічних наук, 

доцент; 

члени проектної групи: 

ЧУБ Ігор Андрійович, начальник кафедри пожежної профілактики в на-

селених пунктах, доктор технічних наук, професор; 

КОВАЛЬОВ Павло Анатолійович, начальник кафедри пожежної та ряту-

вальної підготовки, кандидат технічних наук, доцент;  

ДЕРЕВ’ЯНКО Олександр Анатолійович, начальник кафедри автоматич-

них систем безпеки та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, 

доцент; 

МИХАЙЛЮК Олександра Петрівна, доцент кафедри пожежної і техно-

генної безпеки об'єктів та технологій, кандидат хімічних наук, доцент. 
 



1 Профіль освітньо-професійної програми «Аудит пожежної  

та техногенної безпеки» зі спеціальності 261 «Пожежна безпека» 

1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу ви-

щої освіти та структур-

ного підрозділу 

Національний університет цивільного захисту України  

Факультет пожежної безпеки 

Кафедра пожежної і техногенної безпеки об’єктів та техно-

логій 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Бакалавр з пожежної безпеки   

Офіційна назва освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма «Аудит пожежної та техно-

генної безпеки» підготовки бакалавра зі спеціальності 261 

«Пожежна безпека» галузь знань 26 «Цивільна безпека»  

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС 

 

Наявність акредитації Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 

Україна,  

до 16.06.2025 р. 

Цикл/рівень HPK України – 7 рівень 

Передумови наявність повної загальної середньої освіти 

Мова(и) викладання  українська 

Термін дії освітньої про-

грами 

5 років 

Інтернет-адреса постій-

ного розміщення опису 

освітньої програми 

www.nuczu.edu.ua 

2 – Мета освітньо-професійної програми 

Підготовка фахівців, які мають оволодіти компетентностями, потрібними для запобіган-

ня виникненню пожеж, обмеження їх розвитку, убезпечення людей, захист матеріальних 

цінностей, довкілля від впливу небезпечних чинників пожежі, а також створення умов 

для пожежогасіння. Оцінювання діяльності суб'єктів господарювання у сфері забезпе-

чення техногенної безпеки на відповідність встановленим вимогам законів та інших нор-

мативно-правових актів у цій сфері. 

3 – Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область (га-

лузь знань, спеціаль-

ність) 

об’єкти протипожежного захисту (населення, майно, довкілля, 

які підлягають захисту від пожежної небезпеки); 

горючі речовини, процеси горіння і їх продукти; 

пожежі та їх небезпека; 

засоби припинення горіння та пожежогасіння; 

заходи попередження пожеж; 

пожежні і техногенні ризики; 

системи протипожежного захисту. 

Галузь знань 26 «Цивільна безпека». 

Спеціальність 261 «Пожежна безпека». 

Орієнтація програми  Програма базується на загальновідомих наукових результа-

тах із врахуванням особливостей підготовки фахівців з пи-

тань пожежної безпеки. 

Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

Спеціальна. Акцент на здатності розв’язувати складні спеці-

алізовані задачі та проблеми під час практичної діяльності 

або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій 

та методів моніторингу та прогнозування, аудиту пожежної 



та техногенної безпеки, попередженню виникнення пожеж та 

їх ліквідації. 

Особливості програми Необхідність практики, стажування. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до працев-

лаштування 

Черговий оперативний (загону, центрального командно-

диспетчерського пункту, оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту та ін.;  

інструктор з протипожежної профілактики; 

інспектор державний з пожежного нагляду;  

інспектор державний з нагляду (контролю) у сфері техноген-

ної та пожежної безпеки;   

інструктор газодимозахисної служби;  

фахівець з пожежної безпеки;  

фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту; 

аудитор з пожежної та техногенної безпеки; 

страховий агент. 

Подальше  навчання Можливість навчання за програмою 7 рівня HPK України 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Професійно-орієнтоване навчання, самонавчання, проблем-

но-орієнтоване навчання, навчання через лабораторну прак-

тику. 

Система оцінювання Поточний контроль, лабораторні звіти, заліки, усні та пись-

мові екзамени, захист звіту з практики, стажування, захист 

курсових робіт (проектів), захист кваліфікаційної роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетент-

ність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та про-

блеми, які характеризуються комплексністю та невизначеніс-

тю умов, під час практичної діяльності або у процесі навчан-

ня, що передбачає застосування теорій та методів моніторин-

гу та прогнозування, запобігання виникненню пожеж та їх 

гасіння. 

Загальні компетентності ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (віль-

ного демократичного) суспільства та необхідність його ста-

лого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні; 

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культу-

рні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі ро-

зуміння історії та закономірностей розвитку предметної об-

ласті, її місця у загальній системі знань про природу і суспі-

льство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вико-

ристовувати різні види та форми рухової активності для ак-

тивного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

ЗК7. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК8. Здатність працювати як в команді, так і  автономно. 

ЗК9. Навички здійснення безпечної діяльності. 



ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

Спеціальні (фахові, пре-

дметні) компетентності 

ПК11. Усвідомлення функцій держави з питань пожежної 

безпеки, форм реалізації цих функцій, правових основ поже-

жної безпеки; дотримання загальних принципів та норм пра-

вового регулювання забезпечення пожежної безпеки об'єктів 

і територій. 

ПК12. Здатність оперувати термінами та визначеннями понять 

стосовно пожежної безпеки, параметрів небезпечних чинни-

ків пожежі. 

ПК13. Здатність до застосовування тенденцій розвитку техніки 

і технології захисту людини, матеріальних цінностей і до-

вкілля від впливу небезпечних чинників пожежі та обґрунто-

ваний вибір систем забезпечування пожежної безпеки та за-

хисту довкілля. 

ПК14. Здатність оперувати характеристиками горючих речо-

вин та матеріалів, розуміти механізм процесів горіння і ви-

буху, обставини, дії та процеси, що спричиняють виникнен-

ню пожежі та її розвитку. 

ПК15. Здатність організовувати нагляд (контроль) за виконан-

ням вимог пожежної безпеки, обґрунтування заходів, спря-

мованих на усунення порушень, посилення протипожежного 

захисту. 

ПК16. Здатність оцінювати відповідність технологічних про-

цесів вимогам пожежної безпеки, розроблення та обґрунту-

вання заходів, спрямованих на усунення порушень. 

ПК17. Здатність перевіряти, контролювати, оцінювати техні-

чний стан систем протипожежного захисту, брати участь у 

застосуванні і експлуатації цих систем.  

ПК18. Здатність до розрахунків та перевірки елементів сис-

тем протипожежного водопостачання, проектів протипоже-

жного водопостачання щодо відповідності вимогам пожеж-

ної безпеки. 

ПК19. Здатність використовувати характеристики систем 

вентиляції і опалення, оцінювати відповідність цих систем 

вимогам пожежної безпеки. 

ПК20. Здатність виявляти та усувати причини і умови, що 

сприяють виникненню та поширенню пожежі в (від) елект-

роустановках(ок). 

ПК21. Здатність оцінювати характеристики пожежної безпе-

ки будівельних матеріалів та конструкцій, будівель і споруд 

та контролю додержання вимог пожежної безпеки під час 

проведення будівельних робіт.  

ПК22. Здатність проводити адміністративне розслідування у 

справах, пов’язаних з порушенням установлених законодав-

ством вимог пожежної безпеки, невиконанням приписів і 

постанов та оформлювати матеріали про адміністративні 

правопорушення. 

ПК23. Здатність прогнозувати обстановку в разі виникнення 

пожежі, визначати основні питання організації пожежогасін-

ня, приймати рішення щодо дій пожежно-рятувального під-

розділу в умовах ліквідації пожежі. 

 



ПК24. Здатність обґрунтовано обирати та застосовувати за-

соби гасіння, вогнегасні речовини, системи пожежогасіння, 

протипожежну техніку, пожежно-технічне та спеціальне 

оснащення. 

ПК25. Здатність обґрунтовано винаходити рішення щодо дій 

з гасіння пожеж, рятування та евакуювання людей під час 

пожежі та проведенні інших пожежно-рятувальних робіт. 

ПК26. Здатність надавати домедичну допомогу постражда-

лому. 

ПК27. Здатність до розуміння характеристик аварійно-

рятувальної, протипожежної, спеціальної техніки, засобів 

зв'язку, пожежно-технічного оснащення та застосування їх 

при гасінні пожеж. 

ПК28. Здатність організовувати експлуатацію аварійно-

рятувальної, протипожежної, спеціальної техніки, засобів 

зв'язку, обладнання димовидалення та пожежно-технічного 

оснащення.  

ПК29. Здатність до читання та виконання ескізів та креслень, 

застосування комп’ютерної графіки в сфері професійної дія-

льності.  

ПК30. Здатність організовувати та проводити навчання насе-

лення з питань пожежної безпеки. 

ПК31. Здатність аналізувати та визначати системи забезпе-

чення пожежної безпеки об’єктів підвищеної небезпеки. 

ПК32. Здатність аналізувати пожежну небезпеку будівель та 

споруд, розробляти заходи щодо їх протипожежного захисту. 

ПК33. Здатність орієнтуватися в основних методах і систе-

мах забезпечення пожежної безпеки, обґрунтовано обирати 

відомі пристрої, системи та методи захисту технологічних 

процесів. 

ПК34. Здатність аналізувати ризикоутворюючі фактори, роз-

раховувати  ризики та приймати рішення щодо їх зменшення. 

ПК35. Здатність здійснювати державний нагляд у сфері по-

жежної безпеки за об’єктами будівництва, наданням робіт та 

послуг протипожежного призначення, сертифікованою про-

дукцією. 

ПК36. Здатність до опанування методик побудови індивідуа-

льних програм забезпечення фахової дієздатності (професій-

ної діяльності), індивідуальних оздоровчо-профілактичних 

програм контролю власного стану в процесі виконання інди-

відуальних програм; принципів підбору фізичних вправ, їх 

компонування та послідовність використання за визначени-

ми цілями. 

ПК37. Здатність визначати причини та умови, що сприяли 

виникненню пожеж та збирати фактичні дання за фактами 

пожеж. 

ПК38. Здатність проводити аудит проектів систем автомати-

чного протипожежного захисту. 

ПК39. Здатність проводити аудит технологічного та електро-

технічного обладнання виробничих об’єктів 

ПК40. Здатність проводити аудит протипожежного стану 

будівель та споруд. 



ПК41. Здатність аналізувати привабливість та доцільність 

накопичувальних форм страхування для забезпечення стра-

хового захисту життя та здоров'я себе як громадянина та сво-

єї родини, особистого майна від нещасних випадків, або при 

виникненні можливих надзвичайних ситуацій на об’єктах. 

ПК42. Здатність планувати встановлення відносин безпосе-

редньо зі страховиками або через страхових посередників 

залежно від можливих надзвичайних ситуацій на об’єктах 

страхового захисту та ціни страхової послуги. 

ПК43. Здатність аналізувати фізичні закономірності форму-

вання та ознаки осередку пожежі, особливості  виникнення, 

розвитку  та встановлення причини пожежі, що є характер-

ними для  різних видів об’єктів. 

ПК44. Здатність проводити дії зі встановлення причин по-

жежі  в періоді її гасіння. 

7 – Програмні результати навчання 

ПРН01. Аналізувати питання історії, факти, проблеми та тенденції розвитку культури 

України в їх діалектичному взаємозв’язку. 

ПРН02. Володіти культурою мислення, технологією освоєння соціального досвіду. 

ПРН03. Аналізувати і прогнозувати суспільні явища й процеси, знати нормативно-

правові засади забезпечення пожежної безпеки, питання  правового регулювання забез-

печення пожежної безпеки об'єктів і територій. 

ПРН04. Пояснювати процеси впливу небезпечних чинників пожежі на навколишнє сере-

довище; застосовувати теорії  захисту людини, матеріальних цінностей і довкілля від 

впливу небезпечних чинників пожежі, знання математичних та природничих наук у сфе-

рі професійної діяльності. 

ПРН05. Знати властивості горючих речовин і матеріалів, механізм виникнення процесів 

горіння і вибуху; розраховувати параметри пожежовибухонебезпеки речовин і матеріа-

лів та оцінювати особливості  їх поведінки в умовах пожежі. 

ПРН06. Аналізувати інформацію про наявність розроблених і обґрунтованих заходів з 

підвищення рівня протипожежного захисту об'єкта; розробляти та пропонувати обґрун-

товані заходи, інженерно-технічні рішення щодо запобігання  виникненню та поширен-

ню пожеж. 

ПРН07. Аналізувати пожежну небезпеку і рівень протипожежного захисту технологіч-

них апаратів і обладнання; оцінювати наявні системи протипожежного захисту техноло-

гічних процесів; визначати технічні засоби та заходи для запобігання вибухів та пожеж у 

технологічних процесах. 

ПРН08. Аналізувати стан протипожежного захисту об’єкта та ступінь виконання розпо-

рядчих документів з питань забезпечення пожежної безпеки. 

ПРН09. Вибирати та оцінювати параметри систем протипожежного водопостачання; 

застосовувати знання законів гідравліки, механіки рідини та газів під час перевірки про-

ектів та контролю систем водопостачання. 

ПРН10. Класифікувати системи опалення, вентиляції та аргументувати їх призначення; 

оцінювати технічні рішення щодо улаштування систем місцевої та аварійної вентиляції, 

рекомендувати  необхідність застосування, види та конструктивне виконання систем 

димовидалення. 

ПРН11. Оцінювати пожежну небезпеку електроустановок під час їх улаштування та екс-

плуатації, вміти пропонувати заходи щодо забезпечення їх пожежної безпеки, оцінювати 

пожежну небезпеку влучення блискавки та забезпечувати захист від неї. 

ПРН12. Робити висновок щодо застосування будівельних матеріалів та конструкцій  у 

будівлях та спорудах; аналізувати відповідність конструктивного виконання протипо-

жежних перешкод у будівлях та спорудах вимогам будівельних норм. 



ПРН13. Аналізувати дані щодо призначення будівель та споруд і режиму їх експлуатації, 

відповідність об`ємно-планувальних, конструктивних рішень, зокрема евакуаційних 

шляхів та виходів; інженерно-технічних рішень в будівлях та спорудах вимогам пожеж-

ної безпеки. 

ПРН14. Виконувати перевірку протипожежного стану об’єкту, застосувати адміністра-

тивні санкції за порушення вимог законодавства з питань пожежної безпеки, контролю-

вати усунення порушень правил пожежної безпеки на об’єктах. 

ПРН15. Організовувати вивчення оперативно-тактичної характеристики району виїзду 

пожежно-рятувального підрозділу; розробляти плани пожежогасіння; виконувати розра-

хунок сил та засобів для ліквідації пожеж та їх наслідків; організовувати розвідку пожежі 

та моніторинг обстановки на пожежі; взаємодіяти з іншими пожежно-рятувальними під-

розділами, службами району та об'єктів, що залучаються до ліквідування пожежі; органі-

зовувати зв’язок та забезпечувати взаємний обмін інформацією з залученими силами. 

ПРН16. Оцінювати обстановку на пожежі, розраховувати параметри розвитку пожежі та 

прогнозувати її наслідки. Обирати та передбачати пріоритетність застосування вогнегас-

них речовин для гасіння пожеж, автоматичних систем пожежогасіння, систем зв’язку та 

відповідних видів протипожежної техніки; визначити вид пожежно-технічного та спеці-

ального оснащення, основні тактичні прийоми з обмеження розвитку пожежі та її лікві-

дування, а також заходи безпеки для особового складу, який приймає участь у гасінні 

пожежі. 

ПРН17. Керувати проведенням робіт з рятування та евакуювання людей, оперативного 

розгортання сил та засобів; діями з гасіння пожежі; згортанням сил і засобів та повер-

ненням до місця постійної дислокації. 

ПРН18. Проводити візуальну діагностику постраждалого, попередити можливі усклад-

нення, що становлять небезпеку для життя, використовувати засоби надання домедичної 

допомоги. 

ПРН19. Визначати необхідну та достатню кількість аварійно-рятувальної, протипожеж-

ної,  спеціальної техніки, засобів зв'язку та пожежно-технічного оснащення, використо-

вуючи можливості їх конструктивних і технічних характеристик. 

ПРН20. Оцінювати технічний стан аварійно-рятувальної, протипожежної, спеціальної 

техніки, засобів зв'язку, обладнання димовидалення та пожежно-технічного оснащення, 

контролювати безпечну роботу ланок газодимозахисної служби. 

ПРН21. Розробляти та використовувати технічну документацію, зокрема з використан-

ням сучасних інформаційних технологій. 

ПРН22. Застосовувати невербальні методи спілкування; здійснювати пошук нової інфор-

мації; навчати  працівників об’єкту і населення з питань забезпечення пожежної безпеки; 

проводити заняття з особовим складом підрозділу; доносити до фахівців і нефахівців ін-

формацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід у сфері професійної діяльності. 

ПРН23. Вільно користуватися українською та іноземною мовою у соціальній і професій-

ній сферах; демонструвати культуру мислення та виявляти навички організації культур-

ного діалогу. 

ПРН24. Передбачати екологічно-збалансовану діяльність, необхідний рівень індивідуа-

льної безпеки та психічного здоров'я у разі виникнення типових небезпечних подій. 

ПРН25. Використовувати інформаційні технології, системи управління базами даних та 

стандартні пакети прикладних програм у професійній діяльності. 

ПРН26. Здійснювати оцінку пожежовибухонебезпеки та визначати заходи протипожеж-

ного захисту на об’єктах підвищеної небезпеки. 

ПРН27. Ідентифікувати потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небез-

пеки, складати відповідні документи за їх результатами. 

ПРН28. Аналізувати відповідність будівельних конструкцій, будівель та споруд вимогам 

нормативних документів щодо забезпечення їх протипожежного захисту. 

 



ПРН29. Перевіряти стан пожежної безпеки об’єкту будівництва, якості надання ліцензіа-

тами послуг та виконання робіт протипожежного призначення, відповідності продукції 

протипожежного призначення вимогам державних та міжнародних стандартів. 

ПРН30. Керувати діями підрозділів оперативно-рятувальних сил цивільного захист у при 

проведенні робіт з ліквідації аварій на транспорті, надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру 

ПРН31. Аналізувати об’ємно-планувальні рішення будівель та споруд, пред’являти ви-

моги нормативних документів щодо забезпечення безпеки людей на об’єктах різного 

призначення. 

ПРН32. Виявляти і усувати причини, що сприяють виникненню та поширенню пожеж на 

виробництві. 

ПРН33. Застосовувати одержані рухові навички при організації та проведенні занять із 

загальної фізичної підготовки, підтримувати загальну і спеціальну працездатність. 

ПРН34. Використовувати техніку, обладнання та спорядження в реальних умовах при 

проведенні рятувальних робіт.  

ПРН35. Прогнозувати масштаби та наслідки НС техногенного характеру, визначати ос-

новні фактори ризику і можливі сценарії розвитку аварій на промислових об’єктах.  

ПРН36. Аналізувати  НС та будувати «дерева відмов» і «дерева подій», розраховувати 

ризики та будувати поля ризиків, будувати F-N и F-G діаграми,  розробляти рекомендації 

щодо зменшення ризику.  

ПРН37. Проводити аудит та перевірку систем автоматичного протипожежного захисту 

на відповідність вимогам чинних нормативних документів включаючи проведення пере-

вірочних розрахунків окремих частин установок пожежної сигналізації, автоматичних 

установок пожежогасіння, систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією. 

ПРН38. Проводити аудит та перевірку технологічного та електротехнічного обладнання 

на відповідність вимогам чинних нормативних документів, розробляти та обґрунтовува-

ти заходи щодо усунення невідповідностей. 

ПРН39. Проводити аудит та перевірку об’ємно-планувальних рішень, шляхів евакуації, 

протидимного захисту, протипожежних перешкод  та інженерних мереж будівель та 

споруд, відповідність забудови об’єктів до нормативних документів. 

ПРН40. Застосовувати знання зміст та особливості страхових послуг, умови, порядок 

укладання договорів страхування залежно від можливих надзвичайних ситуацій на 

об’єктах страхового захисту. 

ПРН41. Робити висновок щодо ефективності страхування від нещасних випадків і про-

фесійних захворювань, обов’язкового та добровільного медичного страхування, страху-

вання майна. 

ПРН42. Здійснювати пожежно-технічну експертизу та роботи з дослідження пожеж, 

огляду місця пожеж , складати відповідні звітні матеріали. 

ПРН43. Аналізувати  версії причин виникнення пожеж, проводити документальну фік-

сацію осередку пожежі, речових доказів, слідів  впливу полум’я. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації ОПП 

Кадрове 

забезпечення 

У викладанні компонентів освітньо-професійної програми 

обов’язкової та вибіркової частини змісту навчання беруть 

участь науково-педагогічні або наукові працівники, які працю-

ють у закладі освіти за основним місцем роботи та мають квалі-

фікацію відповідно до спеціальності. 

Матеріально- 

технічне 

забезпечення 

Передбачає наявність:  

технічних та наочних засобів навчання, вимірювальних приладів; 

діючих виробничих та цивільних об’єктів; 

навчального підрозділу оперативно-рятувальної служби; 

навчально-тренувальної бази: навчальні споруди (спортзал, 

спортивний майданчик, навчальна башта, смуга перешкод для 



виконання пожежно-рятувальних вправ, смуга психологічної 

підготовки, навчальний майданчик для роботи з приладами роз-

відки, дозиметричного контролю, аварійно-рятувальним інстру-

ментом, обладнанням та оснащенням, засобами пожежогасіння, 

дегазації та дезактивації об’єктів і територій,  з підготовки піро-

техніків, обладнане місце для проведення водолазних спусків, 

теплодимокамера (димокамера, теплокамера). 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Навчальний процес з обов’язкових дисциплін забезпечується 

методичними комплексами дисциплін, що складаються з підруч-

ників, методичних розробок до практичних занять, лабораторних 

практикумів, методичних вказівок до самостійної роботи студен-

тів, методичних матеріалів до курсового проектування, прототи-

пів розробки курсових проектів, екзаменаційних та тестових за-

питань різної складності (для самоперевірки, для іспитів, для 

тренінгів) тощо. 

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна  

послідовність 

2.1.  Перелік компонент освітньо-професійної програми  

 

Код компо-

ненти 

Компоненти освітньо-професійної програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма  

підсум. 

контролю 
 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми 

Обов’язкові загальні компоненти 

ОК 1. Українська мова (за професійним спрямуван-

ням) 

4 екзамен 

ОК 2. Історія та культура України   5 екзамен 

ОК 3. Філософія  3 екзамен 

ОК 4. Іноземна мова 3 екзамен 

ОК 5. Хімія   4 екзамен 

ОК 6. Основи інформаційних технологій 4 екзамен 

ОК 7. Фізика              8 екзамен 

ОК 8. Вища математика 14 екзамен 

ОК 9. Прикладна механіка 5 курс.проект 

екзамен 

ОК 10. Загальна електротехніка 3 диф.залік 

ОК 11. Загальна фізична підготовка 5,5 диф.залік 

Обов’язкові професійні компоненти 

ОК 12. Організація робіт у непридатному для дихання 

середовищі 

5 диф.залік 

ОК 13. Термодинаміка і теплопередача    4 екзамен 

ОК 14. Теорія розвитку та припинення горіння 6,5 екзамен 

ОК 15. Протипожежне водопостачання 5 курс.проект 

екзамен 

ОК 16. Пожежна безпека електроустановок 3 курс.проект 

екзамен 

ОК 17. Стійкість будівель та споруд при пожежі 3 екзамен 

ОК 18. Пожежна тактика    7 курс.робота 

екзамен 



1 2 3 4 

ОК 19. Автоматичні системи протипожежного захис-

ту 

6,5 курс.проект 

екзамен 

ОК 20. Пожежна безпека територій, будівель та спо-

руд 

4 екзамен 

ОК 21. Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка 8,5 курс.робота 

екзамен 

ОК 22. Пожежна безпека технологічних процесів 6,5 курс.проект 

екзамен 

ОК 23. Організація аварійно-рятувальних робіт 4,5 екзамен 

ОК 24. Основи пожежно-рятувальної справи 5 диф.залік 

ОК 25. Державний нагляд у сфері пожежної безпеки 4 екзамен 

ОК 26. Страхові відносини 3 диф.залік 

ОК 27. Пожежна безпека об’єктів підвищеної небез-

пеки  

3 екзамен 

ОК 28. Основи ризик-орієнтованого підходу в поже-

жній безпеці 

7 диф.залік 

ОК 29. Дослідження пожеж 3,5 диф.залік 

ОК 30. Аудит пожежної та техногенної безпеки 9,5 

 

курс.робота 

екзамен 

ОК 31. Вступ до фаху 5 екзамен 

ОК 32. Переддипломна практика  6 диф.залік 

ОК 33. Виконання та захист кваліфікаційної роботи 9  

Загальний обсяг обов’язкових компонент:       177 

Загальний обсяг вибіркових компонент*:       63 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОПП ПРОГРАМИ          240 

 

*
 
– 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 
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3 Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Випускна атестація здобувачів вищої освіти проводиться на основі аналізу успішнос-

ті навчання, оцінювання якості вирішення випускниками задач діяльності, що передбачені 

даною 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 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ЗК1. Здатність реалізува-

ти свої права і обов’язки 

як члена суспільства, ус-

відомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспіль-

ства та необхідність його 

сталого розвитку, верхо-

венства права, прав і сво-

бод людини і громадяни-

на в Україні; 

ПРН01. Аналізувати питання історії, 

факти, проблеми та тенденції розви-

тку культури України в їх діалекти-

чному взаємозв’язку. 

ПРН02. Володіти культурою мис-

лення, технологією освоєння соціа-

льного досвіду. 

ПРН03. Аналізувати і прогнозувати 

суспільні явища й процеси, знати 

нормативно-правові засади забезпе-

чення пожежної безпеки, питання  

правового регулювання забезпечен-

ня пожежної безпеки об'єктів і тери-

торій. 

ОК 2. Історія та культу-

ра України. 

ОК 25. Державний на-

гляд у сфері пожежної 

безпеки. 

ЗК2. Здатність зберігати 

та примножувати мораль-

ні, культурні, наукові 

цінності і досягнення су-

спільства на основі розу-

міння історії та закономі-

рностей розвитку предме-

тної області, її місця у 

загальній системі знань 

про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, ви-

користовувати різні види 

та форми рухової актив-

ності для активного від-

починку та ведення здо-

рового способу життя.  

ПРН01. Аналізувати питання історії, 

факти, проблеми та тенденції розви-

тку культури України в їх діалекти-

чному взаємозв’язку. 

ПРН02. Володіти культурою мис-

лення, технологією освоєння соціа-

льного досвіду. 

ПРН23. Вільно користуватися укра-

їнською мовою у соціальній і про-

фесійній сферах; демонструвати 

культуру мислення та виявляти на-

вички організації культурного діа-

логу. 

ПРН24. Передбачати екологічно-

збалансовану діяльність, необхідний 

рівень індивідуальної безпеки та 

психічного здоров'я у разі виник-

нення типових небезпечних подій. 

ОК 2. Історія та культу-

ра України. 

ОК 11. Загальна фізична 

підготовка. 

ЗК3. Здатність до абстра-

ктного мислення, аналізу 

та синтезу. 

ПРН03. Аналізувати і прогнозувати 

суспільні явища й процеси, знати 

нормативно-правові засади забезпе-

чення пожежної безпеки, питання  

правового регулювання забезпечен-

ня пожежної безпеки об'єктів і тери-

торій. 

ОК 3.Філософія. 

ОК 5. Хімія. 

ОК 7. Фізика. 

ОК 8. Вища математика.  

ОК 9. Прикладна меха-

ніка. 

ОК 31. Вступ до фаху. 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ПРН04. Пояснювати процеси впли-

ву небезпечних чинників пожежі на 

навколишнє середовище; застосову-

вати теорії  захисту людини, матері-

альних цінностей і довкілля від 

впливу небезпечних чинників по-

жежі, знання математичних та при-

родничих наук у сфері професійної 

діяльності. 

ОК 33. Виконання та 

захист кваліфікаційної 

роботи. 

ЗК4. Здатність спілкува-

тися державною мовою як 

усно, так і письмово. 

ПРН23. Вільно користуватися укра-

їнською та іноземною мовами у со-

ціальній і професійній сферах; де-

монструвати культуру мислення та 

виявляти навички організації куль-

турного діалогу. 

ОК 1. Українська мова 

(за професійним спря-

муванням). 

ОК 32. Переддипломна 

практика. 

ОК 33. Виконання та 

захист кваліфікаційної 

роботи.  

ЗК5. Здатність спілкува-

тися іноземною мовою. 

ПРН23. Вільно користуватися укра-

їнською та іноземною мовами у со-

ціальній і професійній сферах; де-

монструвати культуру мислення та 

виявляти навички організації куль-

турного діалогу. 

ОК 4. Іноземна мова.  

ЗК6. Здатність до пошу-

ку, оброблення та аналізу 

інформації з різних дже-

рел. 

ПРН22. Застосовувати невербальні 

методи спілкування; здійснювати 

пошук нової інформації; навчати  

працівників об’єкту і населення  з  

питань забезпечення пожежної без-

пеки;  проводити заняття з особовим 

складом підрозділу; доносити до 

фахівців і нефахівців інформацію, 

ідеї, проблеми, рішення та власний 

досвід у сфері професійної діяльно-

сті. 

ПРН25. Використовувати інформа-

ційні технології, системи управлін-

ня базами даних та стандартні паке-

ти прикладних програм у професій-

ній діяльності. 

ОК 6. Основи інформа-

ційних технологій. 

ОК 32. Переддипломна 

практика. 

ОК 33. Виконання та 

захист кваліфікаційної 

роботи. 

ЗК7. Навички міжособис-

тісної взаємодії. 

ПРН02. Володіти культурою мис-

лення, технологією освоєння соціа-

льного досвіду. 

ПРН22. Застосовувати невербальні 

методи спілкування; здійснювати 

пошук нової інформації; навчати  

працівників об’єкта і населення  з  

питань забезпечення пожежної безпе-

ки;  проводити заняття з особовим 

складом підрозділу; доносити до фа-

хівців і нефахівців інформацію, ідеї, 

ОК 25. Державний на-

гляд у сфері пожежної 

безпеки. 

ОК 32. Переддипломна 

практика. 

ОК 33. Виконання та 

захист кваліфікаційної 

роботи. 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

проблеми, рішення та власний досвід 

у сфері професійної діяльності. 

ЗК8. Здатність працювати 

як в команді, так і  авто-

номно. 

ПРН17. Керувати проведенням робіт 

з рятування та евакуювання людей, 

оперативного розгортання сил та 

засобів; діями з гасіння пожежі; зго-

ртанням сил і засобів та повернен-

ням до місця постійної дислокації. 

ПРН22. Застосовувати невербальні 

методи спілкування; здійснювати 

пошук нової інформації; навчати  

працівників об’єкта і населення  з  

питань забезпечення пожежної безпе-

ки;  проводити заняття з особовим 

складом підрозділу; доносити до фа-

хівців і нефахівців інформацію, ідеї, 

проблеми, рішення та власний досвід 

у сфері професійної діяльності. 

ПРН33. Застосовувати одержані 

рухові навички при організації та 

проведенні занять із загальної фізи-

чної підготовки, підтримувати зага-

льну і спеціальну працездатність. 

ОК 11. Загальна фізична 

підготовка. 

ОК 12. Організація робіт 

у непридатному для ди-

хання середовищі. 

ОК 18. Пожежна такти-

ка. 

ОК 23. Організація ава-

рійно-рятувальних робіт.  

 

ЗК9. Навички здійснення 

безпечної діяльності. 

ПРН24. Передбачати екологічно-

збалансовану діяльність, необхідний 

рівень індивідуальної безпеки та 

психічного здоров'я у разі виник-

нення типових небезпечних подій. 

ОК 12. Організація робіт 

у непридатному для ди-

хання середовищі. 

ЗК10. Прагнення до збе-

реження навколишнього 

середовища. 

ПРН04. Пояснювати процеси впли-

ву небезпечних чинників пожежі на 

навколишнє середовище; застосову-

вати теорії  захисту людини, матері-

альних цінностей і довкілля від 

впливу небезпечних чинників по-

жежі, знання математичних та при-

родничих наук у сфері професійної 

діяльності. 

ПРН24. Передбачати екологічно-

збалансовану діяльність, необхідний 

рівень індивідуальної безпеки та 

психічного здоров'я у разі виник-

нення типових небезпечних подій. 

ОК 12. Організація робіт 

у непридатному для ди-

хання середовищі. 

ОК 14. Теорія розвитку 

та припинення горіння. 

ПК11. Усвідомлення фу-

нкцій держави з питань 

пожежної безпеки, форм 

реалізації цих функцій, 

правових основ пожежної 

безпеки; дотримання за-

гальних принципів та 

норм правового регулю-

ПРН03. Аналізувати і прогнозувати 

суспільні явища й процеси, знати но-

рмативно-правові засади забезпечення 

пожежної безпеки, питання  правового 

регулювання забезпечення пожежної 

безпеки об'єктів і територій. 

ОК 25. Державний на-

гляд у сфері пожежної 

безпеки. 

ОК 32. Переддипломна 

практика. 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

вання забезпечення по-

жежної безпеки об'єктів і 

територій. 

ПК12. Здатність оперувати 

термінами та визначен-

нями понять стосовно 

пожежної безпеки, пара-

метрів небезпечних чин-

ників пожежі. 

ПРН04. Пояснювати процеси впли-

ву небезпечних чинників пожежі на 

навколишнє середовище;  застосо-

вувати теорії  захисту людини, ма-

теріальних цінностей і довкілля від 

впливу небезпечних чинників по-

жежі, знання математичних та при-

родничих наук у сфері професійної 

діяльності. 

ПРН05. Знати властивості горючих 

речовин і матеріалів, механізм ви-

никнення процесів горіння і вибуху; 

розраховувати параметри пожежо-

вибухонебезпеки речовин і матеріа-

лів та оцінювати особливості  їх 

поведінки в умовах пожежі. 

ОК 14. Теорія розвитку 

та припинення горіння. 

ОК 32. Переддипломна 

практика. 

ОК 33. Виконання та 

захист кваліфікаційної 

роботи 

ПК13. Здатність до засто-

совування тенденцій роз-

витку техніки і технології 

захисту людини, матеріа-

льних цінностей і довкіл-

ля від впливу небезпеч-

них чинників пожежі та 

обґрунтований вибір сис-

тем забезпечування по-

жежної безпеки та захис-

ту довкілля. 

ПРН04. Пояснювати процеси впли-

ву небезпечних чинників пожежі на 

навколишнє середовище;  застосо-

вувати теорії  захисту людини, ма-

теріальних цінностей і довкілля від 

впливу небезпечних чинників по-

жежі, знання математичних та при-

родничих наук у сфері професійної 

діяльності.  

ПРН05. Знати властивості горючих 

речовин і матеріалів, механізм ви-

никнення процесів горіння і вибуху; 

розраховувати параметри пожежо-

вибухонебезпеки речовин і матеріа-

лів та оцінювати особливості  їх 

поведінки в умовах пожежі. 

ОК 13. Термодинаміка і 

теплопередача. 

ОК 19. Автоматичні сис-

теми протипожежного 

захисту. 

ОК 33. Виконання та 

захист кваліфікаційної 

роботи. 

ПК14. Здатність оперувати 

характеристиками горю-

чих речовин та матеріалів, 

розуміти механізм проце-

сів горіння і вибуху, об-

ставини, дії та процеси, що 

спричиняють виникненню 

пожежі та її розвитку. 

 

ПРН05. Знати властивості горючих 

речовин і матеріалів, механізм ви-

никнення процесів горіння і вибуху; 

розраховувати параметри пожежо-

вибухонебезпеки речовин і матеріа-

лів та оцінювати особливості  їх 

поведінки в умовах пожежі. 

ОК 5. Хімія. 

ОК 14. Теорія розвитку 

та припинення горіння. 

ПК15. Здатність організо-

вувати нагляд (контроль) 

за виконанням вимог по-

жежної безпеки, обґрун-

тування заходів, спрямо-

ваних на усунення пору-

ПРН06. Аналізувати інформацію 

про наявність розроблених і обґрун-

тованих заходів з підвищення рівня 

протипожежного захисту об'єкта; 

розробляти та пропонувати обґрун-

товані заходи, інженерно-технічні 

ОК 20. Пожежна безпека 

територій, будівель та 

споруд. 

ОК 22. Пожежна безпека 

технологічних процесів. 

ОК 32. Переддипломна 
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шень, посилення проти-

пожежного захисту. 

рішення щодо запобігання  виник-

ненню та поширенню пожеж. 

практика. 

ОК 33. Виконання та 

захист кваліфікаційної 

роботи. 

ПК16. Здатність оцінюва-

ти відповідність техноло-

гічних процесів вимогам 

пожежної безпеки, розро-

блення та обґрунтування 

заходів, спрямованих на 

усунення порушень. 

ПРН07. Аналізувати пожежну небез-

пеку і рівень протипожежного захисту 

технологічних апаратів і обладнання; 

оцінювати наявні системи протипо-

жежного захисту технологічних про-

цесів; визначати технічні засоби та 

заходи для запобігання вибухів та по-

жеж у технологічних процесах. 

ОК 22. Пожежна безпека 

технологічних процесів. 

ОК 32. Переддипломна 

практика. 

ОК 33. Виконання та 

захист кваліфікаційної 

роботи. 

ПК17. Здатність перевіря-

ти, контролювати, оціню-

вати технічний стан сис-

тем протипожежного за-

хисту, брати участь у за-

стосуванні і експлуатації 

цих систем.  

ПРН06. Аналізувати інформацію про 

наявність розроблених і обґрунтова-

них заходів з підвищення рівня про-

типожежного захисту об'єкта; розроб-

ляти та пропонувати обґрунтовані 

заходи, інженерно-технічні рішення 

щодо запобігання виникненню та по-

ширенню пожеж. 

ПРН08. Аналізувати стан протипоже-

жного захисту об’єкта та ступінь ви-

конання розпорядчих документів з 

питань забезпечення пожежної безпе-

ки. 

ОК 15. Протипожежне 

водопостачання. 

ОК 19. Автоматичні сис-

теми протипожежного 

захисту. 

ОК 32. Переддипломна 

практика. 

ОК 33. Виконання та 

захист кваліфікаційної 

роботи. 

ПК18. Здатність до розра-

хунків та перевірки еле-

ментів систем протипо-

жежного водопостачання, 

проектів протипожежного 

водопостачання щодо 

відповідності вимогам 

пожежної безпеки. 

ПРН09. Вибирати та оцінювати па-

раметри систем протипожежного 

водопостачання; застосовувати 

знання законів гідравліки, механіки 

рідини та газів під час перевірки 

проектів та контролю систем водо-

постачання. 

ОК 15. Протипожежне 

водопостачання. 

ОК 33. Виконання та 

захист кваліфікаційної 

роботи. 

ПК19. Здатність викорис-

товувати характеристики 

систем вентиляції і опа-

лення, оцінювати відпові-

дність цих систем вимо-

гам пожежної безпеки. 

ПРН10. Класифікувати системи опа-

лення, вентиляції та аргументувати 

їх призначення; оцінювати технічні 

рішення щодо улаштування систем 

місцевої та аварійної вентиляції, ре-

комендувати  необхідність застосу-

вання, види та конструктивне вико-

нання систем димовидалення. 

ОК 20. Пожежна безпека 

територій, будівель та 

споруд. 

ОК 32. Переддипломна 

практика. 

ПК20. Здатність виявляти 

та усувати причини і умо-

ви, що сприяють виник-

ненню та поширенню 

пожежі в (від) електроус-

тановках(ок). 

ПРН08. Аналізувати стан протипо-

жежного захисту об’єкта та ступінь 

виконання розпорядчих документів з 

питань забезпечення пожежної без-

пеки. 

ПРН11. Оцінювати пожежну небез-

пеку електроустановок під час їх 

улаштування та експлуатації, вміти 

пропонувати заходи щодо забезпе-

ОК 10. Загальна елект-

ротехніка. 

ОК 16. Пожежна безпека 

електроустановок. 

ОК 32. Переддипломна 

практика. 

ОК 33. Виконання та 

захист кваліфікаційної 

роботи. 
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чення їх пожежної безпеки, оціню-

вати пожежну небезпеку влучення 

блискавки та забезпечувати захист 

від неї. 

ПК21. Здатність оцінюва-

ти характеристики поже-

жної безпеки будівельних 

матеріалів та конструк-

цій, будівель і споруд та 

контролю додержання 

вимог пожежної безпеки 

під час проведення буді-

вельних робіт.  

ПРН12. Робити висновок щодо за-

стосування будівельних матеріалів 

та конструкцій  у будівлях та спору-

дах; аналізувати відповідність конс-

труктивного виконання протипоже-

жних перешкод у будівлях та спо-

рудах вимогам будівельних норм. 

ПРН13. Аналізувати дані щодо при-

значення будівель та споруд і режи-

му їх експлуатації, відповідність 

об`ємно-планувальних, конструкти-

вних рішень, зокрема евакуаційних 

шляхів та виходів; інженерно-

технічних рішень в будівлях та спо-

рудах вимогам пожежної безпеки. 

ОК 17. Стійкість буді-

вель та споруд при по-

жежі. 

ПК22. Здатність проводи-

ти адміністративне розс-

лідування у справах, 

пов’язаних з порушенням 

установлених законодав-

ством вимог пожежної 

безпеки, невиконанням 

приписів і постанов та 

оформлювати матеріали 

про адміністративні пра-

вопорушення. 

ПРН14. Виконувати перевірку про-

типожежного стану об’єкту, засто-

сувати адміністративні санкції за 

порушення вимог законодавства з 

питань пожежної безпеки, контро-

лювати усунення порушень правил 

пожежної безпеки на об’єктах. 

ОК 25. Державний на-

гляд у сфері пожежної 

безпеки. 

ОК 32. Переддипломна 

практика. 

ПК23. Здатність прогно-

зувати обстановку в разі 

виникнення пожежі, ви-

значати основні питання 

організації пожежогасін-

ня, приймати рішення 

щодо дій пожежно-

рятувального підрозділу в 

умовах ліквідації пожежі. 

ПРН15. Організовувати вивчення 

оперативно-тактичної характерис-

тики району виїзду пожежно-

рятувального підрозділу; розробля-

ти плани пожежогасіння; виконува-

ти розрахунок сил та засобів для 

ліквідації пожеж та їх наслідків; 

організовувати розвідку пожежі та 

моніторинг обстановки на пожежі; 

взаємодіяти з іншими пожежно-

рятувальними підрозділами, служ-

бами району та об'єктів, що залуча-

ються до ліквідування пожежі; ор-

ганізовувати зв’язок та забезпечува-

ти взаємний обмін інформацією з 

залученими силами. 

ПРН16. Оцінювати обстановку на 

пожежі, розраховувати параметри 

розвитку пожежі та прогнозувати її 

наслідки. Обирати та передбачати 

ОК 18. Пожежна такти-

ка. 

ОК 32. Переддипломна 

практика. 

ОК 33. Виконання та 

захист кваліфікаційної 

роботи. 
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пріоритетність застосування вогне-

гасних речовин для гасіння пожеж, 

автоматичних систем пожежогасін-

ня, систем зв’язку та відповідних 

видів протипожежної техніки; ви-

значити вид пожежно-технічного та 

спеціального оснащення, основні 

тактичні прийоми з обмеження роз-

витку пожежі та її ліквідування, а 

також заходи безпеки для особового 

складу, який приймає участь у га-

сінні пожежі. 

ПРН17. Керувати проведенням робіт 

з рятування та евакуювання людей, 

оперативного розгортання сил та 

засобів; діями з гасіння пожежі; зго-

ртанням сил і засобів та повернен-

ням до місця постійної дислокації. 

ПК24. Здатність обґрун-

товано обирати та засто-

совувати засоби гасіння, 

вогнегасні речовини, сис-

теми пожежогасіння, про-

типожежну техніку, по-

жежно-технічне та спеці-

альне оснащення. 

ПРН15. Організовувати вивчення 

оперативно-тактичної характерис-

тики району виїзду пожежно-

рятувального підрозділу; розробля-

ти плани пожежогасіння; виконува-

ти розрахунок сил та засобів для 

ліквідації пожеж та їх наслідків; 

організовувати розвідку пожежі та 

моніторинг обстановки на пожежі; 

взаємодіяти з іншими пожежно-

рятувальними підрозділами, служ-

бами району та об'єктів, що залуча-

ються до ліквідування пожежі; ор-

ганізовувати зв’язок та забезпечува-

ти взаємний обмін інформацією з 

залученими силами. 

ПРН16. Оцінювати обстановку на 

пожежі, розраховувати параметри 

розвитку пожежі та прогнозувати її 

наслідки. Обирати та передбачати 

пріоритетність застосування вогне-

гасних речовин для гасіння пожеж, 

автоматичних систем пожежогасін-

ня, систем зв’язку та відповідних 

видів протипожежної техніки; ви-

значити вид пожежно-технічного та 

спеціального оснащення, основні 

тактичні прийоми з обмеження роз-

витку пожежі та її ліквідування, а 

також заходи безпеки для особового 

складу, який приймає участь у га-

сінні пожежі. 

ОК 12. Організація робіт 

у непридатному для ди-

хання середовищі. 

ОК 18. Пожежна такти-

ка. 

ОК 21. Протипожежна 

та аварійно-рятувальна 

техніка. 

ОК 32. Переддипломна 

практика. 

ОК 33. Виконання та 

захист кваліфікаційної 

роботи. 
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ПРН19. Визначати необхідну та до-

статню кількість аварійно-

рятувальної, протипожежної,  спеці-

альної техніки, засобів зв'язку та 

пожежно-технічного оснащення, 

використовуючи можливості їх 

конструктивних і технічних харак-

теристик. 

ПК25. Здатність обґрун-

товано винаходити рі-

шення щодо дій з гасіння 

пожеж, рятування та ева-

куювання людей під час 

пожежі та проведенні 

інших пожежно-

рятувальних робіт. 

ПРН15. Організовувати вивчення 

оперативно-тактичної характерис-

тики району виїзду пожежно-

рятувального підрозділу; розробля-

ти плани пожежогасіння; виконува-

ти розрахунок сил та засобів для 

ліквідації пожеж та їх наслідків; 

організовувати розвідку пожежі та 

моніторинг обстановки на пожежі; 

взаємодіяти з іншими пожежно-

рятувальними підрозділами, служ-

бами району та об'єктів, що залуча-

ються до ліквідування пожежі; ор-

ганізовувати зв’язок та забезпечува-

ти взаємний обмін інформацією з 

залученими силами. 

ПРН16. Оцінювати обстановку на 

пожежі, розраховувати параметри 

розвитку пожежі та прогнозувати її 

наслідки. Обирати та передбачати 

пріоритетність застосування вогне-

гасних речовин для гасіння пожеж, 

автоматичних систем пожежогасін-

ня, систем зв’язку та відповідних 

видів протипожежної техніки; ви-

значити вид пожежно-технічного та 

спеціального оснащення, основні 

тактичні прийоми з обмеження роз-

витку пожежі та її ліквідування, а 

також заходи безпеки для особового 

складу, який приймає участь у га-

сінні пожежі. 

ПРН17. Керувати проведенням робіт 

з рятування та евакуювання людей, 

оперативного розгортання сил та 

засобів; діями з гасіння пожежі; зго-

ртанням сил і засобів та повернен-

ням до місця постійної дислокації. 

ПРН19. Визначати необхідну та до-

статню кількість аварійно-

рятувальної, протипожежної, спеці-

альної техніки, засобів зв'язку та 

ОК 12. Організація робіт 

у непридатному для ди-

хання середовищі. 

ОК 18. Пожежна такти-

ка. 

ОК 23. Організація ава-

рійно-рятувальних робіт.  

ОК 24. Основи пожеж-

но-рятувальної справи. 

ОК 32. Переддипломна 

практика. 

ОК 33. Виконання та 

захист кваліфікаційної 

роботи. 
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пожежно-технічного оснащення, 

використовуючи можливості їх 

конструктивних і технічних харак-

теристик. 

ПРН34. Використовувати техніку, 

обладнання та спорядження в реа-

льних умовах при проведенні ряту-

вальних робіт. 

ПК26. Здатність надавати 

домедичну допомогу пос-

траждалому. 

ПРН18. Проводити візуальну діаг-

ностику постраждалого, попередити 

можливі ускладнення, що станов-

лять небезпеку для життя, викорис-

товувати засоби надання домедич-

ної допомоги. 

ОК 23. Організація ава-

рійно-рятувальних робіт. 

ПК27. Здатність до розу-

міння характеристик ава-

рійно-рятувальної, про-

типожежної, спеціальної 

техніки, засобів зв'язку, 

пожежно-технічного 

оснащення та застосуван-

ня їх при гасінні пожеж. 

ПРН19. Визначати необхідну та до-

статню кількість аварійно-

рятувальної, протипожежної, спеці-

альної техніки, засобів зв'язку та 

пожежно-технічного оснащення, 

використовуючи можливості їх 

конструктивних і технічних харак-

теристик. 

ПРН20. Оцінювати технічний стан 

аварійно-рятувальної, протипожеж-

ної, спеціальної техніки, засобів 

зв'язку, обладнання димовидалення 

та пожежно-технічного оснащення, 

контролювати безпечну роботу ла-

нок газодимозахисної служби. 

ОК 12. Організація робіт 

у непридатному для ди-

хання середовищі. 

ОК 21. Протипожежна 

та аварійно-рятувальна 

техніка. 

ПК28. Здатність організо-

вувати експлуатацію ава-

рійно-рятувальної, про-

типожежної, спеціальної 

техніки, засобів зв'язку, 

обладнання димовида-

лення та пожежно-

технічного оснащення.  

ПРН20. Оцінювати технічний стан 

аварійно-рятувальної, протипожеж-

ної, спеціальної техніки, засобів 

зв'язку, обладнання димовидалення 

та пожежно-технічного оснащення, 

контролювати безпечну роботу ла-

нок газодимозахисної служби. 

ОК 12. Організація робіт 

у непридатному для ди-

хання середовищі. 

ОК 21. Протипожежна 

та аварійно-рятувальна 

техніка. 

ПК29. Здатність до чи-

тання та виконання ескі-

зів та креслень, застосу-

вання комп’ютерної гра-

фіки в сфері професійної 

діяльності.  

ПРН21. Розробляти та використову-

вати технічну документацію, зокре-

ма з використанням сучасних інфо-

рмаційних технологій. 

ОК 19. Автоматичні сис-

теми протипожежного 

захисту. 

ОК 20. Пожежна безпека 

територій, будівель та 

споруд. 

ОК 33. Виконання та 

захист кваліфікаційної 

роботи. 

ПК30. Здатність організо-

вувати та проводити на-

вчання населення з пи-

тань пожежної безпеки. 

ПРН22. Застосовувати невербальні 

методи спілкування; здійснювати 

пошук нової інформації; навчати  

працівників об’єкта і населення  з  

ОК 25. Державний на-

гляд у сфері пожежної 

безпеки. 

ОК 32. Переддипломна 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

питань забезпечення пожежної безпе-

ки;  проводити заняття з особовим 

складом підрозділу; доносити до фа-

хівців і нефахівців інформацію, ідеї, 

проблеми, рішення та власний досвід 

у сфері професійної діяльності. 

практика. 

ПК31. Здатність аналізу-

вати та визначати систе-

ми забезпечення пожеж-

ної безпеки об’єктів під-

вищеної небезпеки. 

ПРН26. Здійснювати оцінку поже-

жовибухонебезпеки та визначати 

заходи протипожежного захисту на 

об’єктах підвищеної небезпеки. 

ПРН27. Ідентифікувати потенційно 

небезпечних об’єктів та об’єктів під-

вищеної небезпеки, складати відпо-

відні документи за їх результатами. 

ОК 22. Пожежна безпека 

технологічних процесів. 

ОК 27. Пожежна безпека 

об’єктів підвищеної не-

безпеки. 

ОК 32. Переддипломна 

практика. 

ПК32. Здатність аналізу-

вати пожежну небезпеку 

будівель та споруд, роз-

робляти заходи щодо їх 

протипожежного захисту. 

ПРН12. Робити висновок щодо за-

стосування будівельних матеріалів 

та конструкцій  у будівлях та спору-

дах; аналізувати відповідність конс-

труктивного виконання протипоже-

жних перешкод у будівлях та спо-

рудах вимогам будівельних норм. 

ПРН13. Аналізувати дані щодо при-

значення будівель та споруд і режи-

му їх експлуатації, відповідність 

об`ємно-планувальних, конструкти-

вних рішень, зокрема евакуаційних 

шляхів та виходів; інженерно-

технічних рішень в будівлях та спо-

рудах вимогам пожежної безпеки. 

ПРН28. Аналізувати відповідність 

будівельних конструкцій, будівель 

та споруд вимогам нормативних 

документів щодо забезпечення їх 

протипожежного захисту.  

ПРН31. Аналізувати об’ємно-

планувальні рішення будівель та 

споруд, пред’являти вимоги норма-

тивних документів щодо забезпе-

чення безпеки людей на об’єктах 

різного призначення. 

ОК 17. Стійкість буді-

вель та споруд при по-

жежі. 

ОК 20. Пожежна безпека 

територій, будівель та 

споруд. 

ОК 32. Переддипломна 

практика. 

ПК33. Здатність орієнту-

ватися в основних мето-

дах і системах забезпе-

чення пожежної безпеки, 

обґрунтовано обирати 

відомі пристрої, системи 

та методи захисту техно-

логічних процесів. 

ПРН30. Здатність виявляти і усува-

ти причини, що сприяють виник-

ненню та поширенню пожеж на ви-

робництві. 

ОК22. Пожежна безпека 

технологічних процесів. 

ОК 32. Переддипломна 

практика. 

ОК 33. Виконання та 

захист кваліфікаційної 

роботи.  

ПК34. Здатність аналізу-

вати ризикоутворюючі 

ПРН35. Прогнозувати масштаби та 

наслідки НС техногенного характе-

ОК 28. Основи ризик-

орієнтованого підходу в 
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фактори, розраховувати 

ризики та приймати рі-

шення щодо їх зменшен-

ня 

ру, визначати основні фактори ри-

зику і можливі сценарії розвитку 

аварій на промислових об’єктах. 

ПРН36. Проводити аналіз НС та 

будувати «дерева відмов» і «дерева 

подій», розраховувати ризики та 

будувати поля ризиків, будувати F-

N и F-G діаграми,  розробляти ре-

комендації щодо зменшення ризику. 

пожежній безпеці. 

ПК35. Здатність здійсню-

вати державний нагляд у 

сфері пожежної безпеки 

за об’єктами будівництва, 

наданням робіт та послуг 

протипожежного призна-

чення, сертифікованою 

продукцією. 

ПРН29. Перевіряти стан пожежної 

безпеки об’єкту будівництва, якості 

надання ліцензіатами послуг та ви-

конання робіт протипожежного 

призначення, відповідності продук-

ції протипожежного призначення 

вимогам державних та міжнародних 

стандартів. 

ОК 25. Державний на-

гляд у сфері пожежної 

безпеки. 

ОК 32. Переддипломна 

практика. 

ПК36. Здатність до опа-

нування методик побудо-

ви індивідуальних про-

грам забезпечення фахо-

вої дієздатності (профе-

сійної діяльності), індиві-

дуальних оздоровчо-

профілактичних програм 

контролю власного стану 

в процесі виконання ін-

дивідуальних програм; 

принципів підбору фізич-

них вправ, їх компону-

вання та послідовність 

використання за визначе-

ними цілями. 

ПРН33. Застосовувати одержані 

рухові навички при організації та 

проведенні занять із загальної фізи-

чної підготовки, підтримувати зага-

льну і спеціальну працездатність. 

ОК 11. Загальна фізична 

підготовка. 

ПК37. Здатність визнача-

ти причини та умови, що 

сприяли виникненню по-

жеж та збирати фактичні 

дані за фактами пожеж. 

ПРН05. Знати властивості горючих 

речовин і матеріалів, механізм ви-

никнення процесів горіння і вибуху; 

розраховувати параметри пожежо-

вибухонебезпеки речовин і матеріа-

лів та оцінювати особливості  їх 

поведінки в умовах пожежі. 

ПРН32. Здатність виявляти і усува-

ти причини, що сприяють виник-

ненню та поширенню пожеж на ви-

робництві. 

ОК 5. Хімія. 

ОК 14. Теорія розвитку 

та припинення горіння. 

ОК 29. Дослідження по-

жеж. 

ПК38. Здатність проводи-

ти аудит проектів систем 

автоматичного протипо-

жежного захисту. 

ПРН37. Проводити аудит та перевір-

ку систем автоматичного протипо-

жежного захисту на відповідність 

вимогам чинних нормативних доку-

ментів включаючи проведення пере-

вірочних розрахунків окремих час-

ОК 30. Аудит пожежної 

та техногенної безпеки. 

ОК 33. Виконання та 

захист кваліфікаційної 

роботи. 
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тин установок пожежної сигналіза-

ції, автоматичних установок поже-

жогасіння, систем оповіщення про 

пожежу та управління евакуацією. 

ПК39. Здатність проводи-

ти аудит технологічного 

та електротехнічного об-

ладнання виробничих 

об’єктів 

ПРН38. Проводити аудит та переві-

рку технологічного та електротехні-

чного обладнання на відповідність 

вимогам чинних нормативних до-

кументів, розробляти та обґрунто-

вувати заходи щодо усунення не-

відповідностей. 

ОК 16. Пожежна безпека 

електроустановок. 

ОК 22. Пожежна безпека 

технологічних процесів. 

ОК 30. Аудит пожежної 

та техногенної безпеки. 

ОК 33. Виконання та 

захист кваліфікаційної 

роботи. 

ПК40. Здатність проводи-

ти аудит протипожежного 

стану будівель та споруд. 

ПРН12. Робити висновок щодо за-

стосування будівельних матеріалів 

та конструкцій  у будівлях та спору-

дах; аналізувати відповідність конс-

труктивного виконання протипоже-

жних перешкод у будівлях та спо-

рудах вимогам будівельних норм. 

ПРН13. Аналізувати дані щодо при-

значення будівель та споруд і режи-

му їх експлуатації, відповідність 

об`ємно-планувальних, конструкти-

вних рішень, зокрема евакуаційних 

шляхів та виходів; інженерно-

технічних рішень в будівлях та спо-

рудах вимогам пожежної безпеки. 

ПРН39. Проводити аудит та перевір-

ку об’ємно-планувальних рішень, 

шляхів евакуації, протидимного за-

хисту, протипожежних перешкод  та 

інженерних мереж будівель та спо-

руд, відповідність забудови об’єктів 

до нормативних документів. 

ОК 17. Стійкість буді-

вель та споруд при по-

жежі. 

ОК 20. Пожежна безпека 

територій, будівель та 

споруд. 

ОК 30. Аудит пожежної 

та техногенної безпеки. 

ОК 33. Виконання та 

захист кваліфікаційної 

роботи. 

ПК41. Здатність аналізу-

вати привабливість та 

доцільність накопичува-

льних форм страхування 

для забезпечення страхо-

вого захисту життя та 

здоров'я себе як громадя-

нина та своєї родини, 

особистого майна від не-

щасних випадків, або при 

виникненні можливих 

надзвичайних ситуацій на 

об’єктах. 

ПРН31. Аналізувати об’ємно-

планувальні рішення будівель та 

споруд, пред’являти вимоги норма-

тивних документів щодо забезпе-

чення безпеки людей на об’єктах 

різного призначення. 

ПРН40. Застосовувати знання зміст 

та особливості страхових послуг, 

умови, порядок укладання договорів 

страхування залежно від можливих 

надзвичайних ситуацій на об’єктах 

страхового захисту.  

ОК 26. Страхові відно-

сини. 

ПК42. Здатність планува-

ти встановлення відносин 

ПРН41. Робити висновок щодо ефе-

ктивності страхування від нещасних 

ОК 26. Страхові відно-

сини. 
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безпосередньо зі страхо-

виками або через страхо-

вих посередників залежно 

від можливих надзвичай-

них ситуацій на об’єктах 

страхового захисту та 

ціни страхової послуги. 

випадків і професійних захворю-

вань, обов’язкового та добровільно-

го медичного страхування, страху-

вання майна. 

ПК43. Здатність аналізу-

вати фізичні закономір-

ності формування та 

ознаки осередку пожежі, 

особливості  виникнення, 

розвитку  та встановлення 

причини пожежі, що є 

характерними для  різних   

видів об’єктів. 

ПРН42. Здійснювати пожежно-

технічну експертизу та роботи з до-

слідження пожеж, огляду місця по-

жеж , складати відповідні звітні ма-

теріали.  

ОК 29. Дослідження по-

жеж. 

ПК44. Здатність проводи-

ти дії зі встановлення 

причин пожежі  в періоді 

її гасіння. 

ПРН43. Аналізувати  версії причин 

виникнення пожеж, проводити до-

кументальну фіксацію осередку по-

жежі, речових доказів, слідів  впли-

ву полум’я. 

ОК 29. Дослідження по-

жеж. 

  



5 Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам осві-

тньо-професійної програми 
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ЗК1  *                       *         

ЗК2  *         *                       

ЗК3   *  *  * * *                      *  * 

ЗК4 *                               * * 

ЗК5    *                              

ЗК6      *                          * * 

ЗК7                         *       * * 

ЗК8           * *      *     *           

ЗК9            *                      

ЗК10            *  *                    

ПК11                         *       *  

ПК12              *                  * * 

ПК13             *      *              * 

ПК14     *         *                    

ПК15                    *  *   *       * * 

ПК16                      *          * * 

ПК17               *    *             * * 

ПК18               *                  * 

ПК19                    *            *  

ПК20          *      *                * * 

ПК21                 *                 

ПК22                         *       *  

ПК23                  *              * * 

ПК24            *      *   *           * * 

ПК25            *      *     * *        * * 

ПК26                       *           

ПК27            *         *             

ПК28            *         *             

ПК29                   * *             * 

ПК30                         *       *  

ПК31                      *     *     *  

ПК32                 *   *            *  

ПК33                      *          * * 

ПК34                            *      

ПК35                         *       *  

ПК36           *                       

ПК37     *                        *     

ПК38                              *   * 

ПК39                *      *        *   * 

ПК40                 *   *          *   * 

ПК41                          *        

ПК42                          *        

ПК43                             *     

ПК44                             *     

 



6 Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)  

відповідними компонентами освітньо-професійної програми 
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ПРН1  *                                

ПРН2  *                               * 

ПРН3   *                      *      * * * 

ПРН4     *  * * *    * *                 *  * 

ПРН5              *                  * * 

ПРН6                   * *  *          * * 

ПРН7                      *          * * 

ПРН8               * *   *             * * 

ПРН9               *                  * 
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7 Матриця відповідності визначених стандартом компетентностей дескрипторам НРК 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння/навички Комунікація 
Відповідальність 

і автономія 

Загальні компетентності 

ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільст-

ва, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократично-

го) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

 + +  

ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, нау-

кові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя. 

 + +  

ЗК03. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. + +   

ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. + +   

ЗК05. Здатність спілкуватися іноземною мовою. + +   

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних дже-

рел. 
 +   

ЗК07. Навички міжособистісної взаємодії.   +  

ЗК08. Здатність працювати як в команді, так і  автономно.  + +  

ЗК09. Навички здійснення безпечної діяльності.  +   

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища. +   + 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

ПК11. Усвідомлення функцій держави з питань пожежної безпеки, 

форм реалізації цих функцій, правових основ пожежної безпеки; до-

тримання загальних принципів та норм правового регулювання за-

безпечення пожежної безпеки об'єктів і територій. 

+    



Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння/навички Комунікація 
Відповідальність 

і автономія 

ПК12. Здатність оперувати термінами та визначеннями понять стосовно 

пожежної безпеки, параметрів небезпечних чинників пожежі. 
+    

ПК13. Здатність до застосовування тенденцій розвитку техніки і техно-

логії захисту людини, матеріальних цінностей і довкілля від впливу 

небезпечних чинників пожежі та обґрунтований вибір систем забез-

печування пожежної безпеки та захисту довкілля. 

+ +   

ПК14. Здатність оперувати характеристиками горючих речовин та ма-

теріалів, розуміти механізм процесів горіння і вибуху, обставини, дії 

та процеси, що спричиняють виникненню пожежі та її розвитку. 

+ +   

ПК15. Здатність організовувати нагляд (контроль) за виконанням вимог 

пожежної безпеки, обґрунтування заходів, спрямованих на усунення 

порушень, посилення протипожежного захисту. 

+ +  + 

ПК16. Здатність оцінювати відповідність технологічних процесів ви-

могам пожежної безпеки, розроблення та обґрунтування заходів, 

спрямованих на усунення порушень. 

+ +   

ПК17. Здатність перевіряти, контролювати, оцінювати технічний стан 

систем протипожежного захисту, брати участь у застосуванні і експлуа-

тації цих систем.  

+ +  + 

ПК18. Здатність до розрахунків та перевірки елементів систем проти-

пожежного водопостачання, проектів протипожежного водопоста-

чання щодо відповідності вимогам пожежної безпеки. 

+ +   

ПК19. Здатність використовувати характеристики систем вентиляції і 

опалення, оцінювати відповідність цих систем вимогам пожежної 

безпеки. 

+ +   

ПК20. Здатність виявляти та усувати причини і умови, що сприяють 

виникненню та поширенню пожежі в (від) електроустановках(ок). 
+ +   

ПК21. Здатність оцінювати характеристики пожежної безпеки будіве-

льних матеріалів та конструкцій, будівель і споруд та контролю доде-
+  + + 



Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння/навички Комунікація 
Відповідальність 

і автономія 

ржання вимог пожежної безпеки під час проведення будівельних ро-

біт.  

ПК22. Здатність проводити адміністративне розслідування у справах, 

пов’язаних з порушенням установлених законодавством вимог поже-

жної безпеки, невиконанням приписів і постанов та оформлювати 

матеріали про адміністративні правопорушення. 

+  + + 

ПК23. Здатність прогнозувати обстановку в разі виникнення пожежі, 

визначати основні питання організації пожежогасіння, приймати рі-

шення щодо дій пожежно-рятувального підрозділу в умовах ліквідації 

пожежі. 

+ +  + 

ПК24. Здатність обґрунтовано обирати та застосовувати засоби гасін-

ня, вогнегасні речовини, системи пожежогасіння, протипожежну тех-

ніку, пожежно-технічне та спеціальне оснащення. 

+ +   

ПК25. Здатність обґрунтовано винаходити рішення щодо дій з гасіння 

пожеж, рятування та евакую вання людей під час пожежі та прове-

денні інших пожежно-рятувальних робіт. 

+ +  + 

ПК26. Здатність надавати домедичну допомогу постраждалому.  + +  

ПК27. Здатність до розуміння характеристик аварійно-рятувальної, 

протипожежної, спеціальної техніки, засобів зв'язку, пожежно-

технічного оснащення та застосування їх при гасінні пожеж. 

+    

ПК28. Здатність організовувати експлуатацію аварійно-рятувальної, 

протипожежної, спеціальної техніки, засобів зв'язку, обладнання ди-

мовидалення та пожежно-технічного оснащення.  

 +  + 

ПК29. Здатність до читання та виконання ескізів та креслень, застосування 

комп’ютерної графіки в сфері професійної діяльності.  
+ +   

ПК30. Здатність організовувати та проводити навчання населення з 

питань пожежної безпеки. 
  + + 

ПК31. Здатність аналізувати та визначати системи забезпечення по- +    



Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння/навички Комунікація 
Відповідальність 

і автономія 

жежної безпеки об’єктів підвищеної небезпеки 

ПК32. Здатність аналізувати пожежну небезпеку будівель та споруд, 

розробляти заходи щодо їх протипожежного захисту. 
+   + 

ПК33. Здатність орієнтуватися в основних методах і системах забез-

печення пожежної безпеки, обґрунтовано обирати відомі пристрої, 

системи та методи захисту технологічних процесів. 

+   + 

ПК34. Здатність аналізувати ризикоутворюючі фактори, розраховува-

ти  ризики та приймати рішення щодо їх зменшення. 
 + + + 

ПК35. Здатність здійснювати державний нагляд у сфері пожежної 

безпеки за об’єктами будівництва, наданням робіт та послуг проти-

пожежного призначення, сертифікованою продукцією. 

  + + 

ПК36. Здатність до опанування методик побудови індивідуальних 

програм забезпечення фахової дієздатності (професійної діяльності), 

індивідуальних оздоровчо-профілактичних програм контролю влас-

ного стану в процесі виконання індивідуальних програм; принципів 

підбору фізичних вправ, їх компонування та послідовність викорис-

тання за визначеними цілями. 

+ +  + 

ПК37. Здатність визначати причини та умови, що сприяли виникнен-

ню пожеж та збирати фактичні дання за фактами пожеж. 
 + +  

ПК38. Здатність проводити аудит проектів систем автоматичного 

протипожежного захисту. 
+ + +  

ПК39. Здатність проводити аудит технологічного та електротехнічно-

го обладнання виробничих об’єктів. 
+ + +м  

ПК40. Здатність проводити аудит протипожежного стану будівель та 

споруд. 
+ + +  

ПК41. Здатність аналізувати привабливість та доцільність накопичу-

вальних форм страхування для забезпечення страхового захисту жит-

тя та здоров'я себе як громадянина та своєї родини, особистого майна 

 + + + 



Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння/навички Комунікація 
Відповідальність 

і автономія 

від нещасних випадків, або при виникненні можливих надзвичайних 

ситуацій на об’єктах. 

ПК42. Здатність планувати встановлення відносин безпосередньо зі 

страховиками або через страхових посередників залежно від можли-

вих надзвичайних ситуацій на об’єктах страхового захисту та ціни 

страхової послуги. 

+ + +  

ПК43. Здатність аналізувати фізичні закономірності формування та 

ознаки осередку пожежі, особливості  виникнення, розвитку  та вста-

новлення причини пожежі, що є характерними для  різних   видів 

об’єктів. 

 + +  

ПК44. Здатність проводити дії зі встановлення причин пожежі  в пе-

ріоді її гасіння. 
 + + + 

 

  



 

Нормативні посилання 

1. Закон «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. «Про затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик про-

фесій працівників у сфері цивільного захисту», випуск 92. Наказ Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій від 05.12.2018 р. № 707. 

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 розроблення 

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) 

державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки». 
 

 

 

Керівник проектної групи  

(гарант освітньо-професійної програми) 

заступник начальника кафедри пожежної і техногенної  

безпеки об'єктів та технологій,  

кандидат технічних наук, доцент      Володимир ОЛІЙНИК 

 

 


