


ПЕРЕДМОВА 

Розроблено проектною групою у складі: 

керівник проектної групи (гарант освітньої програми): 

КЛЮЧКА Юрій Павлович, начальник кафедри пожежної і техногенної 

безпеки об'єктів та технологій, доктор технічних наук, старший науковий спів-

робітник. 

члени проектної групи: 

АБРАМОВ Юрій Олексійович, головний науковий співробітник науко-

во-дослідного центру, доктор технічних наук, професор; 

ГРИЦИНА Ігор Миколайович, заступник начальника кафедри пожежної 

тактики та аварійно-рятувальних робіт, кандидат технічних наук, доцент; 

ГРИГОРЕНКО Олександр Миколайович, доцент кафедри пожежної та 

техногенної безпеки об`єктів та технологій, кандидат технічних наук, доцент;  

ЛУЦЕНКО Юрій Володимирович, заступник начальника кафедри поже-

жної профілактики в населених пунктах, кандидат технічних наук, доцент; 

РОМІН Андрій Вячеславович, начальник факультету пожежної безпеки, 

доктор наук з державного управління, професор; 

ТАРАСЕНКО Олександр Андрійович, завідувач кафедри фізико-

математичних дисциплін, доктор технічних наук, старший науковий  

співробітник. 

 

  



1 Профіль освітньо-наукової програми 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 

Доктор філософії з пожежної безпеки. 

Офіційна назва освітньої 
програми 

Освітньо-наукова програма «Пожежна безпека» підготовки 
доктора філософії зі спеціальності 261 «Пожежна безпека» 
галузь знань 26 «Цивільна безпека» 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом доктора філософії, 50 кредитів ЄКТС. 

Наявність акредитації  

Цикл/рівень HPK України – 9 рівень.  

Передумови Наявність другого рівня вищої освіти / освітнього 
ступеню магістр 

Мова(и) викладання  українська 

Термін дії освітньої про-
грами 

5 років 

Інтернет-адреса постій-
ного розміщення опису 
освітньої програми 

https://nuczu.edu.ua/ukr/osvita/osvitni-prohramy 

2 – Мета освітньо-наукової програми 

Розвиток загальних та фахових компетентностей задля забезпечення підготовки кадрів 
вищої кваліфікації для здійснення науково-дослідницької діяльності, аналітичної роботи, 
наукового консультування, викладацької роботи, а також фахівця, здатного проводити 
фундаментальні, прикладні та пошукові дослідження з проблем пожежної безпеки, 
впливу небезпечних чинників пожеж на довкілля, життєдіяльність і здоров’я людей, що 
спрямовані на захист від пожежної небезпеки. 

3 – Характеристика освітньо- наукової програми 

Предметна область (га-
лузь знань, спеціальність) 

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, запобігання вини-
кненню пожеж та їх гасіння. 

Особливості програми Необхідність практики, індивідуальний план наукової робо-
ти,  систематична звітність про хід виконання дисертаційно-
го дослідження на  засіданні кафедри та НТР. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до працев-
лаштування 

Відповідно до здобутої спеціальності випускник здатний 
працювати у підрозділах центрального органу виконавчої 
влади, який забезпечує формування та реалізує державну по-
літику у сфері цивільного захисту, проектних організаціях, 
наукових установах, експертних організаціях з пожежної та 
техногенної безпеки. 



Подальше  навчання - навчання в докторантурі; 

-підвищення кваліфікації у закладах післядипломної освіти і 

наукових установах в Україні; 

- навчання та стажування за кордоном.  

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Проблемно-орієнтоване навчання з набуттям загальних та 

фахових компетентностей, достатніх для продукування но-

вих ідей, розв’язання комплексних проблем. Оволодіння ме-

тодологією наукової роботи, навичками презентації її ре-

зультатів рідною і іноземною мовами. Отримання навичок 

науково-педагогічної роботи у вищій школі. Проведення са-

мостійного наукового дослідження з використанням ресурс-

ної бази університету. Індивідуальне наукове керівництво, 

підтримка і консультування науковим керівником. Основні 

форми освітнього процесу: лекції, семінари, практичні за-

няття, самостійна робота на основі наукових публікацій, 

консультації з науковим керівником. 

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

екзамени, захист звіту з практики,стажування,  захист дисер-

таційної роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетент-

ність 

Здатність до розв’язання комплексних проблем в галузі по-

жежної безпеки під час професійної або дослідницько-

інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмис-

лення наявних та створення нових цілісних знань та профе-

сійної практики. 

Загальні компетентності ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, пошуку та крити-

чного аналізу інформації, генерування нових ідей.  

ЗК02. Здатність проведення дослідницької та інноваційної 

діяльності.  

ЗК03. Здатність розробляти та управляти науковими проектами.  

ЗК04. Здатність до застосування сучасних інформаційних тех-

нологій у науковій діяльності.  

ЗК05. Здатність демонструвати культуру наукового усного і пи-

семного мовлення державною та іноземною мовами під час пре-

зентації та обговорення результатів власного наукового дос-

лідження.  

ЗК06. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

 

 

 

Спеціальні (фахові, пре-

дметні) компетентності  

 

 

 

 

К07. Здатність демонструвати знання філософсько-світоглядних 

засад, сучасного стану, тенденцій розвитку і наукових досягнень у 

сфері пожежної безпеки та у суміжних сферах  

К08. Здатність аналізувати, систематизувати та узагальнювати 

результати міждисциплінарних наукових досліджень у сфері по-

жежної безпеки, досягати наукових результатів, що створюють 

нові знання. 

К09. Здатність продукувати і обґрунтовувати нові перспективні 

ідеї, приймати обґрунтовані рішення у сфері пожежної безпеки. 

К10. Здатність виявляти протиріччя, критичні стани та тенденції 

розвитку, застосовувати методи прогнозування, методи 

розв’язання задач математичного програмування, багатокритеріа-

льного аналізу, формулювати гіпотези, розробляти оптимальні 

стратегії у сфері пожежної безпеки.  

 



К11. Здатність апробувати й публічно представляти та захищати 

результати наукових досліджень; рецензувати та реферувати нау-

кові статті; перетворювати результати досліджень в технічні рі-

шення, прикладні рекомендації, стратегії тощо.  

К12. Здатність застосовувати знання основ педагогічної діяльнос-

ті, дидактики вищої школи, традиційні та інноваційні форми на-

вчання і педагогічні технології у сфері професійної діяльності.  

7 – Програмні результати навчання 

РН01. Виділяти загальнонаукові (філософські) компетентності, спрямовані на формування сис-

темного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору.  

РН02. Демонструвати системний науковий світогляд, уміння креативно мислити, формулювати 

висновки і розробляти рекомендації з використанням новітніх технологій у розв’язанні постав-

лених завдань. 

РН03. Узагальнювати, критично мислити й аналізувати явища та проблеми, які вивчаються, 

проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в 

умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах загальнонаукової методології. 

РН04. Ідентифікувати наукові та практичні проблеми, готувати наукові тексти та доповіді, здій-

снювати публічну апробацію результатів досліджень як державною так і іноземними мовами, 

демонструвати усну та письмову комунікацію. 

РН05. Демонструвати лідерські якості, навички міжособистісної взаємодії, вміння працювати в 

команді дослідників, ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, дотри-

муючись принципів наукової етики. 

РН06. Використовувати нормативно-правове та науково-методичне забезпечення вищої освіти, 

сучасні засоби і технології організації та здійснення освітнього процесу, різноманітні аспекти 

виховної роботи, інноваційні методи навчання.  

РН07. Аналізувати та застосовувати концептуальні моделі, науковий доробок вітчизняних та 

зарубіжних вчених у сфері пожежної безпеки, фундаментальні постулати та теорії у професій-

ній та суміжних сферах. 

РН08. Визначити проблеми і шляхи їх вирішення у сфері професійної діяльності. Розробляти 

організаційні і практичні заходи пов’язані з моніторингом, прогнозуванням, попередженням, 

локалізацією і ліквідацією, а також мінімізацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру з урахуванням досвіду світових практик. 

РН09. Володіти аналітичним мисленням та методиками систематизації інформації обробки ве-

ликих масивів даних, складання короткострокового й довгострокового прогнозу розвитку ситу-

ації на підставі отриманих даних. 

РН10. Застосовувати інформаційні технології, методи моделювання та прогнозування для нау-

кового обґрунтування та підтвердження / спростування гіпотез. 

РН11. Здійснювати публічну апробацію результатів досліджень, сприяти їх поширенню в нау-

ковій та практичній сферах як українською, так і іноземними мовами. 

РН12. Передбачати пожежні, техногенні, комерційні аспекти під час проведення науко-

вих досліджень. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації ОНП 

Кадрове 

забезпечення 

У викладанні навчальних дисциплін обов’язкової та вибіркової 

частини змісту навчання  беруть участь доктори наук, професо-

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

кової та педагогічної роботи.  

Матеріально- 

технічне 

забезпечення 

Інструменти та обладнання передбачає наявність:  

технічних та наочних засобів навчання, вимірювальних прила-

дів; 

діючих виробничих та цивільних об’єктів; 

навчального підрозділу оперативно-рятувальної служби. 

Інформаційне  

та навчально-

Навчальний процес з обов’язкових дисциплін забезпечується ме-

тодичними комплексами дисциплін, що складаються з підручни-



методичне 

забезпечення 

ків, методичних розробок до практичних занять, методичних 

вказівок до самостійної роботи здобувачів вищої освіти, екзаме-

наційних та тестових запитань різної складності (для самопере-

вірки, для іспитів, для тренінгів) тощо. 

 

2 Перелік компонент освітньо-наукової програми  

та їх логічна послідовність 

2.1 Перелік компонент освітньо-наукової програми  
Код 

компо-

ненти 

Компоненти освітньо-наукової програми (навчальні 

дисципліни, практики) 

Кіль-

кість 

кредитів 

Форма 

підсум. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

Обов’язкові загальні компоненти 

ОК 1. Філософсько-методологічні основи наукових досліджень 5 залік,  

екзамен 

ОК 2. Академічна іноземна мова 6 залік,  

залік, 

екзамен 

ОК 3. Управління науковими проектами та інтелектуальна 

власність 

4 екзамен 

ОК 4. Методика викладання у вищій школі 3 екзамен 

ОК 5. Практикум з наукових комунікацій 3 екзамен 

ОК 6. Педагогічна практика 3 залік 

Обов’язкові професійні компоненти 

ОК 7. Моделювання процесів горіння 4 екзамен 

ОК 8. Системний аналіз та моделювання  в пожежній безпеці 4 екзамен 

ОК 9. Пожежна безпека промислових об'єктів та управління 

ризиками 

4 екзамен 

Загальний обсяг обов’язкових компонент:     36 

Загальний обсяг вибіркових компонент*:     14 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ     50 

 

*
 
– 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- наукової програми 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Випускна атестація здобувачів вищої освіти проводиться на основі аналі-

зу успішності навчання, оцінювання якості вирішення випускниками задач дія-

льності, що передбачені даною ОНП та рівня сформованості компетентностей.  

Нормативна форма випускної атестації  – захист дисертаційної роботи. 

4 Відповідність навчальних дисциплін програмним компетентностям  

та результатам навчання 

Компетентності, 

якими повинен  

оволодіти здобувач  

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних  

дисциплін, практик 

I. Цикл загальної підготовки 

ЗК01. Здатність до абст-

рактного мислення, по-

шуку та критичного ана-

лізу інформації, генеру-

вання нових ідей.   

 

РН01. Виділяти загальнонаукові (філо-

софські) компетентності, спрямовані на 

формування системного наукового світо-

гляду, професійної етики та загального 

культурного кругозору. 

ОК 1. Філософсько-

методологічні основи 

наукових досліджень 

ЗК02. Здатність прове-

дення дослідницької та 

інноваційної діяльності.  

РН08. Визначити проблеми і шляхи їх 

вирішення у сфері професійної діяльнос-

ті. Розробляти організаційні і практичні 

заходи пов’язані з моніторингом, про-

ОК 7. Моделювання 

процесів горіння 

ОК 9. Пожежна без-

пека промислових 

ОК 3 

ОК 1 

ОК 4 

ОК 8 ОК 9 ОК 7 

ОК 5 

ОК 6 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

 

 

ОК 2 

Захист дисертаційної роботи 



Компетентності, 

якими повинен  

оволодіти здобувач  

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних  

дисциплін, практик 

гнозуванням, попередженням, локаліза-

цією і ліквідацією, а також мінімізацією 

наслідків надзвичайних ситуацій техно-

генного характеру з урахуванням досвіду 

світових практик. 

РН07. Аналізувати та застосовувати кон-

цептуальні моделі, науковий доробок ві-

тчизняних та зарубіжних вчених у сфері 

пожежної безпеки, фундаментальні пос-

тулати та теорії у професійній та суміж-

них сферах. 

РН09. Володіти аналітичним мисленням 

та методиками систематизації інформації 

обробки великих масивів даних, скла-

дання короткострокового й довгостроко-

вого прогнозу розвитку ситуації на підс-

таві отриманих даних 

об'єктів та управління 

ризиками 

ОК 8. Системний ана-

ліз та моделювання  в 

пожежній безпеці 

ЗК03. Здатність розроб-

ляти та управляти нау-

ковими проектами.  

РН08. Визначити проблеми і шляхи їх 

вирішення у сфері професійної діяльнос-

ті. Розробляти організаційні і практичні 

заходи пов’язані з моніторингом, про-

гнозуванням, попередженням, локаліза-

цією і ліквідацією, а також мінімізацією 

наслідків надзвичайних ситуацій техно-

генного характеру з урахуванням досвіду 

світових практик. 

РН12. Передбачати пожежні, техногенні, 

комерційні аспекти під час проведення 

наукових досліджень. 

ОК 3. Управління на-

уковими проектами та 

інтелектуальна влас-

ність 

ЗК04. Здатність до за-

стосування інформацій-

них технологій у науко-

вій діяльності.  

РН10. Застосовувати інформаційні тех-

нології, методи моделювання та прогно-

зування для наукового обґрунтування та 

підтвердження / спростування гіпотез. 

ОК 7. Моделювання 

процесів горіння 

ОК 9. Пожежна без-

пека промислових 

об'єктів та управління 

ризиками 

ЗК05. Здатність демон-

струвати культуру нау-

кового усного і писем-

ного мовлення держав-

ною та іноземною мова-

ми під час презентації та 

обговорення результатів 

власного наукового дос-

лідження.  

РН11. Здійснювати публічну апробацію 

результатів досліджень, сприяти їх по-

ширенню в науковій та практичній сфе-

рах як українською, так і іноземними мо-

вами. 

РН04. Ідентифікувати наукові та практи-

чні проблеми, готувати наукові тексти та 

доповіді, здійснювати публічну апроба-

цію результатів досліджень як держав-

ною так і іноземними мовами, демон-

струвати усну та письмову комунікацію. 

ОК 5. Практикум з 

наукової комунікації 

ОК 2. Академічна іно-

земна мова  

 

ЗК06. Здатність діяти на 

основі етичних мірку-

вань (мотивів). 

РН05. Демонструвати лідерські якості, 

навички міжособистісної взаємодії, 

вміння працювати в команді дослідників, 

ефективно спілкуватися на професійному 

ОК 1. Філософсько-

методологічні основи 

наукових досліджень 

ОК 4. Методика ви-



Компетентності, 

якими повинен  

оволодіти здобувач  

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних  

дисциплін, практик 

та соціальному рівнях, дотримуючись 

принципів наукової етики. 

кладання у вищій 

школі 

ОК 6. Педагогічна 

практика 

К07. Здатність демон-

струвати знання філо-

софсько-світоглядних 

засад, сучасного стану, 

тенденцій розвитку і на-

укових досягнень у сфе-

рі пожежної безпеки та у 

суміжних сферах  

РН07. Аналізувати та застосовувати кон-

цептуальні моделі, науковий доробок ві-

тчизняних та зарубіжних вчених у сфері 

пожежної безпеки, фундаментальні пос-

тулати та теорії у професійній та суміж-

них сферах. 

РН03. Узагальнювати, критично мислити 

й аналізувати явища та проблеми, які ви-

вчаються, проявляти гнучкість у прийн-

ятті рішень на основі логічних аргумен-

тів та перевірених фактів в умовах обме-

женого часу і ресурсів на засадах загаль-

нонаукової методології. 

ОК 1. Філософсько-

методологічні основи 

наукових досліджень 

 

К08. Здатність аналізу-

вати, систематизувати та 

узагальнювати результа-

ти міждисциплінарних 

наукових досліджень у 

сфері пожежної безпеки, 

досягати наукових ре-

зультатів, що створюють 

нові знання. 

РН03. Узагальнювати, критично мислити 

й аналізувати явища та проблеми, які ви-

вчаються, проявляти гнучкість у прийн-

ятті рішень на основі логічних аргумен-

тів та перевірених фактів в умовах обме-

женого часу і ресурсів на засадах загаль-

нонаукової методології. 

ОК 8. Системний ана-

ліз та моделювання  в 

пожежній безпеці 

К09. Здатність продуку-

вати і обґрунтовувати 

нові перспективні ідеї, 

приймати обґрунтовані 

рішення у сфері пожеж-

ної безпеки. 

РН05. Демонструвати лідерські якості, 

навички міжособистісної взаємодії, 

вміння працювати в команді дослідників, 

ефективно спілкуватися на професійному 

та соціальному рівнях, дотримуючись 

принципів наукової етики. 

РН03. Узагальнювати, критично мислити 

й аналізувати явища та проблеми, які ви-

вчаються, проявляти гнучкість у прийн-

ятті рішень на основі логічних аргумен-

тів та перевірених фактів в умовах обме-

женого часу і ресурсів на засадах загаль-

нонаукової методології. 

ОК 3. Управління на-

уковими проектами та 

інтелектуальна влас-

ність 

ОК 7. Моделювання 

процесів горіння 

ОК 9. Пожежна без-

пека промислових 

об'єктів та управління 

ризиками 

 

К10. Здатність виявляти 

протиріччя, критичні 

стани та тенденції роз-

витку, застосовувати ме-

тоди прогнозування, ме-

тоди розв’язання задач 

математичного програ-

мування, багатокритері-

ального аналізу, форму-

лювати гіпотези, розро-

бляти оптимальні стра-

РН09. Володіти аналітичним мисленням 

та методиками систематизації інформації 

обробки великих масивів даних, скла-

дання короткострокового й довгостроко-

вого прогнозу розвитку ситуації на підс-

таві отриманих даних 

РН02. Демонструвати системний науковий 

світогляд, уміння креативно мислити, фо-

рмулювати висновки і розробляти рекоме-

ндації з використанням новітніх технології 

у розв’язанні поставлених завдань. 

ОК 8. Системний ана-

ліз та моделювання  в 

пожежній безпеці 

ОК 9. Пожежна без-

пека промислових 

об'єктів та управління 

ризиками 

 



Компетентності, 

якими повинен  

оволодіти здобувач  

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних  

дисциплін, практик 

тегії у сфері пожежної 

безпеки.  

РН03. Узагальнювати, критично мислити 

й аналізувати явища та проблеми, які ви-

вчаються, проявляти гнучкість у прийн-

ятті рішень на основі логічних аргумен-

тів та перевірених фактів в умовах обме-

женого часу і ресурсів на засадах загаль-

нонаукової методології. 

К11. Здатність апробу-

вати й публічно пред-

ставляти та захищати 

результати наукових до-

сліджень; рецензувати та 

реферувати наукові 

статті; перетворювати 

результати досліджень в 

технічні рішення, прик-

ладні рекомендації, 

стратегії тощо.  

РН04. Ідентифікувати наукові та практи-

чні проблеми, готувати наукові тексти та 

доповіді, здійснювати публічну апроба-

цію результатів досліджень як держав-

ною так і іноземними мовами, демон-

струвати усну та письмову комунікацію. 

ОК 5. Практикум з 

наукової комунікації 

ОК 3. Управління на-

уковими проектами та 

інтелектуальна влас-

ність 

К12. Здатність застосо-

вувати знання основ пе-

дагогічної діяльності, 

дидактики вищої школи, 

традиційні та інновацій-

ні форми навчання і пе-

дагогічні технології у 

сфері професійної діяль-

ності.  

РН06. Використовувати нормативно-

правове та науково-методичне забезпе-

чення вищої освіти, сучасні засоби і тех-

нології організації та здійснення освіт-

нього процесу, різноманітні аспекти ви-

ховної роботи, інноваційні методи на-

вчання. 

ОК 4. Методика ви-

кладання у вищій 

школі 

ОК 6. Педагогічна 

практика 

 

5 Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам осві-

тньої програми 

 

О
К

1
 

О
К

2
 

О
К

3
 

О
К

4
 

О
К

5
 

О
К

6
 

О
К

7
 

О
К

8
 

О
К

9
 

ЗК1 +         

ЗК2       + + + 

ЗК3   +       

ЗК4       +  + 

ЗК5  +   +     

ЗК6 +   +  +    

К7 +         

К8        +  

К9   +    +  + 

К10        + + 

К11   +  +     

К12    +  +    



6 Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відпо-

відними компонентами освітньої програми 

 

О
К

1
 

О
К

2
 

О
К

3
 

О
К

4
 

О
К

5
 

О
К

6
 

О
К

7
 

О
К

8
 

О
К

9
 

РН1 +         

РН2        +  

РН3 +  +     + + 

РН4  + +  +     

РН5 +  +       

РН6    +  +    

РН7 +      + + + 

РН8   +    + + + 

РН9        +  

РН10       +  + 

РН11  +   +     

РН12   +       

 

 

  



7 Матриця відповідності визначених стандартом компетентностей де-

скрипторам НРК 

 

Класифікація компетен-

тностей за НРК 

Знання 

Зн1. Концепту-

альні та мето-

дологічні знан-

ня в галузі чи 

на межі галузей 

знань або про-

фесійної діяль-

ності 

 

Уміння 

 

Ум1. спеціалізовані 

уміння/навички і ме-

тоди, необхідні для 

розв’язання значущих 

проблем у сфері про-

фесійної діяльності, 

науки та/або іннова-

цій, розширення та 

переоцінки вже існу-

ючих знань і профе-

сійної практики 

 

Ум2. Започаткування, 

планування, реаліза-

ція та коригування 

послідовного процесу 

ґрунтовного науково-

го дослідження з до-

триманням належної 

академічної доброче-

сності 

 

Ум3. Критичний ана-

ліз, оцінка і синтез 

нових та комплексних 

ідей 

Комунікація 

К1. Вільне спіл-

кування з пи-

тань, що стосу-

ються сфери 

наукових та 

експертних 

знань, з колега-

ми, широкою 

науковою спі-

льнотою, суспі-

льством в ціло-

му 

 

К2. Викорис-

тання академіч-

ної української 

та іноземної 

мови у профе-

сійній діяльнос-

ті та досліджен-

нях 

Автономія та від-

повідальність 

 

Ав1. Демонстрація 

значної авторитет-

ності, інновацій-

ність, високий сту-

пінь самостійності, 

академічна та про-

фесійна доброчес-

ність, послідовна 

відданість розвитку 

нових ідей або про-

цесів у передових 

контекстах профе-

сійної та наукової 

діяльності 

 

Ав2. Здатність до 

безперервного са-

морозвитку та само-

вдосконалення 

 

 

1 2 3 4 5 

Загальні компетентності 

ЗК01. Здатність до абст-

рактного мислення, по-

шуку та критичного 

аналізу інформації, ге-

нерування нових ідей.  

Зн1 Ум3 - Ав1 

ЗК02. Здатність прове-

дення дослідницької та 

інноваційної діяльності.  

Зн1 
Ум2, 

Ум3 
К1 Ав1 

ЗК03. Здатність розробля-

ти та управляти наукови-

ми проектами.  

Зн1 - К1 Ав1 

ЗК04. Здатність до засто-

сування сучасних інфо-

рмаційних технологій та 

програмних продуктів у 

науковій діяльності.  

Зн1 

 
Ум1 К2  

ЗК05. Здатність демон-

струвати культуру науко-

вого усного і писемного 

мовлення державною та 

іноземною мовами під 

час презентації та обго-

ворення результатів 

власного наукового до-

слідження.  

 

- Ум1 К2 -  



1 2 3 4 5 

ЗК06. Здатність діяти на 

основі етичних міркувань 

(мотивів). 

 

Зн1 Ум2 - Ав1 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

К07. Здатність демонстру-

вати знання філософсько-

світоглядних засад, сучас-

ного стану, тенденцій роз-

витку і наукових досяг-

нень у сфері пожежної 

безпеки та у суміжних 

сферах. 

 Ум2 К1 Ав2 

К08. Здатність аналізува-

ти, систематизувати та 

узагальнювати результати 

міждисциплінарних нау-

кових досліджень у сфері 

пожежної безпеки, досяга-

ти наукових результатів, 

що створюють нові знан-

ня. 

Зн1 
Ум1, 

Ум2 
К1 Ав1 

К09. Здатність продукува-

ти і обґрунтовувати нові 

перспективні ідеї, прийма-

ти обґрунтовані рішення у 

сфері пожежної безпеки. 

Зн1 Ум3 К1 -  

К10. Здатність виявляти 

протиріччя, критичні ста-

ни та тенденції розвитку, 

застосовувати методи 

прогнозування, методи 

розв’язання задач матема-

тичного програмування, 

багатокритеріального ана-

лізу, формулювати гіпоте-

зи, розробляти оптимальні 

стратегії у сфері пожеж-

ної безпеки.  

Зн1 Ум3 К1 Ав1 

К11. Здатність апробувати 

й публічно представляти 

та захищати результати 

наукових досліджень; ре-

цензувати та реферувати 

наукові статті; перетворю-

вати результати дослі-

джень в технічні рішення, 

прикладні рекомендації, 

стратегії тощо.  

- Ум1 К2 -  

К12. Здатність застосову-

вати знання основ педаго-

гічної діяльності, дидак-

тики вищої школи, тради-

ційні та інноваційні фор-

ми навчання і педагогічні 

технології у сфері профе-

сійної діяльності. 

Зн1 Ум3. К2 - 




