


ПЕРЕДМОВА 

Розроблено проектною групою у складі: 

керівник проектної групи (гарант освітньо-наукової програми): 

ТАРАДУДА Дмитро Віталійович, заступник начальника кафедри органі-

зації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт, кандидат техніч-

них наук за спеціальністю 21.02.03 «Цивільний захист»; 

члени проектної групи: 

ТЮТЮНИК Вадим Володимирович, начальник кафедри управління та 

організації діяльності у сфері цивільного захисту, доктор технічних наук за 

спеціальністю 21.02.03 «Цивільний захист», старший науковий співробітник; 

СОБОЛЬ Олександр Миколайович, професор кафедри управління та ор-

ганізації діяльності у сфері цивільного захисту, доктор технічних наук за спе-

ціальністю 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка», старший нау-

ковий співробітник; 

САВЧЕНКО Олександр Віталійович, заступник начальника кафедри на-

глядово-профілактичної діяльності, кандидат технічних наук за спеціальністю 

21.06.02. «Пожежна безпека», старший науковий співробітник; 

ОТРОШ Юрій Анатолійович, доцент кафедри наглядово-профілактичної 

діяльності, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні 

конструкції, будівлі та споруди», доцент. 



1 Профіль освітньо-наукової програми «Цивільний захист»  

зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» 

1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу ви-
щої освіти та структурно-
го підрозділу 

Національний університет цивільного захисту України  
Кафедра управління та організації діяльності у сфері цивіль-
ного захисту 

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації мовою 
оригіналу 

Доктор філософії з цивільної безпеки 

Офіційна назва освітньої 
програми 

Освітньо-наукова програма «Цивільний захист» підготовки 
доктора філософії зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» 
галузь знань 26 «Цивільна безпека» 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом доктора філософії, одиничний, 47 кредитів ЄКТС, 
термін навчання – 4 роки 

Наявність акредитації  

Цикл/рівень HPК України – 9 рівень, FQ-EHEA – третій цикл, EQF LLL – 
9 рівень  

Передумови наявність вищої освіти: освітнього ступеня магістра або 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 

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-наукової програми 

Підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, здатних до дослідниць-
ко-інноваційної, науково-педагогічної діяльності та розв’язання актуальних проблем у 

сфері цивільної безпеки. 

3 – Характеристика освітньо-наукової програми 

Предметна область (га-
лузь знань, спеціальність) 

Об’єкт: сучасні досягнення та актуальні проблеми у сфері 
цивільного захисту, виробничої та техногенної безпеки; 
філософські, соціально-економічні, логіко-теоретичні, 
духовно-етичні та методологічні основи наукових 
досліджень;  
інноваційні технології, методи і засоби навчання. 
Теоретичний зміст предметної області: актуальні напрями 

досліджень та досягнень в сучасній теоретичній та 
експериментальній науці, в професійній сфері; теорії, форми 
і методи наукового пізнання; методи та принципи наукового 
дослідження та їх застосування на практиці; освітні 
інноваційні процеси; основи сучасної наукової комунікації; 
інформаційні технології в науці та освіті.  
Методи, методики та технології: загально-логічні, теоретичні, 
емпіричні методи наукового пізнання, інформаційні системи і 
технології, методи математичного моделювання, аналізу, 
синтезу, наукового прогнозування, оптимізації, пов’язані з 
теоретичними та експериментальними дослідженнями у сфері 
цивільної безпеки. 

Орієнтація програми  Програма базується на новітніх наукових досягненнях у га-
лузі цивільної безпеки із врахуванням особливостей підгото-
вки фахівців з питань цивільної безпеки та Оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту. 



Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

Спеціальна. Здобувачі вищої освіти набувають наукових, до-

слідницьких, інноваційних компетентностей, поглиблюють 

освітньо-наукову складову професійної діяльності. 

Особливості програми Наявність наукової складової. 

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, а також в організаціях бу-

дівельної, виробничої, енергетичної, нафтогазової чи іншої 

галузі промисловості, компаніях, що надають послуги з про-

ектування і експлуатації інженерних систем, страхових ком-

паніях, навчальних закладах, консалтингових фірмах та дер-

жавних органах. 

Подальше  навчання Продовження навчання для здобуття наукового ступеня док-

тора наук. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Комбінація лекцій, семінарів, практичних занять із 

розв’язування наукових завдань, виконання проектів, напи-

сання статей, дослідницькі роботи та підготовка дисертацій-

ної роботи. 

Система оцінювання Поточні звіти, усні презентації, поточний контроль, лабора-

торні звіти, заліки, усні та письмові екзамени, захист звіту з 

практики, захист дисертаційної роботи. 

6 – Компетентності 

Інтегральна компетент-

ність 

Здатність до розв’язання комплексних проблем в  галузі ци-

вільної 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 К01. Здатність до абстрактного мислення, пошуку та крити-

чного аналізу інформації, генерування нових ідей. 

К02. Здатність проведення дослідницької та інноваційної ді-

яльності. 

К03. Здатність розробляти та управляти науковими проекта-

ми. 

К04. Здатність до застосування сучасних інформаційних те-

хнологій та програмних продуктів у науковій діяльності. 

К05. Здатність демонструвати культуру наукового усного і 

писемного мовлення державною та іноземною мовами під 

час презентації та обговорення результатів власного науко-

вого дослідження. 

К06. 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 цивільної безпеки та у суміжних сферах. 

К08. Здатність аналізувати, систематизувати та узагальнюва-

ти результати міждисциплінарних наукових досліджень у 

сфері цивільної безпеки, досягати наукових результатів, що 

створюють нові знання. 

К09. Здатність продукувати і обґрунтовувати нові перспек-

тивні ідеї, приймати обґрунтовані рішення у сфері цивільної 

безпеки. 



К10. Здатність виявляти протиріччя, критичні стани та тен-

денції розвитку, застосовувати методи прогнозування, мето-

ди розв’язання задач математичного програмування, багато-

критеріального аналізу, формулювати гіпотези, розробляти 

оптимальні стратегії у сфері цивільної безпеки. 

К11. Здатність апробувати й публічно представляти та захи-

щати результати наукових досліджень; рецензувати та рефе-

рувати наукові статті; перетворювати результати досліджень 

в технічні рішення, прикладні рекомендації, стратегії тощо. 

К12. Здатність застосовувати знання основ педагогічної дія-

льності, дидактики вищої школи, традиційні та інноваційні 

форми навчання і педагогічні технології у сфері професійної 

діяльності. 

7 – Результати навчання 

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

вання системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного 

кругозору. 

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

висновки і розробляти рекомендації з використанням новітніх технології 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 допові-

ді, здійснювати публічну апробацію результатів досліджень як державною так і інозем-

ними мовами, демонструвати усну та письмову комунікацію. 

РН05. Демонструвати лідерські якості, навички міжособистісної взаємодії, вміння пра-

цювати в команді дослідників, ефективно спілкуватися на професійному та соціальному 

рівнях, дотримуючись принципів наукової етики. 

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

освіти, сучасні засоби і технології організації та здійснення освітнього процесу, різнома-

нітні аспекти виховної роботи, інноваційні методи навчання. 

РН07. Аналізувати та застосовувати концептуальні моделі, науковий доробок вітчизня-

них та зарубіжних вчених, фундаментальні постулати та теорії у професійній та суміж-

них сферах. 

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

бляти організаційні і практичні заходи пов’язані з моніторингом, прогнозуванням, попе-

редженням, локалізацією і ліквідацією, а також мінімізацією наслідків надзвичайних си-

туацій з урахуванням досвіду світових практик. 

РН09. Володіти аналітичним мисленням та методиками систематизації інформації обро-

бки великих масивів даних, складання короткострокового й довгострокового прогнозу 

розвитку ситуації на підставі отриманих даних. 

РН10. Застосовувати інформаційні технології, сучасні методи моделювання та прогнозу-

вання із використанням новітніх прикладних пакетів і програмних продуктів для науко-

вого обґрунтування та підтвердження / спростування гіпотез. 

РН11. Здійснювати публічну апробацію результатів досліджень, сприяти їх поширенню 

в науковій та практичній сферах як українською, так і іноземними мовами. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації ОНП 

Кадрове 

забезпечення 

У викладанні компонентів освітньо-наукової 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 прила-

дів; 

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 пі-

дготовки, навчальний майданчик для роботи з приладами розві-

дки, дозиметричного контролю, аварійно-рятувальним інструме-

нтом, обладнанням та оснащенням, засобами пожежогасіння, де-

газації та дезактивації об’єктів і територій, з підготовки піротех-

ніків, обладнане місце для проведення водолазних спусків, теп-

лодимокамера (димокамера, теплокамера). 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Освітній процес з обов’язкових дисциплін забезпечується мето-

дичними комплексами дисциплін, що складаються з підручників, 

методичних розробок до практичних занять, лабораторних прак-

тикумів, методичних вказівок до самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти, екзаменаційних та тестових запитань різної склад-

ності (для самоперевірки, для іспитів, для тренінгів) тощо. 

 

2 Перелік компонент освітньо-наукової програми та їх логічна  

послідовність 

2.1 Перелік компонент освітньо-наукової програми 

Код  

компоненти 

Компоненти освітньо-наукової програми 

(навчальні дисципліни, практики) 

Кількість 

кредитів 

Форма  

підсум. 

контролю 
 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти освітньо-наукової програми 

Обов’язкові загальні компоненти 
ОК 1. Філософсько-методологічні основи науко-

вих досліджень 
5 

екзамен, 

диф. залік 

ОК 2. Академічна іноземна мова 6 
екзамен, 

диф. залік 

ОК 3. Патентознавство та інтелектуальна влас-

ність 
3 екзамен 

ОК 4. Методика викладання у вищій школі 3 екзамен 

ОК 5. Практикум з наукової комунікації 3 екзамен 

ОК 6. Педагогічна практика 3 диф. залік 

Обов’язкові професійні компоненти 

ОК 7. Моделювання у сфері цивільного захисту 6 
екзамен, 

диф. залік 

ОК 8. Управління науковими проектами 6 
екзамен, 

диф. залік 

Загальний обсяг обов’язкових компонент:       35 

Вибіркові компоненти освітньо-наукової програми * 

Вибіркові загальні компоненти 

ВБ 1.1. Інформаційні технології в практиці науко-

вих досліджень 

 

3 екзамен 



1 2 3 4 

ВБ 1.2. Стратегічний маркетинг у сфері цивільного 

захисту 
3 диф. залік 

Вибіркові професійні компоненти 

ВБ 2.1. Планування та обробка результатів експе-

рименту у сфері цивільного захисту 
3 диф. залік 

ВБ 2.2. Світові практики у сфері цивільного захисту 3 диф. залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 12 

Разом за цикл загальної підготовки  29 

Разом за цикл професійної підготовки  18 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОНП         47 

 

*
 
– 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 
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ОК1 

ОК5 

ОК2 ОК4 

ВБ2.1 

ВБ1.1 

ОК2 

ОК3 

ВБ1.2 

ВБ2.2 

ОК6 

ОК7 ОК8 



 

3 Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів ви-

щої освіти 

Публічний захист наукових досягнень у формі дисерта-

ції  

Вимоги до дисер-

таційної роботи 

Дисертаційна робота має передбачати розв’язання  ком-

плексних проблем в галузі цивільної безпеки під час профе-

сійної або дослідницько-інноваційної діяльності шляхом глибо-

кого переосмислення наявних та створення нових цілісних знань 

та професійної практики. 
Дисертаційна робота має бути перевірена на плагіат. 

Дисертаційна робота має бути оприлюднена на офіцій-

ному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, чи 

у репозитарії закладу вищої освіти. 

Вимоги до структури та правил оформлення дисертації 

встановлює МОН України. 

Вимоги до публі-

чного захисту (де-

монстрації) 

Вимоги щодо процедури та особливих умов проведення 

публічного захисту визначаються Кабінетом Міністрів 

України 

 

4 Відповідність навчальних дисциплін компетентностям та результатам 

навчання 

Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

К01. Здатність до абстра-

ктного мислення, пошуку 

та критичного аналізу ін-

формації, генерування 

нових ідей. 

РН01. Виділяти загальнонаукові 

(філософські) компетентності, 

спрямовані на формування систем-

ного наукового світогляду, профе-

сійної етики та загального культур-

ного кругозору. 

РН03. Узагальнювати, критично ми-

слити й аналізувати явища та про-

блеми, які вивчаються, проявляти 

гнучкість у прийнятті рішень на ос-

нові логічних аргументів та переві-

рених фактів в умовах обмеженого 

часу і ресурсів на засадах загально-

наукової методології. 

ОК 1. Філософсько-

методологічні основи 

наукових досліджень 

ОК 8. Управління нау-

ковими проектами 

К02. Здатність проведен-

ня дослідницької та інно-

ваційної діяльності. 

РН02. Демонструвати системний 

науковий світогляд, уміння креати-

вно мислити, формулювати виснов-

ки і розробляти рекомендації з ви-

користанням новітніх технології у 

розв’язанні поставлених завдань. 

РН08. Визначити проблеми і шляхи 

їх вирішення у сфері професійної 

діяльності. Розробляти організаційні 

і практичні заходи пов’язані з моні-

ВБ 2.1. Планування та 

обробка результатів екс-

перименту у сфері циві-

льного захисту 

ОК 7. Моделювання у 

сфері цивільного захис-

ту 



 

Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

торингом, прогнозуванням, попере-

дженням, локалізацією і ліквідаці-

єю, а також мінімізацією наслідків 

надзвичайних ситуацій з урахуван-

ням досвіду світових практик. 

К03. Здатність розробля-

ти та управляти наукови-

ми проектами. 

РН02. Демонструвати системний 

науковий світогляд, уміння креати-

вно мислити, формулювати виснов-

ки і розробляти рекомендації з ви-

користанням новітніх технології у 

розв’язанні поставлених завдань. 

РН03. Узагальнювати, критично ми-

слити й аналізувати явища та про-

блеми, які вивчаються, проявляти 

гнучкість у прийнятті рішень на ос-

нові логічних аргументів та переві-

рених фактів в умовах обмеженого 

часу і ресурсів на засадах загально-

наукової методології. 

ОК 8. Управління нау-

ковими проектами 

К04. Здатність до засто-

сування сучасних інфор-

маційних технологій та 

програмних продуктів у 

науковій діяльності. 

РН02. Демонструвати системний 

науковий світогляд, уміння креати-

вно мислити, формулювати виснов-

ки і розробляти рекомендації з ви-

користанням новітніх технології у 

розв’язанні поставлених завдань. 

РН09. Володіти аналітичним мис-

ленням та методиками систематиза-

ції інформації обробки великих ма-

сивів даних, складання коротко-

строкового й довгострокового про-

гнозу розвитку ситуації на підставі 

отриманих даних. 

РН10. Застосовувати інформаційні 

технології, сучасні методи моделю-

вання та прогнозування із викорис-

танням новітніх прикладних пакетів 

і програмних продуктів для науко-

вого обґрунтування та підтверджен-

ня / спростування гіпотез. 

ОК 7. Моделювання у 

сфері цивільного захис-

ту  

ВБ 1.1 Інформаційні те-

хнології в практиці нау-

кових досліджень 

К05. Здатність демон-

струвати культуру науко-

вого усного і писемного 

мовлення державною та 

іноземною мовами під час 

презентації та обговорен-

ня результатів власного 

наукового дослідження. 

РН04. Ідентифікувати наукові та 

практичні проблеми, готувати нау-

кові тексти та доповіді, здійснювати 

публічну апробацію результатів до-

сліджень як державною так і інозе-

мними мовами, демонструвати усну 

та письмову комунікацію. 

РН11. Здійснювати публічну апро-

бацію результатів досліджень, спри-

яти їх поширенню в науковій та 

практичній сферах як українською, 

так і іноземними мовами. 

ОК 2. Академічна інозе-

мна мова 



 

Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

К06. Здатність діяти на 

основі етичних міркувань 

(мотивів). 

РН01. Виділяти загальнонаукові 

(філософські) компетентності, 

спрямовані на формування систем-

ного наукового світогляду, профе-

сійної етики та загального культур-

ного кругозору. 

РН05. Демонструвати лідерські яко-

сті, навички міжособистісної взає-

модії, вміння працювати в команді 

дослідників, ефективно спілкувати-

ся на професійному та соціальному 

рівнях, дотримуючись принципів 

наукової етики. 

ОК 5. Практикум з нау-

кової комунікації 

ОК 6. Педагогічна прак-

тика 

К07. Здатність демон-

струвати знання філософ-

сько-світоглядних засад, 

сучасного стану, тенден-

цій розвитку і наукових 

досягнень у сфері цивіль-

ної безпеки та у суміжних 

сферах. 

РН01. Виділяти загальнонаукові 

(філософські) компетентності, 

спрямовані на формування систем-

ного наукового світогляду, профе-

сійної етики та загального культур-

ного кругозору. 

ОК 1. Філософсько-

методологічні основи 

наукових досліджень 

К08. Здатність аналізува-

ти, систематизувати та 

узагальнювати результати 

міждисциплінарних нау-

кових досліджень у сфері 

цивільної безпеки, дося-

гати наукових результа-

тів, що створюють нові 

знання. 

РН02. Демонструвати системний 

науковий світогляд, уміння креати-

вно мислити, формулювати виснов-

ки і розробляти рекомендації з ви-

користанням новітніх технології у 

розв’язанні поставлених завдань. 

РН07. Аналізувати та застосовувати 

концептуальні моделі, науковий до-

робок вітчизняних та зарубіжних 

вчених, фундаментальні постулати 

та теорії у професійній та суміжних 

сферах. 

ОК 3. Патентознавство 

та інтелектуальна влас-

ність 

ОК 7. Моделювання у 

сфері цивільного захис-

ту 

 

К09. Здатність продуку-

вати і обґрунтовувати но-

ві перспективні ідеї, 

приймати обґрунтовані 

рішення у сфері цивільної 

безпеки. 

РН03. Узагальнювати, критично ми-

слити й аналізувати явища та про-

блеми, які вивчаються, проявляти 

гнучкість у прийнятті рішень на ос-

нові логічних аргументів та переві-

рених фактів в умовах обмеженого 

часу і ресурсів на засадах загально-

наукової методології. 

РН08. Визначити проблеми і шляхи 

їх вирішення у сфері професійної 

діяльності. Розробляти організаційні 

і практичні заходи пов’язані з моні-

торингом, прогнозуванням, попере-

дженням, локалізацією і ліквідаці-

єю, а також мінімізацією наслідків 

надзвичайних ситуацій з урахуван-

ням досвіду світових практик. 

ОК 8. Управління нау-

ковими проектами  

ВБ 2.2. Світові практики 

у сфері цивільного захи-

сту 

ВБ 1.2. Стратегічний 

маркетинг у сфері циві-

льного захисту 



 

Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

К10. Здатність виявляти 

протиріччя, критичні ста-

ни та тенденції розвитку, 

застосовувати методи 

прогнозування, методи 

розв’язання задач мате-

матичного програмуван-

ня, багатокритеріального 

аналізу, формулювати гі-

потези, розробляти опти-

мальні стратегії у сфері 

цивільної безпеки. 

РН02. Демонструвати системний 

науковий світогляд, уміння креати-

вно мислити, формулювати виснов-

ки і розробляти рекомендації з ви-

користанням новітніх технології у 

розв’язанні поставлених завдань. 

РН08. Визначити проблеми і шляхи 

їх вирішення у сфері професійної 

діяльності. Розробляти організаційні 

і практичні заходи пов’язані з моні-

торингом, прогнозуванням, попере-

дженням, локалізацією і ліквідаці-

єю, а також мінімізацією наслідків 

надзвичайних ситуацій з урахуван-

ням досвіду світових практик. 

РН09. Володіти аналітичним мис-

ленням та методиками систематиза-

ції інформації обробки великих ма-

сивів даних, складання коротко-

строкового й довгострокового про-

гнозу розвитку ситуації на підставі 

отриманих даних. 

РН10. Застосовувати інформаційні 

технології, сучасні методи моделю-

вання та прогнозування із викорис-

танням новітніх прикладних пакетів 

і програмних продуктів для науко-

вого обґрунтування та підтверджен-

ня / спростування гіпотез. 

ОК 7. Моделювання у 

сфері цивільного захис-

ту 

К11. Здатність апробува-

ти й публічно представ-

ляти та захищати резуль-

тати наукових дослі-

джень; рецензувати та 

реферувати наукові стат-

ті; перетворювати резуль-

тати досліджень в техніч-

ні рішення, прикладні ре-

комендації, стратегії то-

що. 

РН04. Ідентифікувати наукові та 

практичні проблеми, готувати нау-

кові тексти та доповіді, здійснювати 

публічну апробацію результатів до-

сліджень як державною так і інозе-

мними мовами, демонструвати усну 

та письмову комунікацію. 

РН11. Здійснювати публічну апро-

бацію результатів досліджень, спри-

яти їх поширенню в науковій та 

практичній сферах як українською, 

так і іноземними мовами. 

ОК 5. Практикум з нау-

кової комунікації 

ОК 7. Моделювання у 

сфері цивільного захис-

ту 

ОК 8. Управління нау-

ковими проектами 

К12. Здатність застосову-

вати знання основ педаго-

гічної діяльності, дидак-

тики вищої школи, тра-

диційні та інноваційні 

форми навчання і педаго-

гічні технології у сфері 

професійної діяльності. 

РН06. Використовувати норматив-

но-правове та науково-методичне 

забезпечення вищої освіти, сучасні 

засоби і технології організації та 

здійснення освітнього процесу, різ-

номанітні аспекти виховної роботи, 

інноваційні методи навчання. 

ОК 4. Методика викла-

дання у вищій школі 

ОК 6. Педагогічна прак-

тика 

 



 

Нормативні посилання 
 

1. Закон України «Про вищу освіту». 

2. «Кодекс цивільного захисту України». 

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

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закла-

дів освіти»; 

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

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти».  

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

«Про затвердження Національної рамки кваліфікацій». 

6. ДК003:2010 Національний класифікатор України «Класифікатор 

професій», затверджений наказом Держспоживстандарту України від 

28.07.2010 № 237 (зі змінами). 

7. «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників 

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

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

понять. 

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

новних понять. 

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

затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо 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) держа-

вного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки» 

 

5 Матриця відповідності компетентностей компонентам освітньо-

наукової програми 
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К01 *       *     

К02       *    *  

К03        *     

К04       *  *    

К05  *           

К06     * *       

К07 *            

К08   *    *      

К09        *  *  * 

К10       *      

К11     *  * *     

К12    *  *       

 



 

6 Матриця забезпечення результатів навчання (РН) відповідними компо-

нентами освітньо-наукової 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
 

В
Б

1
.1

 

В
Б

1
.2

 

В
Б

2
.1

 

В
Б

2
.2

 

РН01 *    * *  *     

РН02   *    * * *  *  

РН03 *       *  *  * 

РН04  *   *  * *     

РН05     * *       

РН06    *         

РН07   *   * *      

РН08       * *  * * * 

РН09       *  *    

РН10       *  *    

РН11  *   *  * *     

 

 

 

 



 

7 Матриця відповідності визначених стандартом компетентностей дескрипторам НРК 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація 
Автономія та ві-

дповідальність 

Загальні компетентності 

К01. Здатність до абстрактного мислення, пошуку та критичного аналізу інфор-

мації, генерування нових ідей. 
 + +  

К02. Здатність проведення дослідницької та інноваційної діяльності. + +  + 

К03. Здатність розробляти та управляти науковими проектами. + + +  

К04. Здатність до застосування сучасних інформаційних технологій та програм-

них продуктів у науковій діяльності. 
+ +   

К05. Здатність демонструвати культуру наукового усного і писемного мовлення 

державною та іноземною мовами під час презентації та обговорення результатів 

власного наукового дослідження. 

 + +  

К06. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  + +  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

К07. Здатність демонструвати знання філософсько-світоглядних засад, сучасно-

го стану, тенденцій розвитку і наукових досягнень у сфері цивільної безпеки та 

у суміжних сферах. 

+  +  

К08. Здатність аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати між-

дисциплінарних наукових досліджень у сфері цивільної безпеки, досягати нау-

кових результатів, що створюють нові знання. 

+ +  + 

К09. Здатність продукувати і обґрунтовувати нові перспективні ідеї, приймати 

обґрунтовані рішення у сфері цивільної безпеки. 
+ + +  

К10. Здатність виявляти протиріччя, критичні стани та тенденції розвитку, за-

стосовувати методи прогнозування, методи розв’язання задач математичного 

програмування, багатокритеріального аналізу, формулювати гіпотези, розробля-

ти оптимальні стратегії у сфері цивільної безпеки. 

+ +  + 




