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1 Профіль освітньо-наукової програми зі спеціальності 261 «Пожежна  

безпека» 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого на-

вчального закладу та 

структурного підрозділу 

Національний університет цивільного захисту України  

Факультет пожежної безпеки 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Доктор філософії   

 

Офіційна назва освіт-

ньої програми 

Освітньо-наукова програма 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом доктора філософії, 49 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 

роки 

Наявність акредитації  

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

9 рівень  

Передумови другий (магістерський) рівень 

Мова(и) викладання  українська 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Інтернет-адреса постій-

ного розміщення опису 

освітньої програми 

www.nuczu.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми 

є 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, впли-

ву небезпечних чинників пожеж на довкілля, життєдіяльність і здоров’я людей, що спря-

мовані на захист від пожежної небезпеки. 

3 – Характеристика програми 

Предметна область (га-

лузь знань, спеціаль-

ність) 

 

Об’єктами професійної діяльності випускника є: 

інформація та законодавство з питань пожежної безпеки;  

розробка заходів з забезпечення пожежної безпеки об‘єктів; 

організація проведення перевірки стану пожежної безпеки тех-

нологій, об’єктів і проектів; 

прогнозування виникнення пожеж та моделювання їх розвитку; 

методи й засоби оцінювання і зниження ризику виникнення та 

розвитку пожежі та пов’язаної з нею можливості завдання шкоди 

живим істотам, матеріальним цінностям і довкіллю;   

розроблення заходів, що вживаються для запобігання виникнен-

ню пожеж та ліквідації їх наслідків.  

Орієнтація програми  

 

Програма базується на загальновідомих наукових результатах із 

врахуванням особливостей підготовки фахівців з питань пожеж-

ної безпеки. 

Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі забезпечен-

ня пожежної безпеки. 

Особливості програми здобувачі вищої освіти набувають наукових, дослідницьких, ін-

новаційних компетентностей, поглиблюють освітньо-наукову 

складову професійної діяльності 

 



4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність  

до працевлаштування 

Основні посади за ДК 003:2010: 

«Інженер оперативно-рятувальної служби цивільного захисту », 

код КП 2149.2;  

«Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб циві-

льного захисту », код КП 2149.2;  

 «Черговий оперативний (загону, центрального командно-

диспетчерського пункту, оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту та ін.)», код КП 3119;  

«Інструктор з протипожежної профілактики», код КП 3151;  

«Інспектор державний з пожежного нагляду», код КП 3439;  

 «Фахівець з пожежної безпеки», код КП 3439;  

 «Викладач вищого навчального закладу», код КП 2310.2; 

«Докторант», код КП 2310.1; 

«Доцент», код КП 2310.1. 

Подальше  навчання Доктор наук  

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Система науково-методичних і педагогічних заходів: комбінація 

лекцій, семінарів, практичних занять із розв’язування проблем, 

виконання проектів, написання статей, дослідницькі роботи та 

підготовка дисертаційної роботи. 

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

та письмові екзамени,  захист дисертаційної роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетен-

тність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної дія-

льності, у тому числі дослідницько-інноваційної діяльності, що пе-

редбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових ціліс-

них знань та професійної практики. 

Загальні компетентнос-

ті 

ЗК1. Здійснювати філософсько-теоретичне узагальнення про-

блематики дисертаційного дослідження. 

ЗК2. Аналізувати науково-філософські картини світу, їх теоре-

тичні складові. 

ЗК3. Застосовувати філософські методології під час аналізу явищ 

і процесів, які становлять об’єкт і предмет наукових досліджень, 

зокрема дисертаційного  

ЗК4. Застосовувати  професійні наукові знання у філософському 

осмисленні проблем і перспектив цивілізації, її техногенних і 

соціальних факторів. 

ЗК5. Здатність використовувати основи педагогічної діяльності, 

дидактики вищої школи, традиційні та інноваційні форми на-

вчання і педагогічних технологій, наукової організації праці ви-

кладача ВНЗ. 

ЗК6. Професійні вміння підготовки і проведення лекцій, семі-

нарських (практичних) занять, використання активних методів 

навчання, організації самостійної і науково-дослідної роботи 

здобувачів і оцінювання їх знань 

ЗК7. Прагнути до самовдосконалення, досягнення найвищої 

професійної майстерності 

ЗК8. Здатність використовувати можливості освітнього середо-

вища, в тому числі інформаційного, для забезпечення якості на-

вчально-виховного процесу 

ЗК9. Здатність застосовувати сучасні методи і методики науко-

вого дослідження 



ЗК10. датність до інноваційної діяльності, до критичного аналізу 

власної наукової і прикладної діяльності. 

ЗК11. Здатність до компетентного володіння українською мовою 

в професійній і науково-дослідній діяльності 

ЗК12. Здатність до презентації власних і колективних результатів 

професійної та науково-дослідної діяльності іноземною мовою 

на міжнародному рівні 

ЗК13. Здатність до здійснення ефективної перекладацької діяль-

ності  

ЗК14. Здатність аналізувати, оптимізувати й застосовувати су-

часні інформаційні технології під час рішення наукових завдань. 

ЗК15. Забезпечувати впровадження інноваційних технологій, ме-

тодів і засобів навчання 

ЗК16. Здатність аналізувати й обирати відповідні засоби вимірю-

вання для проведення експериментальних досліджень у галузі 

пожежної безпеки. 

ЗК17. Здатність використовувати експериментальне обладнання 

під час рішення наукових задач. 

ЗК18. Здатність до презентації власних результатів науково-

дослідної діяльності 

Професійні компетент-

ності спеціальності 

(ПК) 

 

ПК1.  Здатність аналізувати моделі процесів горіння. 

ПК2. Здатність використовувати адекватні моделі горіння під час 

рішення наукових завдань. 

ПК3. Здатність аналізувати, застосовувати,  розробляти матема-

тичні моделі під час рішення наукових задач 

ПК4. Здатність аналізувати ризикоутворюючі фактори, розрахо-

вувати  ризики та приймати рішення щодо їх зменшення 

ПК5. Здатність аналізувати параметри та характеристики збірок 

наукових праць, науково-метричних баз даних, науковців. 

ПК6. Здатність до використання комп’ютерних технологій при 

застосуванні методології системного аналізу в процесі дослі-

дження і розв’язання конкретних задач. 

ПК7. Здатність використовувати методи системного аналізу та 

побудови формальних моделей складних систем. 

ПК8. Здатність до  самостійного планування, організації і прове-

дення експериментальних наукових досліджень 

ПК9. Здатність самостійно проводити аналіз та обробку резуль-

татів експериментальних наукових досліджень. 

 

7 – Програмні результати навчання 

ПРН-1.  Розуміти гностичну і прогностичну специфіку філософського аналізу. Виділяти 

особливості філософської методології як форми концептуалізації наукового досвіду. Ана-

лізувати концептуальні уявлення філософії щодо сутності і розвитку науки. Знаходити і 

застосовувати філософський інструментарій, адекватний проблемі дисертаційного дослі-

дження, у складі його теоретичних підвалин. Виконувати теоретичний аналіз наукових 

ідей і фактів.   

 ПРН-2. Виділяти закономірності побудови раціонального світогляду, антропоїдного об-

разу світу. Оцінювати динамічні моделі світоустрою (діалектика, синергетика, загальна 

теорія систем) як структури взаємодії науки й філософії. Формулювати аргументовану 

позицію в питаннях наукового світогляду 

ПРН-3.  Встановлювати детермінанти наукового пізнання (соціально-економічні, логіко-

теоретичні, духовно-етичні). Розуміти закономірності розвитку категорій і методів філо-



софії. Розуміти парадигми раціональності і її онтичні перспективи. Інтерпретувати тексти 

філософської культури з тематики, пов’язаної з природою науки, її проблемами і перспек-

тивами. Застосовувати філософський досвід в процесі наукового пошуку під час вико-

нання дисертації. 

ПРН-4. Виділяти футурологічні науково-філософські ідеї. 

Задіяти ресурс знань зі спеціальних дисциплін у розумінні філософських проблем науки. 

Застосовувати філософський досвід в процесі наукового пошуку при виконанні дисерта-

ції. 

ПРН-5. Логічно структурувати зміст навчального матеріалу.  Модульно структурувати 

навчальну і робочу навчальну програму.  Проводити види лекцій за дидактичним призна-

ченням, за функціональними ознаками, за характером побудови. Застосовувати прийоми 

створення проблемних ситуацій. 

ПРН-6. Застосовувати сучасні освітні технології.  Забезпечувати виконання розвиваючої, 

координуючої, управлінської функції викладача у вищому навчальному закладі. 

ПРН-7.  Здійснювати саморозвиток, самоосвіту, самовиховання, самоорганізацію.    

ПРН-8. Використовувати нормативні, правові документи в діяльності викладача, прово-

дити заняття з використанням різних технологій, методів, прийомів і засобів навчання ві-

дповідно до вікових та індивідуальних особливостей осіб, що навчаються, застосовувати 

різні типи і форми організації та проведення занять, проводити психолого - педагогічний 

аналіз і самоаналіз занять. 

ПРН-9. Виділяти сучасні методи і методики наукового дослідження, ставити і вирішувати 

перспективні науково-дослідні і прикладні завдання. 

ПРН-10. Практикувати патентні дослідження в певній галузі техніки та складати заявку 

на винахід або інший об'єкт промислової власності, заявку на об'єкт авторського права, 

зокрема, на комп'ютерні програми і бази даних, документи на комерційну таємницю. 

ПРН-11. Описати загальну характеристику наукових проектів, систему інтелектуальної 

власності і, зокрема, промислової власності в винахідницькій та патентно-ліцензійній дія-

льності. Застосовувати міжнародне співробітництво у галузі інтелектуальної власності. 

Сприяти захисту прав інтелектуальної власності в управлінні науковими проектами. 

ПРН-12. Вільно спілкуватися українською мовою під час наукових і професійних диску-

сій. 

Логічно правильно, точно й етично виражати думки відповідно до змісту, умов комуніка-

ції і адресата в соціальній і науковій діяльності. 

Знати міжнародні вимоги до форм репрезентації результатів науково-дослідної діяльнос-

ті: доповідей, презентацій, статей, тез тощо. 

Здійснювати якісний переклад текстів (передусім наукового стилів). 

ПРН-13. Представляти результати науково-дослідної діяльності відповідно до міжнарод-

них вимог. 

Знати й застосовувати  стандарти усного ділового й наукового спілкування з іноземними 

партнерами й колегами, вимоги до оформлення документації. 

Вільно, логічно й точно висловлювати думки відповідно до змісту, умов міжкультурної 

комунікації. 

ПРН-14. Здійснювати якісний переклад наукових текстів, ураховуючи фахову специфіку. 

Знати специфіку редагування  наукових текстів, зокрема галузевих. 

Користуватися сучасними технічними засобами  й інформаційно-комунікаційними техно-

логіями для автоматизації перекладацьких операцій. 

ПРН-15. Описувати функції, склад та можливості сучасного програмного забезпечення,  

принципи його організації і застосування. 

ПРН-16. Використовувати математичні програми MathCad, Maple для аналізу та розраху-

нків. Розв’язувати прикладні та науково-технічні задачі засобами Maple та MathCad. Ви-

користовувати пакет Statistica для аналізу експериментальних та статистичних даних. 

Використовувати прикладні програми для розрахунку ризиків. 

 



ПРН-17. Створювати прості Web-сторінки, за допомогою мови HTML. Розробляти інфо-

рмаційні системи за допомогою систем управління базами даних (MS Access, MySQL). 

Розробляти найпростіші програми за допомогою мови VBA (PHP).  

ПРН-18. Формулювати методи вимірювання фізичних величин.  Вибирати технічні засо-

би наукових досліджень, основні засоби вимірювання показників пожежовибухонебезпе-

ки. Виділяти області застосування приладів і вимірювальних комплексів. Встановлювати 

основні методи обробки вимірювальної інформації. 

ПРН-19. Використовувати обладнання для вимірювання показників пожежовибухонебез-

пеки та упорядковувати, компілювати,  узагальнювати результати досліджень. Демон-

струвати практичні навички роботи з вимірювальними приладами. 

ПРН-20. Писати тези доповіді на конференції та статті у фаховий збірник наукових праць. 

II. Цикл професійної підготовки 

ПРН-21. Пояснювати рівняння, що описують горіння у газовому середовищі, рівняння 

масового і енергетичного балансу під час горіння рідин, рівняння енергетичного балансу 

горіння іскор деревини і металів. Проводити аналіз основних параметрів процесу горіння. 

ПРН-22. Складати системи рівнянь, що моделюють процес горіння у конкретних ситуаці-

ях, та використовувати комп’ютерні програми моделювання динаміки пожежі. 

Оцінювати межі достовірності модельного опису горіння. Готувати доповіді з питань мо-

делювання процесів горіння. 

ПРН-23. Описувати сучасні технологічні процеси промислових об’єктів. Визначати хара-

ктеристики, баланс, причини порушення балансу. Представляти основи моделювання те-

хнологічних процесів, граничні умови, допущення при моделюванні технологічних про-

цесів. Обирати методи моделювання впливу вражаючих факторів НС на промислових 

об’єктах. 

ПРН-24. Обирати методи розрахунку імовірності, інтенсивності відмов. Пояснювати за-

кони розподілу інтенсивності відмов, сутності методу "дерева відмов" та "дерева подій". 

Будувати F-N и F-G діаграми. Розраховувати та будувати поля ризиків. 

Формулювати припустимий ризик, методи зменшення ризиків. Обирати прикладні про-

грами для розрахунку ризиків. 

ПРН-25. Описувати порядок організації наукової діяльності в ДСНС України, планування 

наукової роботи, звітність з наукової роботи, порядок відкриття, виконання та закриття 

науково-дослідних робіт. Виділяти світові науково-метричні бази даних, показники нау-

кової діяльності науковця, індекс Гірша науковця. Інтерпретувати особливості публікації 

матеріалів досліджень за кордоном. 

ПРН-26. Пояснювати організацію та методологію дослідження проблеми з точки зору си-

стемного аналізу з урахуванням вибору цілей, розгляду сценаріїв та оцінки ситуації. 

Використовувати комп’ютерні технології під час застосування методології системного 

аналізу в процесі дослідження і розв’язання конкретних задач. 

ПРН-27. Застосовувати основні поняття, принципи та технології системного аналізу та 

формальні моделі складних систем. 

Виділяти об’єкт дослідження з зовнішнього середовища і розглядати його як систему, бу-

дувати формальні і змістовні моделі досліджуваних систем. 

ПРН-28. Знаходити методи планування та проведення експериментальних наукових дос-

ліджень для визначення кількісних показників пожежної небезпеки. Застосовувати отри-

мані навички для самостійного планування, підготовки і проведення експериментальних 

наукових досліджень та самостійно проводити оброблення експериментальних даних під 

час визначення кількісних показників пожежної небезпеки. 

ПРН-29. Пояснювати методи побудови однофакторних, багатофакторних моделей та пе-

ревірки їх на адекватність. 

С амостійно будувати однофакторні, багатофакторні моделі та перевіряти їх на адекват-

ність за критеріями Стьюдента, Фішера, Пірсона та використовувати комп’ютерну техні-

ку для обробки результатів експериментальних наукових досліджень. 

 



8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

У викладанні навчальних дисциплін обов’язкової та вибіркової час-

тини змісту навчання  беруть участь доктори наук, професори, кан-

дидати наук, доценти, які мають досвід практичної, наукової та пе-

дагогічної роботи.  

Матеріально- 

технічне 

забезпечення 

Інструменти та обладнання передбачає наявність:  

технічних та наочних засобів навчання, вимірювальних приладів; 

діючих виробничих та цивільних об’єктів; 

навчального підрозділу оперативно-рятувальної служби. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Навчальний процес з обов’язкових дисциплін забезпечується мето-

дичними комплексами дисциплін, що складаються з підручників, 

методичних розробок до практичних занять, методичних вказівок до 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти, екзаменаційних та тес-

тових запитань різної складності (для самоперевірки, для іспитів, для 

тренінгів) тощо. 

9  – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Умови та особливості ОП в контексті навчання іноземних громадян. 

 

 

 

 

 

 

  



2 Перелік компонент освітньо-наукової програми та їх логічна пос-

лідовність 

2.1 Перелік компонент ОП 

Код 

компо-

ненти 

Компоненти освітньо-наукової програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики,  

кваліфікаційна робота) 

Кіль-

кість 

кредитів 

Форма 

підсум. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

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 

ОК 7. Моделювання процесів горіння 4 залік, 

екзамен 

ОК 8. Системний аналіз та моделювання  в пожежній безпеці 4 залік, 

екзамен 

ОК 9. Пожежна безпека промислових об'єктів та управління 

ризиками 

4 залік, 

екзамен 

Загальний обсяг обов’язкових компонент:     36 

 Вибіркові навчальні дисципліни ОП 

Вибірковий блок 1 

ВБ 1.1. Інформаційні технології в практиці наукових дослі-

джень 

3 екзамен 

ВБ 1.2. Інструментальні засоби досліджень проблем пожежної 

безпеки 

4 залік 

Вибірковий блок 2 

ВБ 2.1. Організація наукових досліджень 3 залік 

ВБ 2.2. Методи обробки кількісних показників пожежної небез-

пеки 

3 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент:     13 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ     49 

 

  



2.2 Структурно-логічна схема освітньо-професійної 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 компетентнос-

тям та результатам навчання 

Компетентності, 

якими повинен  

оволодіти здобувач  

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, 

практик 

I. Цикл загальної підготовки 

ЗК1. Здійснювати філо-

софсько-теоретичне уза-

гальнення проблематики 

дисертаційного дослі-

дження. 

 

ПРН-1.  Розуміти гностичну і прогностичну 

специфіку філософського аналізу. Виділяти 

особливості філософської методології як 

форми концептуалізації наукового досвіду. 

Аналізувати концептуальні уявлення філо-

софії щодо сутності і розвитку науки. Зна-

ходити і застосовувати філософський ін-

струментарій, адекватний проблемі дисер-

таційного дослідження, у складі його теоре-

тичних підвалин. Виконувати теоретичний 

аналіз наукових ідей і фактів.   

ОК 1. Філософ-

сько-

методологічні 

основи науко-

вих досліджень 

ЗК2. Аналізувати науко-

во-філософські картини 

світу, їх теоретичні скла-

 ПРН-2. Виділяти закономірності побудови 

раціонального світогляду, антропоїдного 

образу світу. Оцінювати динамічні моделі 

ОК 1. Філософ-

сько-

методологічні 

ОК 3 

ОК 2 ОК 1 

ОК 4 

ОК 8 ОК 9 ОК 7 

ОК 5 

ОК 6 

ВБ 1.1 

Б.В.1.2 

ВБ 2.2 

ВБ 2.1 1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

ОК 2 



Компетентності, 

якими повинен  

оволодіти здобувач  

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, 

практик 

дові. світоустрою (діалектика, синергетика, зага-

льна теорія систем) як структури взаємодії 

науки й філософії. Формулювати аргумен-

товану позицію в питаннях наукового сві-

тогляду 

основи науко-

вих досліджень 

ЗК3. Застосовувати філо-

софські методології під 

час аналізу явищ і проце-

сів, які становлять об’єкт і 

предмет наукових дослі-

джень, зокрема дисерта-

ційного  

ПРН-3.  Встановлювати детермінанти нау-

кового пізнання (соціально-економічні, ло-

гіко-теоретичні, духовно-етичні). Розуміти 

закономірності розвитку категорій і методів 

філософії. Розуміти парадигми раціонально-

сті і її онтичні перспективи. Інтерпретувати 

тексти філософської культури з тематики, 

пов’язаної з природою науки, її проблемами 

і перспективами. Застосовувати філософсь-

кий досвід в процесі наукового пошуку під 

час виконання дисертації. 

ОК 1. Філософ-

сько-

методологічні 

основи науко-

вих досліджень 

ЗК4. Застосовувати  про-

фесійні наукові знання у 

філософському осмислен-

ні проблем і перспектив 

цивілізації, її техногенних 

і соціальних факторів. 

ПРН-4. Виділяти футурологічні науково-

філософські ідеї. 

Задіяти ресурс знань зі спеціальних дисци-

плін у розумінні філософських проблем на-

уки. Застосовувати філософський досвід в 

процесі наукового пошуку при виконанні 

дисертації. 

ОК 1. Філософ-

сько-

методологічні 

основи науко-

вих досліджень 

ЗК5. Здатність використо-

вувати основи педагогіч-

ної діяльності, дидактики 

вищої школи, традиційні 

та інноваційні форми на-

вчання і педагогічних те-

хнологій, наукової органі-

зації праці викладача 

ВНЗ. 

ПРН-5. Логічно структурувати зміст навча-

льного матеріалу.  Модульно структурувати 

навчальну і робочу навчальну програму.  

Проводити види лекцій за дидактичним 

призначенням, за функціональними ознака-

ми, за характером побудови. Застосовувати 

прийоми створення проблемних ситуацій. 

 

ОК 4. Методика 

викладання у 

вищій школі 

ЗК6. Професійні вміння 

підготовки і проведення 

лекцій, семінарських 

(практичних) занять, ви-

користання активних ме-

тодів навчання, організа-

ції самостійної і науково-

дослідної роботи здобува-

чів і оцінювання їх знань 

ПРН-6. Застосовувати сучасні освітні тех-

нології.  Забезпечувати виконання розвива-

ючої, координуючої, управлінської функції 

викладача у вищому навчальному закладі. 

ОК 4. Методика 

викладання у 

вищій школі 

ЗК7. Прагнути до самов-

досконалення, досягнення 

найвищої професійної 

майстерності 

ПРН-7.  Здійснювати саморозвиток, самоос-

віту, самовиховання, самоорганізацію.    

 

ОК 4. Методика 

викладання у 

вищій школі 

ЗК8. Здатність використо-

вувати можливості освіт-

нього середовища, в тому 

числі інформаційного, для 

ПРН-8. Використовувати нормативні, пра-

вові документи в діяльності викладача, про-

водити заняття з використанням різних тех-

нологій, методів, прийомів і засобів навчан-

ОК 6. Педагогі-

чна практика 



Компетентності, 

якими повинен  

оволодіти здобувач  

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, 

практик 

забезпечення якості на-

вчально-виховного проце-

су 

ня відповідно до вікових та індивідуальних 

особливостей осіб, що навчаються, застосо-

вувати різні типи і форми організації та 

проведення занять, проводити психолого - 

педагогічний аналіз і самоаналіз занять. 

ЗК9. Здатність застосову-

вати сучасні методи і ме-

тодики наукового дослі-

дження 

ПРН-9. Виділяти сучасні методи і методики 

наукового дослідження, ставити і вирішува-

ти перспективні науково-дослідні і прикла-

дні завдання. 

ПРН-10. Практикувати патентні досліджен-

ня в певній галузі техніки та складати заяв-

ку на винахід або інший об'єкт промислової 

власності, заявку на об'єкт авторського пра-

ва, зокрема, на комп'ютерні програми і бази 

даних, документи на комерційну таємницю. 

ОК 3. Управлін-

ня науковими 

проектами та 

інтелектуальна 

власність 

ЗК10. датність до іннова-

ційної діяльності, до кри-

тичного аналізу власної 

наукової і прикладної дія-

льності. 

ПРН-11. Описати загальну характеристику 

наукових проектів, систему інтелектуальної 

власності і, зокрема, промислової власності в 

винахідницькій та патентно-ліцензійній дія-

льності. Застосовувати міжнародне співробі-

тництво у галузі інтелектуальної власності. 

Сприяти захисту прав інтелектуальної влас-

ності в управлінні науковими проектами. 

ОК 3. Управлін-

ня науковими 

проектами та 

інтелектуальна 

власність 

ЗК11. Здатність до компе-

тентного володіння украї-

нською мовою в профе-

сійній і науково-дослідній 

діяльності 

ПРН-12. Вільно спілкуватися українською 

мовою під час наукових і професійних дис-

кусій. 

Логічно правильно, точно й етично виража-

ти думки відповідно до змісту, умов кому-

нікації і адресата в соціальній і науковій ді-

яльності. 

Знати міжнародні вимоги до форм репрезе-

нтації результатів науково-дослідної діяль-

ності: доповідей, презентацій, статей, тез 

тощо. 

Здійснювати якісний переклад текстів (пе-

редусім наукового стилів). 

ОК 5. Практи-

кум з наукової 

комунікації 

ЗК12. Здатність до презе-

нтації власних і колектив-

них результатів професій-

ної та науково-дослідної 

діяльності іноземною мо-

вою на міжнародному рі-

вні 

ПРН-13. Представляти результати науково-

дослідної діяльності відповідно до міжнаро-

дних вимог. 

Знати й застосовувати  стандарти усного 

ділового й наукового спілкування з інозем-

ними партнерами й колегами, вимоги до 

оформлення документації. 

Вільно, логічно й точно висловлювати дум-

ки відповідно до змісту, умов міжкультур-

ної комунікації. 

ОК 2. Академіч-

на іноземна мо-

ва  

 

ЗК13. Здатність до здійс-

нення ефективної перек-

ладацької діяльності  

ПРН-14. Здійснювати якісний переклад нау-

кових текстів, ураховуючи фахову специфіку. 

Знати специфіку редагування  наукових тек-

ОК 2. Академіч-

на іноземна мо-

ва  



Компетентності, 

якими повинен  

оволодіти здобувач  

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, 

практик 

стів, зокрема галузевих. 

Користуватися сучасними технічними засо-

бами  й інформаційно-комунікаційними те-

хнологіями для автоматизації перекладаць-

ких операцій. 

 

ЗК14. Здатність аналізува-

ти, оптимізувати й засто-

совувати сучасні інфор-

маційні технології під час 

рішення наукових за-

вдань. 

ПРН-15. Описувати функції, склад та можли-

вості сучасного програмного забезпечення,  

принципи його організації і застосування. 

ПРН-16. Використовувати математичні про-

грами MathCad, Maple для аналізу та розра-

хунків. Розв’язувати прикладні та науково-

технічні задачі засобами Maple та MathCad. 

Використовувати пакет Statistica для аналізу 

експериментальних та статистичних даних. 

Використовувати прикладні програми для 

розрахунку ризиків. 

ВБ 1.1. Інфор-

маційні техно-

логії в практиці 

наукових дослі-

джень 

 

ОК 9. Пожежна 

безпека промис-

лових об'єктів та 

управління ри-

зиками 

ЗК15. Забезпечувати 

впровадження інновацій-

них технологій, методів і 

засобів навчання 

ПРН-17. Створювати прості Web-сторінки, 

за допомогою мови HTML. Розробляти ін-

формаційні системи за допомогою систем 

управління базами даних (MS Access, 

MySQL). Розробляти найпростіші програми 

за допомогою мови VBA (PHP).  

ВБ 1.1. Інфор-

маційні техно-

логії в практиці 

наукових дослі-

джень 

ЗК16. Здатність аналізува-

ти й обирати відповідні 

засоби вимірювання для 

проведення експеримен-

тальних досліджень у га-

лузі пожежної безпеки. 

ПРН-18. Формулювати методи вимірювання 

фізичних величин.  Вибирати технічні засо-

би наукових досліджень, основні засоби ви-

мірювання показників пожежовибухонебез-

пеки. Виділяти області застосування прила-

дів і вимірювальних комплексів. Встанов-

лювати основні методи обробки вимірюва-

льної інформації. 

ВБ 1.2. Інстру-

ментальні засо-

би досліджень 

проблем поже-

жної безпеки 

ЗК17. Здатність викорис-

товувати експерименталь-

не обладнання під час рі-

шення наукових задач. 

ПРН-19. Використовувати обладнання для 

вимірювання показників пожежовибухоне-

безпеки та упорядковувати, компілювати,  

узагальнювати результати досліджень. Де-

монструвати практичні навички роботи з 

вимірювальними приладами. 

ВБ 1.2. Інстру-

ментальні засо-

би досліджень 

проблем поже-

жної безпеки 

ЗК18. Здатність до презе-

нтації власних результатів 

науково-дослідної діяль-

ності 

ПРН-20. Писати тези доповіді на конферен-

ції та статті у фаховий збірник наукових 

праць. 

ОК 6. Педагогі-

чна практика. 

ВБ 2.1. Органі-

зація наукових 

досліджень 

II. Цикл професійної підготовки 

ПК1.  Здатність аналізува-

ти моделі процесів горін-

ня. 

ПРН-21. Пояснювати рівняння, що опису-

ють горіння у газовому середовищі, рівнян-

ня масового і енергетичного балансу під час 

горіння рідин, рівняння енергетичного ба-

лансу горіння іскор деревини і металів. 

Проводити аналіз основних параметрів про-

цесу горіння. 

ОК 7. Моделю-

вання процесів 

горіння 



Компетентності, 

якими повинен  

оволодіти здобувач  

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, 

практик 

ПК2. Здатність викорис-

товувати адекватні моделі 

горіння під час рішення 

наукових завдань. 

ПРН-22. Складати системи рівнянь, що мо-

делюють процес горіння у конкретних ситу-

аціях, та використовувати комп’ютерні про-

грами моделювання динаміки пожежі. 

Оцінювати межі достовірності модельного 

опису горіння. Готувати доповіді з питань 

моделювання процесів горіння. 

ОК 7. Моделю-

вання процесів 

горіння 

ПК3. Здатність аналізува-

ти, застосовувати,  розро-

бляти математичні моделі 

під час рішення наукових 

задач 

ПРН-23. Описувати сучасні технологічні 

процеси промислових об’єктів. Визначати 

характеристики, баланс, причини порушен-

ня балансу. Представляти основи моделю-

вання технологічних процесів, граничні 

умови, допущення при моделюванні техно-

логічних процесів. Обирати методи моде-

лювання впливу вражаючих факторів НС на 

промислових об’єктах. 

ОК 9. Пожежна 

безпека промис-

лових об'єктів та 

управління ри-

зиками 

ПК4. Здатність аналізува-

ти ризикоутворюючі фак-

тори, розраховувати  ри-

зики та приймати рішення 

щодо їх зменшення 

 

ПРН-24. Обирати методи розрахунку імові-

рності, інтенсивності відмов. Пояснювати 

закони розподілу інтенсивності відмов, сут-

ності методу "дерева відмов" та "дерева по-

дій". Будувати F-N и F-G діаграми. Розрахо-

вувати та будувати поля ризиків. 

Формулювати припустимий ризик, методи 

зменшення ризиків. Обирати прикладні про-

грами для розрахунку ризиків. 

ОК 9. Пожежна 

безпека промис-

лових об'єктів та 

управління ри-

зиками 

ПК5. Здатність аналізува-

ти параметри та характе-

ристики збірок наукових 

праць, науково-метричних 

баз даних, науковців. 

ПРН-25. Описувати порядок організації нау-

кової діяльності в ДСНС України, планування 

наукової роботи, звітність з наукової роботи, 

порядок відкриття, виконання та закриття на-

уково-дослідних робіт. Виділяти світові нау-

ково-метричні бази даних, показники науко-

вої діяльності науковця, індекс Гірша науков-

ця. Інтерпретувати особливості публікації ма-

теріалів досліджень за кордоном. 

ВБ 2.1. Органі-

зація наукових 

досліджень 

ПК6. Здатність до викори-

стання комп’ютерних те-

хнологій при застосуванні 

методології системного 

аналізу в процесі дослі-

дження і розв’язання кон-

кретних задач. 

ПРН-26. Пояснювати організацію та мето-

дологію дослідження проблеми з точки зору 

системного аналізу з урахуванням вибору 

цілей, розгляду сценаріїв та оцінки ситуації. 

Використовувати комп’ютерні технології 

під час застосування методології системно-

го аналізу в процесі дослідження і 

розв’язання конкретних задач. 

ОК 8. Систем-

ний аналіз та 

моделювання  в 

пожежній без-

пеці 

ПК7. Здатність викорис-

товувати методи систем-

ного аналізу та побудови 

формальних моделей 

складних систем. 

ПРН-27. Застосовувати основні поняття, 

принципи та технології системного аналізу 

та формальні моделі складних систем. 

Виділяти об’єкт дослідження з зовнішнього 

середовища і розглядати його як систему, 

будувати формальні і змістовні моделі дос-

ліджуваних систем. 

ОК 8. Систем-

ний аналіз та 

моделювання  в 

пожежній без-

пеці 



Компетентності, 

якими повинен  

оволодіти здобувач  

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, 

практик 

ПК8. Здатність до  самос-

тійного планування, орга-

нізації і проведення екс-

периментальних наукових 

досліджень 

ПРН-28. Знаходити методи планування та 

проведення експериментальних наукових 

досліджень для визначення кількісних пока-

зників пожежної небезпеки. Застосовувати 

отримані навички для самостійного плану-

вання, підготовки і проведення експеримен-

тальних наукових досліджень та самостійно 

проводити оброблення експериментальних 

даних під час визначення кількісних показ-

ників пожежної небезпеки. 

ВБ 2.2. Методи 

обробки кількі-

сних показників 

пожежної небе-

зпеки 

 

ПК9. Здатність самостій-

но проводити аналіз та 

обробку результатів екс-

периментальних наукових 

досліджень. 

 

ПРН-29. Пояснювати методи побудови од-

нофакторних, багатофакторних моделей та 

перевірки їх на адекватність. 

С амостійно будувати однофакторні, бага-

тофакторні моделі та перевіряти їх на адек-

ватність за критеріями Стьюдента, Фішера, 

Пірсона та використовувати комп’ютерну 

техніку для обробки результатів експериме-

нтальних наукових досліджень. 

ВБ 2.2. Методи 

обробки кількі-

сних показників 

пожежної небе-

зпеки 

 

 



5 Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми 
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6 Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми 
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7 Наукова  складова 

7.1 Елементи наукової складової  освітньо-наукової програми 

№ п/п Назва роботи 

Кількість 

(мінімум) 

шт. 
Форма підсумкового контролю 

 
Підготовка публікацій до 

наукових фахових видань 
4 

Статті в наукових фазових видан-

нях. 

 
Участь у наукових конфе-

ренціях 
6 

Програми конференцій, тези допо-

відей. 

 
Фахові семінари (колокві-

ум) 
4 

Щорічні доповіді на науково-

технічній раді. 

 

Підготовка публікації до 

фахового видання за кор-

доном 

1 
Стаття у закордонному науковому 

виданні. 

 
Виконання науково-

дослідної роботи 
1 

Реєстраційна карта, облікова карт-

ка, програма (технічне завдання) на 

науково-дослідну роботу. 

 
Впровадження результатів 

НДР 

1 

 

Акт впровадження в навчальний 

процес. 

1 

 
Акт впровадження в виробництво. 

 
Підготовка охоронного до-

кументу 
1 Патент на винахід, спосіб, тощо. 

 

7.2 Потенційні тематики наукових досліджень здобувачів вищої освіти 

Локалізація ландшафтних пожеж шляхом створення протипожежних 

бар’єрів. Визначення швидкості створення протипожежного бар’єра із засто-

суванням пожежних літаків. 

Підвищення ефективності локалізації пожеж в резервуарах з нафтопро-

дуктами. 

Розвиток наукових основ визначення меж вогнестійкості будівельних 

конструкцій. 

Підвищення ефективності випробувань зразків будівельних конструкцій 

на етапі забезпечення їх вогнестійкості.  

Підвищення ефективності виявлення пожежі за температурою. 

 

 

 


