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1 Профіль освітньо-професійної програми «Пожежна безпека»  

зі спеціальності 261 «Пожежна безпека»  

1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу  

вищої освіти та структу-

рного підрозділу 

Національний університет цивільного захисту України  

Факультет пожежної безпеки 

Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Магістр з пожежної безпеки 

 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма «Пожежна безпека» підготовки 

магістра зі спеціальності 261 «Пожежна безпека» галузь знань 

26 «Цивільна безпека» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС 

Наявність акредитації  

Цикл/рівень HPK України – 8 рівень 

Передумови наявність першого (бакалаврського) рівня вищої 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, здатних розв'язувати складні задачі дослідницького та інноваційного 

характеру у сфері пожежної безпеки. 

3 – Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область (га-

лузь знань, спеціальність) 

 

Поняття, категорії, концепції, принципи, теорії у сфері  пожежної 

безпеки; загальнонаукові методи пізнання та дослідницької діяльнос-

ті; методи аналізу, оцінки, оптимізації, моделювання, управління та 

прийняття рішень у сфері пожежної безпеки; сучасні технології, 

явища, проблеми, системи протипожежного захисту, системи запо-

бігання пожежам, системи підтримки прийняття управлінських 

рішень, інформаційні системи та програмні продукти, що засто-

совуються у професійній діяльності. 

Орієнтація програми  

 

Професійна (формування професійних якостей фахівця з питань 

пожежної безпеки, готовність до майбутньої професійної діяль-

ності). 

Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

Професійна підготовка в сфері пожежної безпеки. 

Особливості програми Необхідність практики, стажування. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність  

до працевлаштування 

Відповідно до здобутої освітньої кваліфікації магістр з пожеж-

ної безпеки здатний виконувати професійні роботи за професі-

ями, зазначеними у ДК 003:2010 Національний класифікатор 

України. Класифікатор професій, а саме:  

"Начальник штабу (головного штабу) оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту", код КП 1210.1; "Начальник опера-

тивного відділу (сфера цивільного захисту) ", "Інженер з поже-

жної безпеки", код КП 2149.2; "Інженер з пожежно-рятувальних 

робіт", код КП 2149.2; "Інженер з профілактичних робіт", код 

КП 2149.2; "Інженер оперативно-рятувальної служби цивільно-



го захисту", код КП 2149.2; "Фахівець із забезпечення операти-

вно-рятувальних служб цивільного захисту", код КП 2429; "Ко-

мандир (начальник) підрозділу (сфера цивільного захисту)", код КП 

1239; "Командир (начальник) частини (сфера цивільного захисту)", 

код КП 1239; "Командир загону (сфера цивільного захисту)" , код 

КП 1239. 

Подальше  навчання Продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні 

вищої освіти та здобуття додаткових кваліфікацій в системі 

освіти дорослих 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Професійно-орієнтоване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання, навчання через лабораторну практику. 

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

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

стажування, захист курсових робіт (проектів), захист 

кваліфікаційної роботи, Єдиний державний кваліфікаційний 

іспит 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетент-

ність 

Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері по-

жежної безпеки, яка передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов 

і вимог. 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

ЗК01. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК03. Здатність приймати обґрунтовані рішення в складних та 

непередбачуваних умовах. 

ЗК04. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК05. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

ЗК06. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Спеціальні (фахові, пре-

дметні) компетентності 

(ПК) 

 

ПК01. Здатність оцінювати ризики та приймати обґрунтовані 

управлінські рішення, управляти силами та засобами при 

ліквідації пожеж, проведенні аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт, керувати роботою колективу. 

ПК02. Здатність до аналізу і синтезу норм законодавства з пи-

тань пожежної безпеки та участі у розробленні нормативно-

правових актів та нормативних документів з питань пожежної 

безпеки.  

ПК03. Здатність оцінювати відповідність вимогам пожежної та 

техногенної безпеки проектні рішення на влаштування систем 

протипожежного захисту, автоматизованих систем раннього 

виявлення загрози виникнення пожежі та оповіщення населен-

ня.  

ПК04. Здатність оцінювати стан системи забезпечення пожежної 

безпеки відповідного рівня та економічну ефективність інженер-

но-технічних заходів у сфері пожежної безпеки. 

ПК05. Здатність визначати рівень безпеки продукції, товарів, 

матеріалів, устаткування або об'єкта відповідно до норм поже-

жної безпеки. 

ПК06. Здатність оптимізувати методи й засоби спрямовані на 

припинення дії небезпечних чинників пожежі, рятування життя 

і збереження здоров’я людей під час виникнення пожеж. 



ПК07. Здатність опановувати та застосовувати сучасні інформа-

ційні технології для розв’язання задач у сфері пожежної безпеки. 

ПК08. Здатність проводити комплексний аналіз існуючої про-

типожежної, аварійно-рятувальної техніки та пожежно-

технічного оснащення і розробляти рішення під час проекту-

вання сучасних зразків протипожежної, аварійно-рятувальної 

техніки та пожежно-технічного оснащення. 

ПК09. Здатність організовувати моніторинг пожежної обстано-

вки й аналізувати його результати, розроблювати науково-

обґрунтовані рекомендації щодо проведення заходів із запобі-

гання та ліквідування пожеж. 

ПК10. Здатність аналізувати процеси, стан об'єктів та прогнозу-

вати можливі загрози виникнення пожеж. 

ПК11. Здатність забезпечувати організаційні і навчально-

методичні заходи щодо набуття працівниками і населенням 

знань, необхідних для збереження життя і здоров'я людей в 

умовах виникнення пожеж та під час виконання робіт з ліквіду-

вання пожежі. 

ПК12. Здатність розробляти і впроваджувати нові методи, 

спрямовані на забезпечення пожежної безпеки, оцінювання рів-

нів ризику. 

ПК13. Здатність застосувати основні положення стандартів та 

нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки в проце-

сі професійної діяльності. 

ПК14. Здатність до проведення випробувань нових інновацій-

них технологій, обладнання, засобів та систем протипожежного 

та інженерного захисту. 

ПК15. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні знан-

ня, висновки та аргументацію до фахівців та нефахівців. 

Спеціальні (фахові) ком-

петентності для освітньо-

професійної програми 

«Пожежна безпека» (ФК) 

ФК01. Здатність аналізувати ризикоутворюючі фактори, розра-

ховувати ризики та приймати рішення щодо їх зменшення. 

ФК02. Здатність аналізувати та визначати системи автоматич-

ного протипожежного захисту об’єктів різного призначення 

ФК03. Здатність до здійснення державного нагляду у сфері по-

жежної безпеки за об’єктами різного призначення, проведенням 

робіт та наданням послуг протипожежного призначення та сер-

тифікації  продукції. 

ФК04. Здатність приймати рішення щодо застосування інжене-

рної та аварійно-рятувальної техніки  під час ліквідації пожежі, 

аварії, стихійного лиха.  

ФК05. Здатність до керівництва гасінням пожеж різної складно-

сті.  

7 – Програмні результати навчання (РН) 

ПРН01. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні науко-

ві здобутки для розв’язання наукових і прикладних задач у сфері пожежної безпеки. 

ПРН02. Розробляти і реалізовувати проекти у сфері пожежної безпеки з урахуванням ці-

лей, обмежень, а також технічних, соціальних, економічних, правових і етичних аспектів. 

ПРН03. Досліджувати пожежі, прогнозувати їх виникнення та розвиток, оцінювати ефек-

тивність системи забезпечення пожежної безпеки відповідного рівня, ризики виникнення 

пожеж і їх наслідки. 

ПРН04. Виконувати оцінювання проектів будівництва та проектів містобудівної докумен-

тації на відповідність вимогам пожежної безпеки та пропонувати необхідні інженерно-

технічні заходи забезпечення пожежної безпеки. 



ПРН05. Керувати діяльністю колективу, спрямованою на регулювання пожежної безпеки, 

та прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах, з урахуванням наявних ресур-

сів та часових обмежень. 

ПРН06. Розробляти норми і правила пожежної безпеки, інструкції щодо дотримання про-

типожежного режиму та дій у разі виникнення пожежі. 

ПРН07. Застосовувати ефективні методи та засоби дослідження механізму виникнення 

пожеж та пожежних ризиків, у тому числі, методи та засоби математичного і 

комп’ютерного моделювання, статистичного аналізу даних. 

ПРН08. Виконувати випробування: речовин, матеріалів будівельних конструкцій, електро-

технічних та кабельних виробів щодо визначення показників та характеристик пожежної 

небезпеки; систем протипожежного захисту,  пожежно-технічного оснащення. 

ПРН09. Аналізувати, оцінювати протипожежну та аварійно-рятувальну техніку, пожежно-

технічне оснащення та надавати рекомендації щодо їх оптимального вибору. 

ПРН10. Застосовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, спеціалізоване 

програмне забезпечення у сфері професійної діяльності. 

ПРН11. Виконувати та обґрунтовувати техніко-економічні розрахунки заходів щодо під-

вищення пожежної безпеки.  

ПРН12. Оцінювати стан забезпечення пожежної безпеки об’єктів, будівель та споруд, від-

повідність інженерних систем та систем активного та пасивного протипожежного захисту 

вимогам пожежної безпеки, створювати моделі нових систем. 

ПРН13. Оцінювати рівень небезпеки під час виникнення пожежі та можливості пожежно-

рятувальних підрозділів. 

ПРН14. Аналізувати встановлені в технічній документації на речовини, матеріали, вироби, 

технологічні процеси, будівлі і споруди об'єктів вимоги щодо забезпечення пожежної без-

пеки. 

ПРН15. Спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільній 

сферах діяльності. Володіти навичками публічних виступів, дискусій, проведення навча-

льних занять. 

ПРН16. Доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців пожеж-

но-рятувальних формувань і широкого загалу. 

ПРН17. Відшуковувати необхідну інформацію у науково-технічній літературі, базах даних 

та інших джерелах, аналізувати і оцінювати наявну інформацію. 

ФРН01. Оцінювати та аналізувати стан та рівень небезпеки об’єктів різного призначення 

та надавати рекомендації щодо зменшення ризиків. 

ФРН02. Виконувати експериментальні дослідження систем та технічних засобів автомати-

чного протипожежного захисту, перевірку проектів та стану систем пожежної автоматики. 

ФРН03. Виконувати державний нагляд у сфері пожежної безпеки за об’єктами різного 

призначення, проводити роботи та надавати послуги протипожежного призначення та сер-

тифікації продукції.  

ФРН04. Обґрунтовувати застосування інженерної та аварійно-рятувальної техніки  під час 

ліквідації пожежі, аварії, стихійного лиха. 

ФРН05. Оцінювати складність пожеж та керувати їх гасінням 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпе-

чення 

У викладанні навчальних дисциплін обов’язкової та вибіркової части-

ни змісту навчання беруть участь доктори наук, професори, кандидати 

наук, доценти, які мають досвід практичної, наукової та педагогічної 

роботи у сфері пожежної безпеки. 

  

Матеріально- 

технічне забезпе-

чення 

Інструменти та обладнання передбачає наявність:  

– технічних та наочних засобів навчання, вимірювальних приладів; 

– навчального підрозділу оперативно-рятувальної служби; 

– навчально-тренувальної бази: навчальних споруд (спортзал, 



спортивний майданчик, навчальна башта, смуга перешкод для виконання 

пожежно-рятувальних вправ, смуга психологічної підготовки); 

навчальний майданчик для роботи з засобами пожежогасіння 

Інформаційне та 

навчально-

методичне забез-

печення 

Освітній процес з обов’язкових дисциплін забезпечується методичними 

комплексами дисциплін, що складаються з підручників, методичних роз-

робок до практичних занять, лабораторних практикумів, методичних 

вказівок до самостійної роботи здобувачів вищої освіти, методичних ма-

теріалів до курсового проектування, прототипів розробки курсових про-

ектів, екзаменаційних та тестових запитань різної складності (для само-

перевірки, для іспитів, для тренінгів) тощо.  

 
 

2 Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідо-

вність 

2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми 
Код  

компо-

ненти 

Компоненти освітньо-професійної програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (робо-

ти), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма підсу-

мкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми 

1. Обов’язкові загальні компоненти 

ОК 1.1 Філософія і методологія науки 4 екзамен 

ОК 1.2. Іноземна мова для міжнародних тестів 3 диф. залік 

ОК 1.3. Основи ризик-орієнтованого підходу 6 диф. залік 

екзамен 

2. Обов’язкові професійні компоненти 

ОК 2.1 Стандартизація, метрологія та сертифікація у сфері 

цивільного захисту 

3 диф. залік 

 

ОК 2.2 Пожежна профілактика в населених пунктах 3 курс.проект 

диф. залік 

ОК 2.3 Управління пожежогасінням 3 екзамен 

ОК 2.4 Інженерна та аварійно-рятувальна техніка 6 екзамен 

ОК 2.5 Техногенна безпека об'єктів 4 екзамен 

ОК 2.6 Організація експлуатації протипожежної техніки 3 екзамен 

ОК 2.7 Автоматичні системи забезпечення протипожежно-

го захисту 

4 курс.робота 

екзамен 

ОК 2.8 Прикладні інформаційні технології у сфері пожеж-

ної безпеки 

3 екзамен 

ОК 2.9 Дослідження пожеж 3 екзамен 

ОК 2.10 Державна система цивільного захисту 3 диф. залік 

ОК 2.11 Переддипломна практика (стажування) 6 диф. залік 

 Єдиний державний кваліфікаційний іспит 1,5  

 Виконання та захист кваліфікаційної роботи 6,5  

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 62 

Загальний обсяг вибіркових компонент*:       28 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ       90 

 

*
 
– 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 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 освітньо-професійною програмою  та рівня сфо-

рмованості компетентностей.  

Нормативна форма атестації – захист кваліфікаційної роботи, Єдиний 

державний кваліфікаційний іспит. 

 

  

     ОК 2.7 

   ОК 1.3 

   ОК 1.1 ОК 2.1 

   ОК 1.2 

ОК 2.2 

  ОК 2.11 

   ОК 2.3    ОК 2.4 

   ОК 2.8 

     ОК 2.6 

ОК 2.5 

  ОК 2.9 

  ОК 2.10 



4 Відповідність навчальних дисциплін компетентностям та результатам 

навчання 

Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ЗК01. Здатність до по-

шуку, оброблення та 

аналізу інформації з різ-

них джерел. 

ПРН01. Застосовувати спеціалі-

зовані концептуальні знання, що 

включають сучасні наукові здо-

бутки для розв’язання наукових і 

прикладних задач у сфері пожеж-

ної безпеки. 

ПРН07. Застосовувати ефективні 

методи та засоби дослідження 

механізму виникнення пожеж та 

пожежних ризиків, у тому числі, 

методи та засоби математичного і 

комп’ютерного моделювання, 

статистичного аналізу даних. 

ПРН11. Виконувати та обґрунто-

вувати техніко-економічні розра-

хунки заходів щодо підвищення 

пожежної безпеки. 

ПРН15. Спілкуватися іноземною 

мовою в науковій, виробничій та 

соціально-суспільній сферах дія-

льності. Володіти навичками пу-

блічних виступів, дискусій, про-

ведення навчальних занять. 

ПРН17. Відшуковувати необхід-

ну інформацію у науково-

технічній літературі, базах даних 

та інших джерелах, аналізувати і 

оцінювати наявну інформацію. 

ОК 1.1.Філософія і методоло-

гія науки 

ОК2.8 Прикладні інформа-

ційні технології у сфері по-

жежної безпеки. 

ОК 2.11. Переддипломна 

практика (стажування). 

 

. 

 

Виконання та захист кваліфі-

каційної роботи. 

ЗК02. Здатність спілку-

ватися іноземною мо-

вою. 

ПРН15. Спілкуватися іноземною 

мовою в науковій, виробничій та 

соціально-суспільній сферах дія-

льності. Володіти навичками пу-

блічних виступів, дискусій, про-

ведення навчальних занять. 

ОК 1.2. Іноземна мова для 

міжнародних тестів 

ЗК03. Здатність прийма-

ти обґрунтовані рішення 

в складних та неперед-

бачуваних умовах. 

ПРН05. Керувати діяльністю ко-

лективу, спрямованою на регу-

лювання пожежної безпеки, та 

прийняття рішень у складних не-

передбачуваних умовах, з ураху-

ванням наявних ресурсів та часо-

вих обмежень. 

ПРН13. Оцінювати рівень небез-

пеки під час виникнення пожежі 

та можливості пожежно-

рятувальних підрозділів. 

ПРН16. Доносити професійні 

знання, власні обґрунтування і 

ОК 2.3. Управління пожежо-

гасінням. 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

висновки до фахівців пожежно-

рятувальних формувань і широ-

кого загалу. 

ЗК04. Здатність діяти 

соціально відповідально 

та свідомо. 

ПРН04. Виконувати оцінювання 

проектів будівництва та проектів 

містобудівної документації на 

відповідність вимогам пожежної 

безпеки та пропонувати необхідні 

інженерно-технічні заходи забез-

печення пожежної безпеки. 

ПРН05. Керувати діяльністю ко-

лективу, спрямованою на регу-

лювання пожежної безпеки, та 

прийняття рішень у складних не-

передбачуваних умовах, з ураху-

ванням наявних ресурсів та часо-

вих обмежень. 

ОК 2.10. Державна система 

цивільного захисту. 

ЗК05. Здатність оціню-

вати та забезпечувати 

якість виконуваних ро-

біт. 

ПРН03. Досліджувати пожежі, 

прогнозувати їх виникнення та 

розвиток, оцінювати ефектив-

ність системи забезпечення по-

жежної безпеки відповідного рів-

ня, ризики виникнення пожеж і їх 

наслідки. 

ПРН04. Виконувати оцінювання 

проектів будівництва та проектів 

містобудівної документації на 

відповідність вимогам пожежної 

безпеки та пропонувати необхідні 

інженерно-технічні заходи забез-

печення пожежної безпеки. 

ПРН11. Виконувати та обґрунто-

вувати техніко-економічні розра-

хунки заходів щодо підвищення 

пожежної безпеки. 

ОК2.2 Пожежна профілакти-

ка в населених пунктах. 

ЗК06. Здатність генеру-

вати нові ідеї (креатив-

ність). 

ПРН02. Розробляти і реалізовува-

ти проекти у сфері пожежної без-

пеки з урахуванням цілей, обме-

жень, а також технічних, соціаль-

них, економічних, правових і 

етичних аспектів. 

ПРН03. Досліджувати пожежі, 

прогнозувати їх виникнення та 

розвиток, оцінювати ефектив-

ність системи забезпечення по-

жежної безпеки відповідного рів-

ня, ризики виникнення пожеж і їх 

наслідки. 

ПРН08. Виконувати випробуван-

ня: речовин, матеріалів будівель-

ОК 1.1. Філософія і методо-

логія науки. 

 

Виконання та захист кваліфі-

каційної роботи. 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

них конструкцій, електротехніч-

них та кабельних виробів щодо 

визначення показників та харак-

теристик пожежної небезпеки; 

систем протипожежного захисту,  

пожежно-технічного оснащення. 

ПРН09. Аналізувати, оцінювати 

протипожежну та аварійно-

рятувальну техніку, пожежно-

технічне оснащення та надавати 

рекомендації щодо їх оптималь-

ного вибору. 

ПРН12. Оцінювати стан забезпе-

чення пожежної безпеки об’єктів, 

будівель та споруд, відповідність 

інженерних систем та систем ак-

тивного та пасивного протипо-

жежного захисту вимогам поже-

жної безпеки, створювати моделі 

нових систем. 

ПК01. Здатність оціню-

вати ризики та приймати 

обґрунтовані управлін-

ські рішення, управляти 

силами та засобами при 

ліквідації пожеж, прове-

денні аварійно-

рятувальних та інших 

невідкладних робіт, ке-

рувати роботою колек-

тиву. 

ПРН01. Застосовувати спеціалі-

зовані концептуальні знання, що 

включають сучасні наукові здо-

бутки для розв’язання наукових і 

прикладних задач у сфері пожеж-

ної безпеки. 

ПРН03. Досліджувати пожежі, 

прогнозувати їх виникнення та 

розвиток, оцінювати ефектив-

ність системи забезпечення по-

жежної безпеки відповідного рів-

ня, ризики виникнення пожеж і їх 

наслідки. 

ПРН05. Керувати діяльністю ко-

лективу, спрямованою на регу-

лювання пожежної безпеки, та 

прийняття рішень у складних не-

передбачуваних умовах, з ураху-

ванням наявних ресурсів та часо-

вих обмежень. 

ФРН04. Обґрунтовувати застосу-

вання інженерної та аварійно-

рятувальної техніки  під час лік-

відації пожежі, аварії, стихійного 

лиха. 

ФРН05. Оцінювати складність 

пожеж та керувати їх гасінням 

ОК 1.3 Основи ризик-

орієнтованого підходу 

ОК 2.3 Управління пожежо-

гасінням 

ПК02. Здатність до ана-

лізу і синтезу норм зако-

нодавства з питань по-

ПРН01. Застосовувати спеціалі-

зовані концептуальні знання, що 

включають сучасні наукові здо-

ОК 2.2. Пожежна профілак-

тика в населених пунктах 

ОК 2.10. Державна система 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

жежної безпеки та участі 

у розробленні норматив-

но-правових актів та но-

рмативних документів з 

питань пожежної безпе-

ки. 

бутки для розв’язання наукових і 

прикладних задач у сфері пожеж-

ної безпеки. 

ПРН02. Розробляти і реалізовува-

ти проекти у сфері пожежної без-

пеки з урахуванням цілей, обме-

жень, а також технічних, соціаль-

них, економічних, правових і 

етичних аспектів. 

ПРН04. Виконувати оцінювання 

проектів будівництва та проектів 

містобудівної документації на 

відповідність вимогам пожежної 

безпеки та пропонувати необхідні 

інженерно-технічні заходи забез-

печення пожежної безпеки. 

ПРН13. Оцінювати рівень небез-

пеки під час виникнення пожежі 

та можливості пожежно-

рятувальних підрозділів. 

ПРН17. Відшуковувати необхід-

ну інформацію у науково-

технічній літературі, базах даних 

та інших джерелах, аналізувати і 

оцінювати наявну інформацію. 

цивільного захисту 

 

ОК 2.11. Переддипломна 

практика (стажування). 

 

Виконання та захист кваліфі-

каційної роботи. 

ПК03. Здатність оціню-

вати відповідність вимо-

гам пожежної та техно-

генної безпеки проектні 

рішення на влаштування 

систем протипожежного 

захисту, автоматизова-

них систем раннього ви-

явлення загрози виник-

нення пожежі та опові-

щення населення. 

ПРН02. Розробляти і реалізовува-

ти проекти у сфері пожежної без-

пеки з урахуванням цілей, обме-

жень, а також технічних, соціаль-

них, економічних, правових і 

етичних аспектів. 

ПРН03. Досліджувати пожежі, 

прогнозувати їх виникнення та 

розвиток, оцінювати ефектив-

ність системи забезпечення по-

жежної безпеки відповідного рів-

ня, ризики виникнення пожеж і їх 

наслідки. 

ПРН04. Виконувати оцінювання 

проектів будівництва та проектів 

містобудівної документації на 

відповідність вимогам пожежної 

безпеки та пропонувати необхідні 

інженерно-технічні заходи забез-

печення пожежної безпеки. 

ОК2.2 Пожежна профілакти-

ка в населених пунктах. 

ОК 2.7. Автоматичні системи 

забезпечення протипожежно-

го захисту. 

ПК04. Здатність оціню-

вати стан системи забез-

печення пожежної без-

пеки відповідного рівня 

та економічну ефектив-

ПРН11. Виконувати та обґрунто-

вувати техніко-економічні розра-

хунки заходів щодо підвищення 

пожежної безпеки. 

ПРН13. Оцінювати рівень небез-

ОК2.2 Пожежна профілакти-

ка в населених пунктах. 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ність інженерно-

технічних заходів у сфе-

рі пожежної безпеки. 

пеки під час виникнення пожежі 

та можливості пожежно-

рятувальних підрозділів. 

ПК05. Здатність визна-

чати рівень безпеки про-

дукції, товарів, матеріа-

лів, устаткування або 

об'єкта відповідно до 

норм пожежної безпеки. 

ПРН08. Виконувати випробуван-

ня: речовин, матеріалів будівель-

них конструкцій, електротехніч-

них та кабельних виробів щодо 

визначення показників та харак-

теристик пожежної небезпеки; 

систем протипожежного захисту,  

пожежно-технічного оснащення. 

ПРН12. Оцінювати стан забезпе-

чення пожежної безпеки об’єктів, 

будівель та споруд, відповідність 

інженерних систем та систем ак-

тивного та пасивного протипо-

жежного захисту вимогам поже-

жної безпеки, створювати моделі 

нових систем. 

ОК 2.1. Стандартизація, мет-

рологія та сертифікація у 

сфері цивільного захисту. 

 

Виконання та захист кваліфі-

каційної роботи. 

ПК06. Здатність оптимі-

зувати методи й засоби 

спрямовані на припи-

нення дії небезпечних 

чинників пожежі, ряту-

вання життя і збережен-

ня здоров’я людей під 

час виникнення пожеж. 

ПРН01. Застосовувати спеціалі-

зовані концептуальні знання, що 

включають сучасні наукові здо-

бутки для розв’язання наукових і 

прикладних задач у сфері пожеж-

ної безпеки. 

ПРН02. Розробляти і реалізовува-

ти проекти у сфері пожежної без-

пеки з урахуванням цілей, обме-

жень, а також технічних, соціаль-

них, економічних, правових і 

етичних аспектів. 

ПРН03. Досліджувати пожежі, 

прогнозувати їх виникнення та 

розвиток, оцінювати ефектив-

ність системи забезпечення по-

жежної безпеки відповідного рів-

ня, ризики виникнення пожеж і їх 

наслідки. 

ПРН04. Виконувати оцінювання 

проектів будівництва та проектів 

містобудівної документації на 

відповідність вимогам пожежної 

безпеки та пропонувати необхідні 

інженерно-технічні заходи забез-

печення пожежної безпеки. 

ПРН06. Розробляти норми і пра-

вила пожежної безпеки, інструк-

ції щодо дотримання протипоже-

жного режиму та дій у разі вини-

кнення пожежі. 

ОК2.8 Прикладні інформа-

ційні технології у сфері по-

жежної безпеки. 

ОК2.9 Дослідження пожеж. 

 

 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ПРН11. Виконувати та обґрунто-

вувати техніко-економічні розра-

хунки заходів щодо підвищення 

пожежної безпеки. 

ПРН12. Оцінювати стан забезпе-

чення пожежної безпеки об’єктів, 

будівель та споруд, відповідність 

інженерних систем та систем ак-

тивного та пасивного протипо-

жежного захисту вимогам поже-

жної безпеки, створювати моделі 

нових систем. 

ПК07. Здатність опано-

вувати та застосовувати 

сучасні інформаційні те-

хнології для розв’язання 

задач у сфері пожежної 

безпеки. 

ПРН05. Керувати діяльністю ко-

лективу, спрямованою на регу-

лювання пожежної безпеки, та 

прийняття рішень у складних не-

передбачуваних умовах, з ураху-

ванням наявних ресурсів та часо-

вих обмежень. 

ПРН10. Застосовувати сучасні 

інформаційні та комунікаційні 

технології, спеціалізоване про-

грамне забезпечення у сфері про-

фесійної діяльності. 

ПРН17. Відшуковувати необхід-

ну інформацію у науково-

технічній літературі, базах даних 

та інших джерелах, аналізувати і 

оцінювати наявну інформацію. 

ОК 2.4. Інженерна та аварій-

но-рятувальна техніка. 

ОК 2.6. Організація експлуа-

тації протипожежної техніки. 

 

Виконання та захист кваліфі-

каційної роботи. 

ПК08. Здатність прово-

дити комплексний аналіз 

існуючої протипожеж-

ної, аварійно-

рятувальної техніки та 

пожежно-технічного 

оснащення і розробляти 

рішення під час проекту-

вання сучасних зразків 

протипожежної, аварій-

но-рятувальної техніки 

та пожежно-технічного 

оснащення. 

ПРН02. Розробляти і реалізовува-

ти проекти у сфері пожежної без-

пеки з урахуванням цілей, обме-

жень, а також технічних, соціаль-

них, економічних, правових і 

етичних аспектів. 

ПРН05. Керувати діяльністю ко-

лективу, спрямованою на регу-

лювання пожежної безпеки, та 

прийняття рішень у складних не-

передбачуваних умовах, з ураху-

ванням наявних ресурсів та часо-

вих обмежень. 

ПРН09. Аналізувати, оцінювати 

протипожежну та аварійно-

рятувальну техніку, пожежно-

технічне оснащення та надавати 

рекомендації щодо їх оптималь-

ного вибору. 

ПРН13. Оцінювати рівень небез-

пеки під час виникнення пожежі 

ОК 2.1. Стандартизація, мет-

рологія та сертифікація у 

сфері цивільного захисту. 

ОК 2.4. Інженерна та аварій-

но-рятувальна техніка. 

ОК 2.6. Організація експлуа-

тації протипожежної техніки. 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

та можливості пожежно-

рятувальних підрозділів. 

ПК09. Здатність органі-

зовувати моніторинг по-

жежної обстановки й 

аналізувати його резуль-

тати, розроблювати нау-

ково-обґрунтовані реко-

мендації щодо прове-

дення заходів із запобі-

гання та ліквідування 

пожеж. 

ПРН04. Виконувати оцінювання 

проектів будівництва та проектів 

містобудівної документації на 

відповідність вимогам пожежної 

безпеки та пропонувати необхідні 

інженерно-технічні заходи забез-

печення пожежної безпеки. 

ПРН07. Застосовувати ефективні 

методи та засоби дослідження 

механізму виникнення пожеж та 

пожежних ризиків, у тому числі, 

методи та засоби математичного і 

комп’ютерного моделювання, 

статистичного аналізу даних. 

ПРН10. Застосовувати сучасні 

інформаційні та комунікаційні 

технології, спеціалізоване про-

грамне забезпечення у сфері про-

фесійної діяльності. 

ПРН13. Оцінювати рівень небез-

пеки під час виникнення пожежі 

та можливості пожежно-

рятувальних підрозділів. 

ОК2.2 Пожежна профілакти-

ка в населених пунктах. 

ОК 2.5. Техногенна безпека 

об'єктів. 

ПК10. Здатність аналізу-

вати процеси, стан об'єк-

тів та прогнозувати мо-

жливі загрози виникнен-

ня пожеж. 

ПРН14. Аналізувати встановлені 

в технічній документації на речо-

вини, матеріали, вироби, техно-

логічні процеси, будівлі і споруди 

об'єктів вимоги щодо забезпечен-

ня пожежної безпеки. 

ОК2.2 Пожежна профілакти-

ка в населених пунктах 

ОК2.8 Прикладні інформа-

ційні технології у сфері по-

жежної безпеки. 

ПК11. Здатність забезпе-

чувати організаційні і 

навчально-методичні за-

ходи щодо набуття пра-

цівниками і населенням 

знань, необхідних для 

збереження життя і здо-

ров'я людей в умовах 

виникнення пожеж та під 

час виконання робіт з 

ліквідування пожежі. 

ПРН13. Оцінювати рівень небез-

пеки під час виникнення пожежі 

та можливості пожежно-

рятувальних підрозділів. 

ПРН16. Доносити професійні 

знання, власні обґрунтування і 

висновки до фахівців пожежно-

рятувальних формувань і широ-

кого загалу. 

ОК 2.3. Управління пожежо-

гасінням 

ОК 2.11. Переддипломна 

практика (стажування). 

 

Виконання та захист кваліфі-

каційної роботи. 

ПК12. Здатність розроб-

ляти і впроваджувати 

нові методи, спрямовані 

на забезпечення пожеж-

ної безпеки, оцінювання 

рівнів ризику. 

ПРН04. Виконувати оцінювання 

проектів будівництва та проектів 

містобудівної документації на 

відповідність вимогам пожежної 

безпеки та пропонувати необхідні 

інженерно-технічні заходи забез-

печення пожежної безпеки. 

ПРН06. Розробляти норми і пра-

ОК 1.3. Основи ризик-

орієнтованого підходу 

ОК 2.2. Пожежна профілак-

тика в населених пунктах 

ОК 2.11. Переддипломна 

практика (стажування). 

 

Виконання та захист кваліфі-



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

вила пожежної безпеки, інструк-

ції щодо дотримання протипоже-

жного режиму та дій у разі вини-

кнення пожежі. 

ПРН09. Аналізувати, оцінювати 

протипожежну та аварійно-

рятувальну техніку, пожежно-

технічне оснащення та надавати 

рекомендації щодо їх оптималь-

ного вибору. 

каційної роботи. 

ПК13. Здатність застосу-

вати основні положення 

стандартів та норматив-

но-правових актів з пи-

тань пожежної безпеки в 

процесі професійної дія-

льності. 

ПРН08. Виконувати випробуван-

ня: речовин, матеріалів будівель-

них конструкцій, електротехніч-

них та кабельних виробів щодо 

визначення показників та харак-

теристик пожежної небезпеки; 

систем протипожежного захисту,  

пожежно-технічного оснащення.  

ПРН09. Аналізувати, оцінювати 

протипожежну та аварійно-

рятувальну техніку, пожежно-

технічне оснащення та надавати 

рекомендації щодо їх оптималь-

ного вибору. 

ПРН14. Аналізувати встановлені 

в технічній документації на речо-

вини, матеріали, вироби, техно-

логічні процеси, будівлі і споруди 

об'єктів вимоги щодо забезпечен-

ня пожежної безпеки. 

ОК 2.1. Стандартизація, мет-

рологія та сертифікація у 

сфері цивільного захисту. 

ОК 2.4. Інженерна та аварій-

но-рятувальна техніка. 

ОК 2.7. Автоматичні системи 

забезпечення протипожежно-

го захисту. 

ПК14. Здатність до про-

ведення випробувань но-

вих інноваційних техно-

логій, обладнання, засо-

бів та систем протипо-

жежного та інженерного 

захисту. 

ПРН08. Виконувати випробуван-

ня: речовин, матеріалів будівель-

них конструкцій, електротехніч-

них та кабельних виробів щодо 

визначення показників та харак-

теристик пожежної небезпеки; 

систем протипожежного захисту,  

пожежно-технічного оснащення. 

ПРН14. Аналізувати встановлені 

в технічній документації на речо-

вини, матеріали, вироби, техно-

логічні процеси, будівлі і споруди 

об'єктів вимоги щодо забезпечен-

ня пожежної безпеки. 

ОК 2.1. Стандартизація, мет-

рологія та сертифікація у 

сфері цивільного захисту 

ОК 2.5. Техногенна безпека 

об'єктів 

ОК 2.11. Переддипломна 

практика (стажування). 

 

Виконання та захист кваліфі-

каційної роботи. 

ПК15. Здатність зрозумі-

ло і недвозначно доноси-

ти власні знання, висно-

вки та аргументацію до 

фахівців та нефахівців. 

 

ПРН05. Керувати діяльністю ко-

лективу, спрямованою на регу-

лювання пожежної безпеки, та 

прийняття рішень у складних не-

передбачуваних умовах, з ураху-

ванням наявних ресурсів та часо-

ОК 2.3. Управління пожежо-

гасінням. 

ОК 2.10. Державна система 

цивільного захисту. 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

вих обмежень. 

ПРН07. Застосовувати ефективні 

методи та засоби дослідження 

механізму виникнення пожеж та 

пожежних ризиків, у тому числі, 

методи та засоби математичного і 

комп’ютерного моделювання, 

статистичного аналізу даних. 

ПРН15. Спілкуватися іноземною 

мовою в науковій, виробничій та 

соціально-суспільній сферах дія-

льності. Володіти навичками пу-

блічних виступів, дискусій, про-

ведення навчальних занять. 

ПРН16. Доносити професійні 

знання, власні обґрунтування і 

висновки до фахівців пожежно-

рятувальних формувань і широ-

кого загалу. 

ФК01. Здатність аналізу-

вати ризикоутворюючі 

фактори, розраховувати 

ризики та приймати рі-

шення щодо їх зменшення 

ФРН01. Оцінювати та аналізува-

ти стан та рівень небезпеки 

об’єктів різного призначення та 

надавати рекомендації щодо зме-

ншення ризиків 

ОК 1.3. Основи ризик-

орієнтованого підходу. 

ОК 2.5. Техногенна безпека 

об'єктів 

ФК02. Здатність аналізу-

вати та визначати систе-

ми автоматичного про-

типожежного захисту 

об’єктів різного призна-

чення 

ПРН17. Оцінювати стан забезпе-

чення пожежної безпеки об’єктів, 

будівель та споруд, відповідність 

інженерних систем та автоматич-

них систем протипожежного за-

хисту вимогам пожежної безпеки. 

ФРН02. Виконувати експеримен-

тальні дослідження систем та те-

хнічних засобів автоматичного 

протипожежного захисту, переві-

рку проектів та стану систем по-

жежної автоматики 

ОК 2.7. Автоматичні системи 

забезпечення протипожежно-

го захисту. 

ОК 2.11. Переддипломна 

практика (стажування). 

ФК03. Здатність до здій-

снення державного на-

гляду у сфері пожежної 

безпеки за об’єктами рі-

зного призначення, про-

веденням робіт та надан-

ням послуг протипоже-

жного призначення та 

сертифікації  продукції. 

ПРН17. Оцінювати стан забезпе-

чення пожежної безпеки об’єктів, 

будівель та споруд, відповідність 

інженерних систем та автоматич-

них систем протипожежного за-

хисту вимогам пожежної безпеки. 

ФРН03. Виконувати державний 

нагляд у сфері пожежної безпеки 

за об’єктами різного призначен-

ня, проводити роботи та надавати 

послуги протипожежного приз-

начення та сертифікації продукції  

ОК 2.1. Стандартизація, мет-

рологія та сертифікація у 

сфері цивільного захисту 

ОК 2.2. Пожежна профілак-

тика в населених пунктах 

ОК 2.7. Автоматичні системи 

забезпечення протипожежно-

го захисту. 

ОК 2.9. Дослідження пожеж 

ОК 2.11. Переддипломна 

практика (стажування). 

ФК04. Здатність прийма-

ти рішення щодо засто-

ФРН04. Обґрунтовувати застосу-

вання інженерної та аварійно-

ОК 2.3. Управління пожежо-

гасінням 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

сування інженерної та 

аварійно-рятувальної те-

хніки  під час ліквідації 

пожежі, аварії, стихійно-

го лиха.  

рятувальної техніки під час лікві-

дації пожежі, аварії, стихійного 

лиха. 

ФРН05. Оцінювати складність 

пожеж та керувати їх гасінням 

ОК 2.4. Інженерна та аварій-

но-рятувальна техніка. 

 

.Виконання та захист квалі-

фікаційної роботи. 

ФК05. Здатність до кері-

вництва гасінням пожеж 

різної складності.  

ФРН05. Оцінювати складність 

пожеж та керувати їх гасінням 

ОК 2.3. Управління пожежо-

гасінням 

Виконання та захист кваліфі-

каційної роботи. 

 

 

 



 

5 Матриця відповідності визначених стандартом компетентностей дескрипторам НРК 

Класифікація 

компетентностей 

за НРК 

 

Знання 

Зн1 Спеціалізовані концепту-

альні знання, що включають 

сучасні наукові здобутки у 

сфері професійної діяльності 

або галузі знань і є основою 

для оригінального мислення 

та проведення досліджень 

Зн2 Критичне осмислення 

проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

 

Уміння/навички 

Ум1 Спеціалізовані умін-

ня/навички розв’язання про-

блем, необхідні для проведення 

досліджень та/або провадження 

інноваційної діяльності з ме-

тою розвитку нових знань та 

процедур 

Ум2 Здатність інтегрувати 

знання та розв’язувати складні 

задачі або мультидисциплінар-

них контекстах 

Ум3 Здатність розв’язувати 

проблеми у нових або незнайо-

мих середовищах за наявності 

неповної або обмеженої інфор-

мації з урахуванням аспектів 

соціальної та етичної відпові-

дальності 

Комунікація 

К1 Зрозуміле і не-

двозначне донесен-

ня власних знань, 

висновків та аргу-

ментації до фахівців 

і нефахівців, зокре-

ма, до осіб, які на-

вчаються 

 

Відповідальність та ав-

тономія 

АВ1 Управління робочи-

ми або навчальними про-

цесами, які є складними 

непередбачуваними та по-

требують нових стратегі-

чних підходів  

АВ2 Відповідальність за 

внесок до професійних 

знань і практики та/або 

оцінювання результатів 

діяльності команд та ко-

лективів  

АВ3 Здатність продовжу-

вати навчання з високим 

ступенем автономії 

 

1 2 3 4 5 

Загальні компетентності 

ЗК01 Зн2 Ум1   

ЗК02 Зн1  К1 АВ3 

ЗК03  Ум3  АВ1 

ЗК04   К1 АВ2 

ЗК05 Зн2 Ум2  АВ1 

ЗК06 Зн1, Зн2 Ум2   

Спеціальні (фахові) компетентності 

ПК01  Ум3  АВ1 

ПК02 Зн1, Зн2    

ПК03 Зн1 Ум2  АВ2 



 

1 2 3 4 5 

ПК04 Зн1 Ум2  АВ2 

ПК05 Зн1 Ум2   

ПК06 Зн1, Зн2 Ум1, Ум2   

ПК07 Зн1, Зн2 Ум1, Ум2   

ПК08 Зн1, Зн2 Ум1, Ум2  АВ1 

ПК09 Зн1, Зн2 Ум2   

ПК10 Зн2 Ум3 К1 АВ1 

ПК11   К1 АВ1, АВ2 

ПК12 Зн1, Зн2 Ум2   

ПК13 Зн1, Зн2    

ПК14  Ум1, Ум2   

ПК15   К1  

ФК01 Зн2    

ФК02   К1  

ФК03  Ум3  АВ3 

ФК04 Зн2  К1  

ФК05 Зн2 Ум3 К1  

 

 

  



 

6 Матриця відповідності визначених Стандартом вищої освіти результатів навчання та компетентностей 

Результати 

навчання 

Компетентності 

Ін
т
ег

р
а
л

ь
н

а
 

к
о
м

п
ет

ен
т
н

іс
т
ь

 

Загальні компетен-

тності 
Спеціальні (фахові) компетентності 

3
К

0
1

 

3
К
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3
К
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3

 

3
К

0
4

 

3
К

0
5

 

3
К

0
6

 

П
К

0
1
 

П
К

0
2
 

П
К

0
3
 

П
К

0
4
 

П
К

0
5
 

П
К

0
6
 

П
К

0
7
 

П
К

0
8
 

П
К

0
9
 

П
К

1
0
 

П
К

1
1
 

П
К

1
2
 

П
К

1
3
 

П
К

1
4
 

П
К
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Ф
К

0
1
 

Ф
К

0
2
 

Ф
К

0
3
 

Ф
К

0
4
 

Ф
К

0
5
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ПРН01. Застосовувати спеціалізовані 

концептуальні знання, що включають су-

часні наукові здобутки для розв’язання 

наукових і прикладних задач у сфері по-

жежної безпеки. 

+ +      + +    +               

ПРН02. Розробляти і реалізовувати прое-

кти у сфері пожежної безпеки з ураху-

ванням цілей, обмежень, а також техніч-

них, соціальних, економічних, правових і 

етичних аспектів. 

+      +  + +   +  +             

ПРН03. Досліджувати пожежі, прогнозу-

вати їх виникнення та розвиток, оцінюва-

ти ефективність системи забезпечення 

пожежної безпеки відповідного рівня, 

ризики виникнення пожеж і їх наслідки. 

     + + +  +   +               

ПРН04. Виконувати оцінювання проектів 

будівництва та проектів містобудівної 

документації на відповідність вимогам 

пожежної безпеки та пропонувати необ-

хідні інженерно-технічні заходи забезпе-

чення пожежної безпеки. 

+    + +   + +   +   +   +         



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ПРН05. Керувати діяльністю колективу, 

спрямованою на регулювання пожежної 

безпеки, та прийняття рішень у складних 

непередбачуваних умовах, з урахуванням 

наявних ресурсів та часових обмежень. 

+   + +   +      + +       +      

ПРН06. Розробляти норми і правила по-

жежної безпеки, інструкції щодо дотри-

мання протипожежного режиму та дій у 

разі виникнення пожежі. 

            +      +         

ПРН07. Застосовувати ефективні методи 

та засоби дослідження механізму виник-

нення пожеж та пожежних ризиків, у то-

му числі, методи та засоби математично-

го і комп’ютерного моделювання, стати-

стичного аналізу даних. 

+ +              +      +      

ПРН08. Виконувати випробування: речо-

вин, матеріалів будівельних конструкцій, 

електротехнічних та кабельних виробів 

щодо визначення показників та характе-

ристик пожежної небезпеки; систем про-

типожежного захисту,  пожежно-

технічного оснащення. 

+      +     +        + +       

ПРН09. Аналізувати, оцінювати проти-

пожежну та аварійно-рятувальну техніку, 

пожежно-технічне оснащення та надава-

ти рекомендації щодо їх оптимального 

вибору. 

      +        +    + +        

ПРН10. Застосовувати сучасні інформа-

ційні та комунікаційні технології, спеціа-

лізоване програмне забезпечення у сфері 

професійної діяльності. 

             +  +            



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ПРН11. Виконувати та обґрунтовувати 

техніко-економічні розрахунки заходів 

щодо підвищення пожежної безпеки.  
+ +    +     +  +               

ПРН12. Оцінювати стан забезпечення по-

жежної безпеки об’єктів, будівель та спо-

руд, відповідність інженерних систем та 

систем активного та пасивного протипо-

жежного захисту вимогам пожежної без-

пеки, створювати моделі нових систем. 

      +     + +               

ПРН13. Оцінювати рівень небезпеки під 

час виникнення пожежі та можливості 

пожежно-рятувальних підрозділів. 
   +     +  +    + +  +          

ПРН14. Аналізувати встановлені в техні-

чній документації на речовини, матеріа-

ли, вироби, технологічні процеси, будівлі 

і споруди об'єктів вимоги щодо забезпе-

чення пожежної безпеки. 

                +   + +       

ПРН15. Спілкуватися іноземною мовою в 

науковій, виробничій та соціально-

суспільній сферах діяльності. Володіти 

навичками публічних виступів, дискусій, 

проведення навчальних занять. 

+ + +                   +      

ПРН16. Доносити професійні знання, 

власні обґрунтування і висновки до фахі-

вців пожежно-рятувальних формувань і 

широкого загалу. 

   +              +    +      

ПРН17. Відшуковувати необхідну інфо-

рмацію у науково-технічній літературі, 

базах даних та інших джерелах, аналізу-

вати і оцінювати наявну інформацію. 

 +       +     +          + +   



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ФРН01. Оцінювати та аналізувати стан та 

рівень небезпеки об’єктів різного приз-

начення та надавати рекомендації щодо 

зменшення ризиків. 

                      +     

ФРН02. Виконувати експериментальні 

дослідження систем та технічних засобів 

автоматичного протипожежного захисту, 

перевірку проектів та стану систем по-

жежної автоматики. 

                       +    

ФРН03. Виконувати державний нагляд у 

сфері пожежної безпеки за об’єктами різ-

ного призначення, проводити роботи та 

надавати послуги протипожежного приз-

начення та сертифікації продукції.  

                        +   

ФРН04. Обґрунтовувати застосування 

інженерної та аварійно-рятувальної тех-

ніки  під час ліквідації пожежі, аварії, 

стихійного лиха. 

       +                  +  

ФРН05. Оцінювати складність пожеж та 

керувати їх гасінням 
       +                  + + 
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