


 

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; 

члени проектної групи: 

ТЮТЮНИК Вадим Володимирович, начальник кафедри управління та 

організації діяльності у сфері цивільного захисту, доктор технічних наук, ста-

рший науковий співробітник; 

СОБОЛЬ Олександр Миколайович, професор кафедри управління та ор-

ганізації діяльності у сфері цивільного захисту, доктор технічних наук, стар-

ший науковий співробітник; 

САВЧЕНКО Олександр Віталійович, заступник начальника кафедри на-

глядово-профілактичної діяльності, кандидат технічних наук, старший науко-

вий співробітник; 

ОТРОШ Юрій Анатолійович, доцент кафедри наглядово-профілактичної 

діяльності, доктор технічних наук, доцент. 



 

1 Профіль освітньо-наукової програми «Цивільний захист»  

зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» 

1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу ви-

щої освіти та структур-

ного підрозділу 

Національний університет цивільного захисту України  

Факультет цивільного захисту 

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 

Наявність акредитації - Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти; 

- Україна; 

- до 28.01.2025 р. 

Цикл/рівень HPК України – 9 рівень 

Передумови наявність освітнього ступеня магістра 

Мова(и) викладання  українська 

Термін дії освітньої про-

грами 

5 років 

Інтернет-адреса постій-

ного розміщення опису 

освітньої програми 

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

2 – Мета освітньо-наукової програми 

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, спеціаль-

ність) 

Об’єкт вивчення та/або діяльності: процеси дослідження 

явищ та проблем у сфері цивільної безпеки. 

Галузь знань 26 «Цивільна безпека». 

Спеціальність 263 «Цивільна безпека». 

Орієнтація програми  Програма орієнтована на новітні наукові досягнення у галузі 

цивільної безпеки із урахуванням особливостей підготовки 

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 пра-

цювати у підрозділах центрального органу виконавчої влади, 

який забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері цивільного захисту, а також в організаціях будівельної, 

виробничої, енергетичної, нафтогазової чи іншої галузі проми-

словості, компаніях, що надають послуги з проектування і екс-

плуатації інженерних систем, страхових компаніях, навчальних 

закладах, консалтингових фірмах та державних органах. 

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


 

Подальше навчання  навчання в докторантурі; 

 підвищення кваліфікації у закладах післядипломної освіти 

і наукових установах України; 

 навчання та стажування за кордоном. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Проблемно-орієнтоване навчання з набуттям загальних та 

фахових компетентностей, достатніх для продукування но-

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

тодологією наукової роботи, навичками презентації її ре-

зультатів рідною і іноземною мовами. Отримання навичок 

науково-педагогічної роботи у вищій школі. Проведення са-

мостійного наукового дослідження з використанням ресурс-

ної бази університету. Індивідуальне наукове керівництво, 

підтримка і консультування науковим керівником. Можли-

вість вільного вибору не менш ніж 25% дисциплін (за обся-

гом навантаження). Основні форми освітнього процесу: лек-

ції, семінари, практичні заняття, самостійна робота на основі 

наукових публікацій, консультації з науковим керівником. 

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

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

практики, захист дисертаційної роботи. 

6 – Програмні 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 критич-

ного 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 тех-

нологій 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 – Програмні результати навчання 

ПРН01. Виділяти загальнонаукові (філософські) компетентності, спрямовані на форму-

вання системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного 

кругозору. 

ПРН02. Демонструвати системний науковий світогляд, уміння креативно мислити, формулюва-

ти висновки і розробляти рекомендації з використанням новітніх технології у розв’язанні поста-

влених завдань. 

ПРН03. 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. 

ПРН04. Ідентифікувати наукові та практичні проблеми, готувати наукові тексти та допо-

віді, здійснювати публічну апробацію результатів досліджень як державною так і інозе-

мними мовами, демонструвати усну та письмову комунікацію. 

ПРН05. Демонструвати лідерські якості, навички міжособистісної взаємодії, вміння пра-

цювати в команді дослідників, ефективно спілкуватися на професійному та соціальному 

рівнях, дотримуючись принципів наукової етики. 

ПРН06. Використовувати нормативно-правове та науково-методичне забезпечення ви-

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

номанітні аспекти виховної роботи, інноваційні методи навчання. 

ПРН07. Аналізувати та застосовувати концептуальні моделі, науковий доробок вітчиз-

няних та зарубіжних вчених, фундаментальні постулати та теорії у професійній та сумі-

жних 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. 

ПРН09. Володіти аналітичним мисленням та методиками систематизації інформації об-

робки великих масивів даних, складання короткострокового й довгострокового прогнозу 

розвитку ситуації на підставі отриманих даних. 

ПРН10. Застосовувати інформаційні технології, сучасні методи моделювання та прогно-

зування із використанням новітніх прикладних пакетів і програмних продуктів для нау-

кового обґрунтування та підтвердження / спростування гіпотез. 

ПРН11. Здійснювати публічну апробацію результатів досліджень, сприяти їх поширен-

ню 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 розвід-

ки, дозиметричного контролю, аварійно-рятувальним інструмен-

том, 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), силлабусів 

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 

Загальний обсяг вибіркових компонент*: 12 

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 

ОК2 

ОК3 

ОК6 

ОК7 ОК8 

Захист дисертаційної роботи 



 

3 Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Випускна атестація здобувачів вищої освіти проводиться на основі аналі-

зу успішності навчання, оцінювання якості вирішення випускниками задач дія-

льності, що передбачені даною ОНП та рівня сформованості компетентностей. 

Нормативна форма випускної атестації – захист дисертаційної роботи. 

 

4 Відповідність навчальних дисциплін програмним компетентностям та 

результатам навчання 

Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

К01. Здатність до абстра-

ктного мислення, пошуку 

та критичного аналізу ін-

формації, генерування 

нових ідей. 

ПРН01. Виділяти загальнонаукові 

(філософські) компетентності, 

спрямовані на формування систем-

ного наукового світогляду, профе-

сійної етики та загального культур-

ного кругозору. 

ПРН03. Узагальнювати, критично 

мислити й аналізувати явища та 

проблеми, які вивчаються, проявля-

ти гнучкість у прийнятті рішень на 

основі логічних аргументів та пере-

вірених 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. 

ПРН02. Демонструвати системний 

науковий світогляд, уміння креати-

вно мислити, формулювати виснов-

ки і розробляти рекомендації з ви-

користанням новітніх технології у 

розв’язанні поставлених завдань. 

ПРН08. Визначити проблеми і шля-

хи 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 7. Моделювання у 

сфері цивільного захис-

ту 

К03. Здатність розробля-

ти та управляти наукови-

ми проектами. 

ПРН02. Демонструвати системний 

науковий світогляд, уміння креати-

вно мислити, формулювати виснов-

ки і розробляти рекомендації з ви-

користанням новітніх технології у 

розв’язанні поставлених завдань. 

ПРН03. Узагальнювати, критично 

мислити й аналізувати явища та 

проблеми, які вивчаються, проявля-

ти гнучкість у прийнятті рішень на 

основі логічних аргументів та пере-

ОК 8. Управління нау-

ковими проектами 



 

Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

вірених фактів в умовах обмеженого 

часу і ресурсів на засадах загально-

наукової методології. 

К04. Здатність до засто-

сування сучасних інфор-

маційних технологій та 

програмних продуктів у 

науковій діяльності. 

ПРН02. Демонструвати системний 

науковий світогляд, уміння креати-

вно мислити, формулювати виснов-

ки і розробляти рекомендації з ви-

користанням новітніх технології у 

розв’язанні поставлених завдань. 

ПРН09. 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. 

ПРН10. 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  

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. 

ПРН04. 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. 

ПРН11. Здійснювати публічну ап-

робацію результатів досліджень, 

сприяти їх поширенню в науковій та 

практичній сферах як українською, 

так і іноземними мовами. 

ОК 2. Академічна інозе-

мна мова 

К06. Здатність діяти на 

основі етичних міркувань 

(мотивів). 

ПРН01. Виділяти загальнонаукові 

(філософські) компетентності, 

спрямовані на формування систем-

ного наукового світогляду, профе-

сійної етики та загального культур-

ного кругозору. 

ПРН05. Демонструвати лідерські 

якості, навички міжособистісної 

взаємодії, вміння працювати в ко-

манді дослідників, ефективно спіл-

куватися на професійному та соціа-

льному рівнях, дотримуючись 

принципів наукової етики. 

ОК 5. Практикум з нау-

кової комунікації 

ОК 6. Педагогічна прак-

тика 

К07. Здатність демон-

струвати знання філософ-

ПРН01. Виділяти загальнонаукові 

(філософські) компетентності, 

ОК 1. Філософсько-

методологічні основи 



 

Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

сько-світоглядних засад, 

сучасного стану, тенден-

цій розвитку і наукових 

досягнень у сфері цивіль-

ної безпеки та у суміжних 

сферах. 

спрямовані на формування систем-

ного наукового світогляду, профе-

сійної етики та загального культур-

ного кругозору. 

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. 

ПРН02. Демонструвати системний 

науковий світогляд, уміння креати-

вно мислити, формулювати виснов-

ки і розробляти рекомендації з ви-

користанням новітніх технології у 

розв’язанні поставлених завдань. 

ПРН07. Аналізувати та застосовува-

ти концептуальні моделі, науковий 

доробок 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. 

ПРН03. Узагальнювати, критично 

мислити й аналізувати явища та 

проблеми, які вивчаються, проявля-

ти гнучкість у прийнятті рішень на 

основі логічних аргументів та пере-

вірених фактів в умовах обмеженого 

часу і ресурсів на засадах загально-

наукової методології. 

ПРН08. Визначити проблеми і шля-

хи 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  

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. 

ПРН02. Демонструвати системний 

науковий світогляд, уміння креати-

вно мислити, формулювати виснов-

ки і розробляти рекомендації з ви-

користанням новітніх технології у 

розв’язанні поставлених завдань. 

ПРН08. Визначити проблеми і шля-

хи 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 7. Моделювання у 

сфері цивільного захис-

ту 



 

Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ПРН09. 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. 

ПРН10. 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. 

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. 

ПРН04. 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. 

ПРН11. Здійснювати публічну ап-

робацію результатів досліджень, 

сприяти 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. 

ПРН06. Використовувати нормати-

вно-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 

 

  



 

5 Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам  

освітньо-наукової програми 
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К
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К

6
 

О
К

7
 

О
К

8
 

К01 *       * 

К02       *  

К03        * 

К04       *  

К05  *       

К06     * *   

К07 *        

К08   *    *  

К09        * 

К10       *  

К11     *  * * 

К12    *  *   

 

6 Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відпо-

відними компонентами освітньо-наукової програми 
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К

7
 

О
К

8
 

ПРН01 *    * *  * 

ПРН02   *    * * 

ПРН03 *       * 

ПРН04  *   *  * * 

ПРН05     * *   

ПРН06    *     

ПРН07   *   * *  

ПРН08       * * 

ПРН09       *  

ПРН10       *  

ПРН11  *   *  * * 

 

 

 

 



 

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. 

+ +  + 



 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація 
Автономія та ві-

дповідальність 

К11. Здатність апробувати й публічно представляти та захищати результати науко-

вих досліджень; рецензувати та реферувати наукові статті; перетворювати резуль-

тати досліджень в технічні рішення, прикладні рекомендації, стратегії тощо. 

 + +  

К12. Здатність застосовувати знання основ педагогічної діяльності, дидактики 

вищої школи, традиційні та інноваційні форми навчання і педагогічні технології 

у сфері професійної діяльності. 

+ + +  

 




