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Зміст справи
№
з/п Назва розділу Стор.

1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої 
діяльності або про розширення провадження освітньої 
діяльності

2. Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи
3. Копії рішень про утворення відокремлених структурних 

підрозділів та положення про них
4. Копії документів, що засвідчують право власності, 

оперативного управління чи користування основними засобами 
для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для 
завершення повного циклу освітньої діяльності

5. Копії документів про відповідність приміщень та матеріально- 
технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної 
безпеки, а також нормам з охорони праці

6. Копія освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) 
програми

7. Копія навчального плану та пояснювальна записка до нього
8. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового 

забезпечення освітньої діяльності
Таблиця 1. Якісний склад проектної групи, яка утворена у 
складі відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти 
підрозділу навчально-наукового інституту пожежної безпеки із 
спеціальності 261 «Пожежна безпека»
Таблиця 2. Якісний склад науково-педагогічних працівників, 
які забезпечують навчальний процес зі спеціальності 261 
«Пожежна безпека»
Таблиця 3. Якісний склад випускових кафедр навчально- 
наукового інституту пожежної безпеки із спеціальності 261 
«Пожежна безпека»
Таблиця 4. Інформація про завідувачів випускових кафедр 
навчально-наукового інституту пожежної безпеки із 
спеціальності 261 «Пожежна безпека»

9. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально- 
технічного забезпечення освітньої діяльності
Таблиця 5. Інформація про загальну площу приміщень, що 
використовуються у навчальному процесі 
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
Таблиця 6. Забезпечення приміщеннями навчального 
призначення та іншими приміщеннями Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності
Таблиця 7. Обладнання лабораторій та спеціалізованих 
кабінетів
Таблиця 8. Обладнання, устаткування та програмне 
забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які



забезпечують виконання начального плану за спеціальністю 
261 «Пожежна безпека»
Таблиця 9. Інформація про соціальну інфраструктуру 
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

10. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої 
діяльності
Таблиця 10. Відомості про комплекс навчально-методичного 
забезпечення навчальних дисциплін із спеціальності 261 
«Пожежна безпека»
Таблиця 10а. Забезпечення програмами і базами для 
проходження практики.

11. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності
Таблиця 11. Інформація про наявність бібліотеки у Львівському 
державному університеті безпеки життєдіяльності
Таблиця 12. Забезпечення підручниками, навчальними 
посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою
Таблиця 13. Перелік фахових періодичних видань

12. Зведені відомості про дотримання вимог Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності у Львівському державному 
університеті безпеки життєдіяльності
Таблиця 14. Порівняльна таблиця дотримання кадрових і 
технологічних вимог щодо матеріально-технічного, навчально- 
методичного та інформаційного забезпечення освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти

13. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації 
ректора Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності та керівника проектної групи (документи про 
вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання).



1. ОСВІТНЯ СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
1. Профіль програми доктора філософії 

з галузі 26 «Цивільна безпека» 
за спеціальністю 261 «Пожежна безпека»

1 -  Загальна інформація
Повна назва закладу 
вищої освіти та 
структурного 
підрозділу

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Повна назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу

Доктор філософії у галузі «Цивільна безпека» за 
спеціальністю «Пожежна безпека»
Doctor of Philosophy in civil safety by Specialty of fire safety

Офіційна назва
освітньо-наукової
програми

Пожежна безпека 
Fire safety

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми

Диплом доктора філософії, одиничний, 60 кредитів ЄКТС 
освітньої складової освітньо-наукової програми, термін освітньої 
складової освітньо-наукової програми -  2 роки

Цикл/рівень НРК України -  8 рівень, FQ-EHEA -  третій цикл, 
EQF-LLL -  8 рівень

Передумови Рівень вищої освіти «Магістр»
Мова(и) викладання Українська мова
Основні поняття та їх 
визначення

В освітньо-науковій програмі використано основні поняття та їх 
визначення відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від
01.07.2014 р. № 1556-УП зі змінами та доповненнями, Закону 
України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від
26.11.2015 p. № 848-VIII зі змінами та доповненнями, Порядку 
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 
доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 23.03.2016 р. 
№ 261
2 -  Мета освітньо-наукової програми
Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички 
розв’язування комплексних задач в галузі пожежної безпеки, 
проведення наукової, дослідницько-інноваційної діяльності а 
також впровадження отриманих результатів.

3 - Характеристика освітньо-наукової програми
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність)

Галузь знань 26 «Цивільна безпека» 
Спеціальність 261 «Пожежна безпека»

Орієнтація освітньо- 
наукової програми

Освітньо-наукова програма спрямована на актуальні аспекти 
спеціальності, що поглиблює фаховий науковий світогляд і 
забезпечує підґрунтя для проведення наукових досліджень, в 
рамках якої можлива подальша наукова та викладацька кар’єра.

Особливості програми Наукова складова освітньо-наукової програми визначається 
індивідуальним навчальним планом аспіранта

4 -  Придя 
ДО п

тність випускників освітньо-наукової програми 
рацевлаштування та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

Робочі місця у державних та приватних вищих навчальних 
закладах, наукових і науково-дослідних установах на посадах 
викладачів та дослідників, на підприємствах та в організаціях



різних видів діяльності та форм власності на керівних посадах
Подальше навчання Підвищення кваліфікації в науково-дослідних інститутах НАН 

України, провідних університетах та науково-дослідних центрах 
та четвертого наукового рівня вищої освіти «Доктор наук».

5 -  Викладання та оцінювання
Викладання та 
навчання

Лекції, практичні заняття, експериментальні дослідження в 
лабораторіях, опрацювання публікацій в провідних виданнях 
пожежної безпеки, консультації із викладачами, написання 
рефератів, підготовка дисертаційної роботи.

Оцінювання Письмові та усні екзамени, заліки, поточний контроль, усні 
презентації

6 -  Програмні компетентності
Інтегральна 
компетентність (ІНТ)

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі цивільної 
безпеки, проводити дослідницько-інноваційну діяльність, що 
передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 
цілісних знань, а також практичне впровадження отриманих 
результатів.

Загальні
компетентності (ЗК)

1. Систематичні знання сучасних методів проведення досліджень 
в галузі цивільної безпеки а також в суміжних галузях.
2. Критичний аналіз, оцінка і синтез нових ідей.
3. Здатність ініціювати та проводити оригінальні наукові 
дослідження, ідентифікувати актуальні наукові проблеми, 
здійснювати пошук та критичне аналізування інформації, 
продукувати інноваційні конструктивні ідеї та застосовувати 
нестандартні підходи до вирішення складних і нетипових завдань.
4. Уміння виявляти ораторську та риторичну майстерність при 
презентації результатів наукових досліджень, вести фахову 
наукову бесіду та дискусію із широкою науковою спільнотою та 
громадськістю українською мовою, формувати наукові тексти в 
письмовій формі, організовувати та проводити навчальні заняття.
5. Здатність презентувати та обговорювати одержані результати 
наукових досліджень англійською мовою в усній та письмовій 
формі, вільно читати та цілковито розуміти англомовні наукові 
тексти.
6. Здатність бути цілеспрямованим та наполегливим, 
самовдосконалюватись впродовж життя, усвідомлювати 
соціально-моральну відповідальність за одержані наукові 
результати.
7. Здатність ініціювати, обґрунтовувати та управляти 
актуальними науковими проектами інноваційного характеру, 
самостійно проводити наукові дослідження, взаємодіяти у 
колективі та виявляти лідерські здібності при виконанні наукових 
проектів.

Спеціальні (фахові) 
компетентності (ФК)

1. Знання про сучасні тенденції розвитку і найбільш важливі нові 
наукові досягнення в області пожежної безпеки, а також 
суміжних;
2. Здатність формулювати, аналізувати та синтезувати рішення 
наукових проблем на абстрактному рівні шляхом їхньої 
декомпозиції на складові, які можна дослідити окремо в їх більш



та менш важливих аспектах;
3. Здатність ефективно застосовувати методи аналізу, 
математичне моделювання, виконувати фізичні та математичні 
експерименти при проведенні наукових досліджень;
4. Здатність інтегрувати знання з інших дисциплін, застосовувати 
системний підхід та враховувати нетехнічні аспекти при 
розв’язанні інженерних задач та проведенні досліджень;
5. Здатність розробляти та реалізовувати проекти, включаючи 
власні дослідження, які дають можливість переосмислювати 
наявні чи створювати нові знання;
6. Здатність аргументувати вибір методу розв’язування 
спеціалізованої задачі, критично оцінювати отримані результати 
та захищати прийняті рішення.

7 -  Програмні результати навчання
Знання (ЗН) 1. Здатність продемонструвати систематичні знання сучасних 

методів проведення досліджень в області пожежної безпеки;
2. Здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній 
області наукових досліджень;
3. Здатність продемонструвати розуміння впливу технічних 
рішень в суспільному, економічному і соціальному контексті;
4. Здатність продемонструвати знання та розуміння філософської 
методології наукового пізнання, психолога-педагогічних аспектів 
професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд та 
морально-культурні цінності.
5. Здатність продемонструвати достатні знання англійської мови, 
необхідні для усного та письмового представлення результатів 
наукових досліджень, ведення фахового наукового діалогу, 
повного розуміння англомовних наукових текстів.

Уміння (УН) 1. Застосовувати одержані знання з різних предметних сфер для 
формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і 
практичних рекомендацій у конкретній області дослідження.
2. Інтегрувати та застосовувати одержані знання з різних 
міжпредметних сфер у процесі розв’язання теоретико-прикладних 
завдань у конкретній області дослідження.
3. Обирати і застосовувати методологію та інструментарій 
наукового дослідження при здійсненні теоретичних й емпіричних 
досліджень у сфері пожежної безпеки.
4. Самостійно виконувати експериментальні дослідження та 
застосовувати дослідницькі навички.
5. Аргументувати вибір методів розв’язування науково- 
прикладної задачі, критично оцінювати отримані результати та 
захищати прийняті рішення.
6. Самостійно виконувати експериментальні дослідження та 
застосовувати дослідницькі навички.
7. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди 
поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та 
виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних задач з



урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, 
державних та виробничих інтересів.

Комунікація (КОМ) 1. Уміння ефективно спілкуватись діловою науковою та 
професійною мовою, застосовувати різні стилі мовлення, методи і 
прийоми спілкування, демонструвати широкий науковий та 
професійний словниковий запас.
2. Уміння представляти та обговорювати отримані результати та 
здійснювати трансфер набутих знань.

Автономія і 
відповідальність (АіВ)

1. Здатність самостійно проводити наукові дослідження та 
приймати рішення.
2. Здатність формулювати власні авторські висновки, пропозиції 
та рекомендації.
3. Здатність усвідомлювати та нести особисту відповідальність за 
одержані результати дослідження.

8 -  Ресурсне забезпечення реалізації освітньої програми
Специфічні
характеристики
кадрового
забезпечення

100% науково-педагогічних працівників, задіяних до викладання 
циклу дисциплін, що забезпечують спеціальні (фахові) 
компетентності ад’юнкта, мають наукові ступені та вчені звання

Специфічні
характеристики
матеріально-
технічного
забезпечення

Використання вільно вживаного програмного забезпечення 
технічного забезпечення комп’ютерних лабораторій

Специфічні
характеристики
інформаційно-
методичного
забезпечення

Використання віртуального навчального середовища Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності та авторських 
розробок науково-педагогічних працівників

9 -  Основні компоненти освітньої програми
Перелік освітніх 
компонентів 
(дисциплін, практик, 
курсових і
кваліфікаційних робіт)

Матрицю відповідності програмних компетентностей навчальним 
дисциплінам та структуру навчальної програми наведено в 
Додатку

10 -  Академічна мобільність
Національна кредитна 
мобільність

На основі двосторонніх договорів між Львівським державним 
університетом безпеки життєдіяльності та технічними 
університетами України

Міжнародна кредитна 
мобільність

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі 
двосторонніх договорів між Львівським державним 
університетом безпеки життєдіяльності та навчальними 
закладами країн-партнерів

Навчання іноземних 
ад’юнктів (аспірантів)

Можливе

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm%23inter-institutional_agreements
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm%23inter-institutional_agreements


2. Розподіл змісту освітньої складової освітньо-наукової програми 
за групами компонентів та циклами підготовки

№
з/п Цикли підготовки

Обсяг навчального навантаження ад’юнкта 
(кредитів / %)

Обов’язкові
компоненти

освітньої
складової

Вибіркові 
компоненти 

освітньої складової

Всього 
за весь термін 

навчання

1. Цикл дисциплін, 
що формують 

загальнонаукові 
компетентності

4/7 3/5 7/12

2. Цикл дисциплін, 
що формують 
універсальні 

навички 
дослідника

8/13 - 8/13

3. Цикл дисциплін, 
що формують 

мовні 
компетентності

6/10 - 6/10

4. Цикл дисциплін, 
що формують 

фахові 
компетентності

19/32 20/33 39/65

Всього за весь термін 
навчання 37/62 23/38 60/100

3. Перелік компонент освітньої складової освітньо-наукової програми

Код н/д
Компоненти освітньої складової

Кількість
кредитів

Форма
підсумк.

контролю

1 2 3 4

1. Обов’язкові компоненти освітньої складової
1.1. Цикл дисциплін, що формують загальнонаукові компетентності та універсальні навички

дослідника
ОК1.1. Філософія науки та інновацій 4 екзамен
ОК1.2. Методологія та організація наукових досліджень в 

пожежний безпеці 4
залік

ОК1.3. Планування експериментів 4 залік

ОК1.4. Англійська мова для академічних цілей 6 залік

Всього за цикл: 18



1.2.Цикл дисциплін, що формують фахові компетентності
ОК2.1. Екстремальна психологія 3 екзамен

ОК2.2. Наукове підприємництво в галузі 3 залік

Всього за цикл: 3
2. Вибіркові компоненти освітньої складової

2.1. Цикл дисциплін, що формують загальнонаукові компетентності та універсальні навички
дослідника

ВБ1.1 Моделювання та дослідження теплових процесів пожежі 9 залік

ВБ1.2 Чисельні методи досліджень 10 залік
Всього за цикл: 19

2.2.Цикл дисциплін, що формують фахові компетентності
ВБ2.1 Пожежна та техногенна термомеханіка 10 екзамен

ВБ2.2 Основи теорії надійності і техногенний ризик 10 залік

ВБ2.3 Вогнегасні речовини. Основи розвитку та припинення 
горіння. Механізми та способи гасіння пожеж

10 екзамен

ВБ2.4 Спеціальний курс математики 10 залік
ВБ2.5 Математичне моделювання фізико-хімічних процесів в 

умовах пожежі
10 екзамен

ВБ2.6 Сучасні методи дослідження пожежної небезпеки 
речовин та матеріалів

10 залік

Всього за цикл: 20
Разом: 60

4. Структура освітньої програми спеціальності 
261 «Пожежна безпека»

Предмет К-сть кредитів
1 семестр
Філософія науки та інновацій 4
Англійська мова для академічних цілей 6
Моделювання та дослідження теплових процесів пожежі 9
2 семестр
Методологія та організація наукових досіджень в пожежній безпеці 4
Планування експериментів 4
Екстремальна психологія 3
Наукове підприємництво в галузі 3
Чисельні методи досліджень 10
3 семестр
Чисельні методи досліджень 10
Пожежна та техногенна термомеханіка 10
Основи теорії надійності і техногенний ризик 10
Вогнегасні речовини. Основи розвитку та припинення горіння. 
Механізми та способи гасіння пожеж

10

Спеціальний курс математики 10
Математичне моделювання фізико-хімічних процесів в умовах пожежі 10



Сучасні методи дослідження пожежної небезпеки речовин та матеріалів 10
4 семестр
Пожежна та техногенна термомеханіка 10
Основи теорії надійності і техногенний ризик 10
Вогнегасні речовини. Основи розвитку та припинення горіння. 
Механізми та способи гасіння пожеж

10

Спеціальний курс математики 10
Математичне моделювання фізико-хімічних процесів в умовах пожежі 10
Сучасні методи дослідження пожежної небезпеки речовин та матеріалів 10



5. Матриця відповідності програмних компетентностей 
навчальним компонентам
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ЗК5 •

ЗК6 •

ЗК7 •

ФК1 • •

ФК2 • •

ФКЗ • • • • • •

ФК4

ФК5 • •

ФК6 • •

Умовні позначення: ОКі -  обов’язкова дисципліна, ВБі -  вибіркова дисципліна, і -  номер 
дисципліни у переліку компонент освітньої складової, ІНТ -  інтегральна компетентність, ЗК] 
— загальна компетентність, ФК] -  фахова (спеціальна) компетентність, ] -  номер 
компетентності у переліку компетентностей освітньої складової.



6. Матриця забезпечення програмних результатів навчання 
відповідними компонентами освітньої складової
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Умовні позначення: ОКі -  обов’язкова дисципліна, ВБі -  вибіркова дисципліна, і -  номер 
дисципліни у переліку компонент освітньої складової, ЗНш -  програмні результати (знання), 
УМш -  програмні результати (уміння), ш -  номер програмного результату у переліку 
програмних результатів освітньої складової.



7. Наукова складова освітньо-наукової програми

Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення 
ад’юнктом власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох 
наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним 
розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального науково- 
прикладного завдання за спеціальністю 21.06.02 «Пожежна безпека», 
результати якого характеризуються науковою новизною та практичною 
цінністю і оприлюднені у відповідних публікаціях.

Наукова складова освітньо-наукової програми оформляється у вигляді 
індивідуального плану наукової роботи ад’юнкта і є невід’ємною частиною 
навчального плану ад’юнктури.

Невід’ємною частиною наукової складової освітньо-наукової програми 
ад’юнктури є підготовка та публікація наукових статей, виступи на наукових 
конференціях, наукових фахових семінарах, круглих столах, симпозіумах.

Тематики наукових досліджень за спеціальністю 261 «Пожежна безпека»:

1. Дослідження закономірностей горіння в умовах пожеж та чинників 
їх виникнення.

2. Динаміка розвитку пожеж у конкретних умовах.
3. Дослідження щодо запобігання утворення горючого середовища, а 

також щодо запобігання утворення в ньому джерел запалювання.
4. Небезпечні фактори пожеж.
5. Створення й пошук оптимальних методів і засобів 

протипожежного захисту та систем забезпечення пожежної безпеки.
6. Автоматизація технологічних та оперативно-тактичних процесів у 

системах забезпечення пожежної безпеки об’єктів.
7. Методи визначення характеристик пожежної техніки, автоматики, 

сигналізації, інших виробів і систем протипожежного захисту.
8. Методи і засоби випробування горючих матеріалів, вогнегасячих 

речовин, засобів захисту від небезпечних факторів пожеж, а також методів та 
засобів контролю й діагностики зразків пожежної техніки, автоматики, 
сигналізації та інших засобів, пристроїв і систем протипожежного захисту.

9. Дослідження з проблем підвищення надійності та ефективності 
засобів і обладнання пожежної безпеки об’єктів.



8. Атестація аспірантів

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
здійснюється спеціалізованою вченою радою, постійно діючою або утвореною 
для проведення разового захисту, на підставі публічного захисту наукових 
досягнень у формі дисертації.

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання 
ад’юнктом його індивідуального навчального плану.
Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії захищають дисертації, як 
правило, у постійно діючій спеціалізованій вченій раді з відповідної 
спеціальності, яка функціонує у вищому навчальному закладі, де здійснювалася 
підготовка ад’юнкта. Вчена рада вищого навчального закладу має право подати 
до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти документи для 
акредитації спеціалізованої вченої ради, утвореної для проведення разового 
захисту, або звернутися з відповідним клопотанням до іншого вищого 
навчального закладу, де функціонує постійно діюча спеціалізована вчена рада з 
відповідної спеціальності.



ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
• •• • • і • •• •

ОСВІТНЬОЇ діяльності у  сфері ВИЩОЇ ОСВІТИ

Склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний 

процес підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня 

зі спеціальності 261 «Пожежна безпека» налічує 11 провідних викладачів 

кафедр: пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт, експлуатації 

транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки, технічного перекладу, 

практичної психології та педагогіки, інформаційних технологій та комунікацій, 

термодинаміки та фізики, процесів горіння та загальної хімії, прикладної 

математики та механіки, електротехніки, промислової та пожежної автоматики, 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності. З них 10 докторів наук (Семерак М. М., 

Рак Т. Є., Ковалишин В. В., Гащук П. М, Гуліда Е. М., Гудим В. І., Тацій P. М., 

Кузик А. Д., Михалічко Б. М., Шуневич Б. І.), які є професорами, доцентами.

Інформація про якісний склад науково-педагогічних працівників, які 

забезпечують навчальний процес підготовки здобувачів вищої освіти третього 

(освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 261 «Пожежна безпека», подано у 

таблиці 2. Серед них:

- докторів наук 10 (90,9%), всі штатні;

- кандидатів наук 1 (9,1%), штатний;

- професорів 9 (81,8%), всі штатні;

- доцентів 2 (18,2%), всі штатні.

Отже, 100 % викладачів, що забезпечуватимуть навчальний процес 

підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі 

спеціальності 261 «Пожежна безпека», мають науковий ступінь, з них 90,9% 

мають науковий ступінь доктора наук та 81,8% вчене звання професора, усі 

викладачі є визнаними професіоналами з досвідом роботи за фахом понад 10 

років, мають наукові публікації у періодичних виданнях, які включено до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, та є фаховими, працюють у складі



експертних рад, здійснюють наукове керівництво, що відповідає пунктам 4, 5 та 

6 кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти.

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують 

навчальний процес зі спеціальності 261 «Пожежна безпека», повністю 

відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності за третім 

(освітньо-науковим) рівнем.



Інформація про завідувача випускової кафедри «Ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»
зі спеціальності 261 «Пожежна безпека»

Таблиця 4.1.

Прізвище, ім’я, по 
батькові

Найменування 
закладу, який 

закінчив викладач 
(рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно з 
документом про 

вищу освіту)

Науковий ступінь, 
шифр і найменування 

наукової 
спеціальності, тема 

дисертації, вчене 
звання, за якою 

кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно, категорія, 
педагогічне звання

Педагогічний 
(науково- 

педагогічний) 
стаж (повних 

років)

Інформація про 
попередню роботу 

(період (років), 
найменування 

організації, займана 
посада)

Примітка (з якого часу 
працює у закладі освіти 

за основним місцем 
роботи або 

сумісництвом)

Третій (освітньо-науковий) рівень
Ковалишин Василь 

Васильович
Вища інженерна 
пожежно-технічна 
школа МВС СРСР -  
1983р.,
Протипожежна 
техніка і безпека

Доктор технічних 
наук, 21.06.02 -  
пожежна безпека, 
«Розвиток наукових 
основ гасіння пожеж в 
довгих каналах» (2013). 
Професор кафедри 
промислової безпеки та 
охорони праці (2014)

15 3 березня 2012 року по 
листопад 2013 року

3 1983 року (за 
сумісництвом з березня 
2012 року по листопад 

2013 року)

Ректор М. М. Козяр



1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності

Таблиця 5

Адреса
приміщення

Найме
нування
власни

ка
майна

Площа

(кв.
метрів)

Найменування 
та реквізити 

документа про 
право власності 

або
оперативного 

управління або 
користування

Документ про право користування 
(договір оренди) Інформація про наявність документів

строк дії 
договору 
оренди 

(з по 
)

наявність
державної
реєстрації

наявність
нотарі
ального
посвід
чення

про
відповідність
санітарним

нормам

про
відповідність

вимогам
правил

пожежної
безпеки

про 
відповідність 

нормам з 
охорони 

праці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. м. Львів 

вул.
Клепарів- 
ська, 35

ЛДУ
БЖД

22247,8 Свідоцтво на 
право
власності на 
будівлі 
Серія САС 
№975748

- - - + + +

Ректор М.М. Козяр



Таблиця 6
2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими 

приміщеннями Львівського державного університету безпеки
життєдіяльності

Найменування приміщення

Площа приміщень (кв. метрів)

усього
у тому числі

власних орендо
ваних

зданих в 
оренду

1. Навчальні приміщення, усього 
у тому числі: 22247,8 22247,8 - -

приміщення для занять студентів, 
курсантів, слухачів (лекційні, 
аудиторні приміщення, кабінети, 
лабораторії тощо)

18362,7 18362,7 - -

комп’ютерні лабораторії 857,1 857,1 - -
спортивні зали 703,0 703,0 - -

2. Приміщення для науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників 2139,0 2139,0 - -

3. Службові приміщення 126,8 126,8 - -
4. Бібліотека

у тому числі читальні зали 413,0 413,0 - -

5. Г уртожитки 5200,0 5200,0 - -
6. їдальні, буфети 835,0 835,0 - -
7. Профілакторії, бази відпочинку 308,0 308,0 - -
8. Медичні пункти 149,0 149,0 - -
9. Інші - - - -

Ректор М.М. Козяр



Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів

Таблиця 7

Найменування лабораторії, 
спеціалізованого кабінету, їх 

площа

Найменування 
навчальної дисципліни

Найменування 
обладнання, 

устатковання, їх 
кількість

1 2 3
Мультимедійний тренінговий 
центр
(а. 111), 98 м2

Методологія та 
організація наукових 
досліджень в галузі 
пожежної безпеки

Планування
експериментів

64 робочих місця для 
комп’ютерів класу 
Notebook, 1 інтерактивний 
планшет Smart 
Sympodium, 1 
мультимедійний проектор

Лабораторія безпеки дорожнього 
руху
(а. 104), 68,9 м2

Чисельні методи 
досліджень

7 комп’ютерів Dell, 1 
інтерактивна дошка Smart 
Board, 1 мультимедійний 
проектор, 1 плазмовий 
екран

Лабораторія інтелектуального 
моделювання безпечного 
майбутнього, 102 м2

Філософія науки та 
інновацій

Екстремальна психологія

Наукове підприємництво 
в галузі

1 інтерактивна дошка 
Panasonic Elite Panaboard,
1 мультимедійний 
проектор, 5 персональних 
компютерів, периферійні 
пристрої

Лінгафонний кабінет 
(а. 321), 72,5 м2

Англійська мова для 
академічних цілей

17 комп’ютерів, 1 
мультимедійна дошка, 
Panasonic Elite Panaboard, 
1 мультимедійний 
проектор.

Мультимедійний навчальний
комплекс
(а. 210),
2x68,7= 137,4 м2

Спеціальний курс 
математики

35 комп’ютерів,

Лабораторія комп’ютерної графіки 
(а. 312), 68, 9 м2

Сучасні методи 
дослідження пожежної 
небезпеки речовин та 
матеріалів

Пожежна та техногенна 
термомеханіка

32 комп’ютери, 1 
інтерактивний планшет 
Smart Sympodium, 1 
мультимедійний проектор, 
графічні планшети

Лабораторія телекомунікаційних 
систем
(а. 224), 68,9 м2

Основи теорії надійності 
і техногенний ризик

Математичне 
моделювання фізико- 
хімічних процесів в 
умовах пожежі

7 комп’ютерів Dell, 1 
інтерактивна дошка Smart 
Board, 1 мультимедійний 
проектор, 1 плазмовий 
екран



1 2 3
Науково-дослідна лабораторія, 
99,2 м2

Моделювання та 
дослідження теплових 
процесів пожежі

7 комп’ютерів Реігіішп IV, 
лазерний принтер, сканер, 
установка для визначення 
температури
самозаймання рідин СТС, 
Установка для визначення 
групи важкогорючих і 
горючих твердих речовин 
та матеріалів ОТМ, 
установка для визначення 
температури займання і 
самозаймання твердих 
речовин та матеріалів 
ОТП, регулятор ЗЕ 0102-8, 
прилади для визначення 
температури спалаху, 
займання рідин у 
відкритому тиглі ТВ-2, 
прилад для визначення 
температури спалаху 
рідин у закритому тиглі, 
установка для визначення 
груп негорючості 
будівельних матеріалів, 
установка для визначення 
поширення полум’я 
будівельних матеріалів, 
газоаналізатор «Хром-5», 
РН-метр 150 МИ, 
установка для визначення 
кратності і стійкості піни 
середньої кратності УП- 
1КС, вага ТВ 1-150, 
вимірювач густини 
теплового потоку ВТП-1, 
ультранизько- 
температурний 
холодильник (дослідний 
зразок),
термоперетворювач ТХА- 
1007, регулятор- 
вимірювач восьми 
канальний РТ-01002-8, 
установка для визначення 
горючості будівельних 
матеріалів УВГ-1, 
установка з визначення 
коефіцієнта
димоутворення, регулятор 
РТ-0102 корп. Щ1, 
барометр-анероїд БАММ-



1 2 3
1, психометр MB-4M, 
анометр ACJI-3, 
термометр-ТН-2, 
термометрТН-1 -1, 
термометрТН-1 -2, 
штангенциркуль, 
секундомір СОП

Психолого-тренувальний полігон 
(НПРЧ), м2

Вогнегасні речовини. 
Основи розвитку та 
припинення горіння. 
Механізми та способи 
гасіння пожеж

6 ноутбуків TOSHIBA, 1 
телевізор Philips, 8 
панорамних масок 
SCOTT, 7 апаратів Drager 
RA-90, шафадля сушки 
масок, шафа для миття 
масок, 10 костюмів для 
хім захисту Tychem, 
компресор CompAir VHP- 
6, компресор Bauer М-ІІ-Е, 
комплект гідравлічного 
обладнання Holmatro 
(розтискач, домкрат, 
різак), переносна станція 
Holmatro, 2 подушки 
низького тиску Holmatro,
3 подушки високого тиску 
Holmatro, 2 плаваючі 
мотопомпи (Mikro,
Honda), мотопомпа для 
відкачування хімічно- 
небезпечних речовин, 
тренажер Egeria, пульт 
управління ТДК MSA 
AUER, лабіринт MSA 
AUER, диммашина, 60 
апаратів FASER, 6 апаратів 
CONTOUR-300, 
випробувальна станція для 
засобів індивідуального 
захисту органів дихання 
LABRONIK 1500, 10 
масок протигазових МТ 
213/2, 10 фільтрів 
поглиначів серії FP 211/1- 
РЗ

Комп’ютерна лабораторія 
психологічної підготовки 3 
ліквідації надзвичайної ситуації 
(208), 59,4 м2

Основи теорії надійності 
і техногенний ризик

6 комп’ютерів AMD 
Athlon XR 2400, 
комутатор
Altied Telesyn ATFS 716, 5 
мікшерськЬ[ пультів 
Sound Hight SRAS 802, 
дошка 301 ОФ (з 5 
робочими поверхнями),



1 2 3
DVD програвач Р465 KD,
5 крісел МУВІ А -14, 10 
крісел МУВІ б/в чорні, 
крісло “Престиж”, 21 
світильник настільний, 
одинарний, телевізор 
SAMSUNG CS 21Z03ZQQ, 
4 проблискові маячки

Ректор __________  М.М. Козяр

Керівник проектної групи за третім 
(освітньо-науковим) рівнем
зі спеціальності 261 «Пожежна безпека» __________  В.В.Ковалишин



Таблиця 8

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих 
комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання начального 

плану за спеціальністю 261 «Пожежна безпека»

Найменування 
комп’ютерної 
лабораторії, її 

площа

Найменування
навчальної
дисципліни

Модель і марка 
персональних 

комп’ютерів, їх кількість

Найменуванн 
я пакетів 

прикладних 
програм (у 
тому числі 

ліцензованих 
)

Доступ
до

Інтерне
ту,

наявніс
ть

каналів
доступу
(так/ні)

1 2 3 4 5
Мультимедійний 
тренінговий центр 
(а. 111), 98 м2

Методологія та
організація
наукових
досліджень в
галузі
пожежної
безпеки

Планування
експериментів

робочі місця для 
комп’ютерів класу 
Notebook, 1 інтерактивний 
планшет Smart 
Sympodium, 1 
мультимедійний проектор

Vitex (+) 

Trans Cad (+) 

MS Project(+) 

SureTrack 

Primavera(+)

так

Лабораторія
безпеки
дорожнього руху 
(а. 104), 68,9 м2

Чисельні
методи
досліджень

7 комп’ютерів Dell, 1 
інтерактивна дошка Smart 
Board, 1 мультимедійний 
проектор, 1 плазмовий 
екран

Math Cad (+) 

Statistica (+)

так

Лабораторія
інтелектуального
моделювання
безпечного
майбутнього,
102 м2

Філософія науки 
та інновацій

Екстремальна
психологія

Наукове 
підприємництв 
о в галузі

1 інтерактивна дошка 
Panasonic Elite Panaboard, 
1 мультимедійний 
проектор, 5 персональних 
компютерів, периферійні 
пристрої

АСУ ДР (+)

Спектр (+)

КОМПАС (+)
Project
Expert(+)

так

Лінгафонний
кабінет
(а. 321), 72,5 м2

Англійська мова 
для академічних 
цілей

9 комп’ютерів, 1 
мультимедійна дошка, 1 
мультимедійний проектор.

Language 
leader(+) 
Matrix (+) 
Speakout (+) 
Technical 
English 2 (+)

так

Мультимедійний 
навчальний 
комплекс 
(а. 210),

Спеціальний
курс
математики

35 комп’ютерів АСУ ДР (+) 

Спектр (+) 

КОМПАС (+)

так



1 2 3 4 5
2x68,7= 137,4 м2
Лабораторія
комп’ютерної
графіки
(а. 312), 68,9  м2

Сучасні методи
дослідження
пожежної
небезпеки
речовин та
матеріалів

Пожежна та
техногенна
термомеханіка

32 комп’ютери, 1 
інтерактивний планшет 
Smart Sympodium, 1 
мультимедійний проектор, 
графічні планшети

АСУ ДР (+)

Спектр (+)

КОМПАС (+)

Spider
Project(+)

Так

Лабораторія 
телекомунікаційн 
их систем 
(а. 224), 68,9 м2

Математичне 
моделювання 
фізико- 
хімічних 
процесів в 
умовах пожежі

7 комп’ютерів Dell, 1 
інтерактивна дошка Smart 
Board, 1 мультимедійний 
проектор, 1 плазмовий 
екран

АСУ ДР (+)

Спектр (+)

КОМПАС (+)

Spider
Project(+)

Так

Науково-дослідна 
лабораторія, 99,2 
м2

Моделювання 
та дослідження 
теплових 
процесів 
пожежі

7 комп’ютерів Pentium IV, 
лазерний принтер, сканер, 
установка для визначення 
температури самозаймання 
рідин СТС, Установка для 
визначення групи 
важкогорючих і горючих 
твердих речовин та 
матеріалів ОТМ, установка 
для визначення 
температури займання і 
самозаймання твердих 
речовин та матеріалів 
ОТП, регулятор ЗЕ 0102-8, 
прилади для визначення 
температури спалаху, 
займання рідин у 
відкритому тиглі ТВ-2, 
прилад для визначення 
температури спалаху рідин 
у закритому тиглі, 
установка для визначення 
груп негорючості 
будівельних матеріалів, 
установка для визначення 
поширення полум’я 
будівельних матеріалів, 
газоаналізатор «Хром-5»,

Vitex (+) 

Trans Cad (+)

Так



1 2 3 4 5
РН-метр 150 МИ, 
установка для визначення 
кратності і стійкості піни 
середньої кратності УП- 
1КС, вага ТВ 1-150, 
вимірювач густини 
теплового потоку ВТП-1, 
ультранизько- 
температурний 
холодильник (дослідний 
зразок),
термоперетворювач ТХА- 
1007, регулятор- 
вимірювач восьми 
канальний РТ-01002-8, 
установка для визначення 
горючості будівельних 
матеріалів УВГ-1, 
установка з визначення 
коефіцієнта
димоутворення, регулятор 
РТ-0102 корп. Щ1, 
барометр-анероїд БАММ- 
1, психометр MB-4M, 
анометр ACJI-3, 
термометр-ТН-2, 
термометр ТИ-1 -1, 
термометр ТИ-1 -2, 
штангенциркуль, 
секундомір СОП

Психолого- 
тренувальний 
полігон (НГІРЧ),
м2

Вогнегасні 
речовини. 
Основи 
розвитку та 
припинення 
горіння. 
Механізми та 
способи гасіння 
пожеж

6 ноутбуків TOSHIBA, 1 
телевізор Philips, 8 
панорамних масок SCOTT,
7 апаратів Drager RA-90, 
шафадля сушки масок, 
шафа для миття масок, 10 
костюмів для хім захисту 
Tychem, компресор 
CompAir VHP-6, 
компресор Bauer М-ІІ-Е, 
комплект гідравлічного 
обладнання Holmatro 
(розтискач, домкрат, 
різак), переносна станція 
Holmatro, 2 подушки 
низького тиску Holmatro, 3 
подушки високого тиску 
Holmatro, 2 плаваючі 
мотопомпи (Mikro, Honda), 
мотопомпа для 
відкачування хімічно-

Спектр (+)

КОМПАС(+)

Spider
Project(+)

Ні



1 2 3 4 5
небезпечних речовин, 
тренажер Egeria, пульт 
управління ТДК MS А 
AUER, лабіринт MSA 
AUER, диммашина, 60 
апаратів FASER, 6 апаратів 
CONTOUR-300, 
випробувальна станція для 
засобів індивідуального 
захисту органів дихання 
LABRONIK 1500, 10 
масок протигазових МТ 
213/2, 10 фільтрів 
поглиначів серії FP 211/1- 
РЗ

Комп’ютерна 
лабораторія 
психологічної 
підготовки 3 
ліквідації 
надзвичайної 
ситуації (208), 
59,4 м2

Основи теорії 
надійності і 
техногенний 
ризик

6 комп’ютерів AMD 
Athlon XR 2400, комутатор 
Altied Telesyn ATFS 716, 5 
мікшерськЬ[ пультів Sound 
Hight SRAS 802, дошка 
301 ОФ (з 5 робочими 
поверхнями), DVD 
програвач Р465 KD, 5 
крісел МУВІ А -14, 10 
крісел МУВІ б/в чорні, 
крісло “Престиж”, 21 
світильник настільний, 
одинарний, телевізор 
SAMSUNG CS 21Z03ZQQ, 
4 проблискові маячки

Math Cad (+) 

Statistica (+)

Так

Ректор __________  М.М. Козяр

Керівник проектної групи за третім 
(освітньо-науковим) рівнем 
зі спеціальності 261 «Пожежна безпека» В.В.Ковалиши



Таблиця 9
5. Інформація про соціальну інфраструктуру Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури 
(показника, нормативу) Кількість

Площа
(кв.

метрів)
1. Гуртожитки для студентів 1
2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку 4,05
3. їдальні та буфети 2 2244
4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах 2,6
5. Актові зали 2 426,7
6. Спортивні зали 3 1540
7. Плавальні басейни -

8. Інші спортивні споруди: 
стадіони
спортивні майданчики
корти
тощо

2
2
1

9. Студентський палац (клуб) 1 716,8
10. Інші

Ректор М.М. Козяр



ВІДОМОСТІ 

про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти

На кафедрі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій наявний 

комплекс навчально-методичної документації, яка відображає організацію, 

зміст та методику проведення навчально-виховного процесу за спеціальністю 

261 «Пожежна безпека».

Навчальні плани підготовки фахівців за третім (освітньо-науковим) 

рівнем на 100% забезпечені програмами дисциплін, зміст яких відповідає 

сучасним вимогам.

Програми і робочі програми, розроблені та рекомендовані кафедрами, 

розглянуті та схвалені і затверджені науково-методичними комісіями 

відповідних навчально-наукових інститутів. Кожна робоча програма містить 

орієнтовний тематичний план, перелік форм проведення практичних занять 

та самостійної роботи, а також порядок контролю і оцінювання знань 

(поточний і підсумковий) та список інформаційних джерел, у тому числі 

електронних. Поточне коригування виданих робочих програм (оновлення 

джерел, деталізація процедури контролю і оцінювання тощо) відбувається і 

шляхом тиражування вкладних додатків, і позаплановим перевиданням.

Лекції з більшості дисциплін мають візуальне супроводження, видано 

навчальні посібники. Завдання до практичних і самостійної роботи для всіх 

дисциплін навчальних планів сформовано і за власними розробками кафедр 

університету, і за рахунок зовнішніх надходжень, використовується 

прикладне програмне забезпечення, Інтернет-ресурси, навчальні фільми 

тощо).

Дані про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін із спеціальності 261 «Пожежна безпека» наведені у табл. 10.



Таблиця 10

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення 
навчальних дисциплін із спеціальності 261 «Пожежна безпека»

Найменування 
навчальної дисципліни 

згідно з навчальним 
планом

Інформація про наявність і«+», «-» або немає потреби)

навчаль
ного

контенту

планів
практич

них
(семінар
ських)
занять

завдань
для

лаборато
рних
робіт

завдань
для

самостій
ної

роботи
ад’юнкті

в

питань, 
задач, 

завдань 
або 

кейсів 
для 

поточног 
о та 

під сумко 
вого 

контрол 
ю

завдань
для

комплек
сної

контрол
ьної

роботи

1 2 3 4 5 6 7
1. Англійська мова 

для академічних 
цілей

+ + немає
потреби

+ + немає
потреби

2. Філософія та 
методологія науки

+ + немає
потреби

+ + немає
потреби

3. Екстремальна
психологія

+ + немає
потреби

+ + немає
потреби

4. Основи теорії 
надійності і 
техногенний 
ризик

+ + + + + немає
потреби

5. Методологія та 
організація 
наукових 
досліджень в 
галузі пожежної 
безпеки

+ + + + + немає
потреби

6. Планування
експериментів

+ + немає
потреби

+ + немає
потреби

7. Моделювання та 
дослідження 
теплових процесів 
пожежі

+ + + + + немає
потреби

8. Математичне 
моделювання 
фізико-хімічних 
процесів в умовах 
пожежі

+ + + + + немає
потреби

9. Чисельні методи 
досліджень

+ + немає
потреби

+ + немає
потреби

10. Вогнегасні 
речовини. Основи

+ + немає
потреби

+ + немає
потреби



розвитку та 
припинення 
горіння. 
Механізми та 
способи гасіння 
пожеж

11. Наукове
підприємництво в 
галузі

+ + немає
потреби

+ + немає
потреби

12. Спеціальний курс 
математики

+ + немає
потреби

+ + немає
потреби

13. Сучасні методи 
дослідження 
пожежної 
небезпеки речовин 
та матеріалів

+ + немає
потреби

+ + немає
потреби

14. Пожежна та
техногенна
термомеханіка

+ + немає
потреби

+ + немає
потреби

Ректор ---------------  М.М. Козяр

Керівник проектної групи за третім 
(освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності
261 «Пожежна безпека» В.В.Ковалишин



Забезпечення програмами і базами для проходження практики

Таблиця 10а

Найменування
практики

Семестр, в 
якому 

передбачена 
практика

Тривалість
практики
(тижнів)

Інформація про 
наявність 
програм 
практик 

(“+” або “-”)

Наймену
вання бази 

для 
проходження 

практики

Інформація про 
наявність угод про 

проходження 
практик (дата, 

номер, строк дії)

Ректор ---------------  М.М. Козяр

Керівник проектної групи за третім 
(освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності
261 «Пожежна безпека» В.В.Ковалишин



ВІДОМОСТІ 
про інформаційне забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Таблиця 11

1. Інформація про наявність бібліотеки у Львівському 
державному університеті безпеки життєдіяльності

Найменування
бібліотеки

Площа 
(кв. метрів)

Обсяг фондів 
навчальної, 

наукової 
літератури 

(примірників)

Площа 
читального залу 

(кв. метрів),

кількість місць

примітка

Бібліотечний
комплекс

538,2 108365 401,3 
220 місць

в наявності 
електронна 
бібліотека

Ректор М.М. Козяр



Таблиця 12

Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та 
іншою навчальною літературою

№
п/п

Найменування
навчальної
дисциплін

Автор
підручника

(навчального
посібника)

Найменування 
підручника 

(навчального 
посібника тощо)

Найменування 
видавництва, 
рік видання

Кількіс
ть

примір
ників

1 2 3 4 5 6
1 Англійська мова 

для академічних 
цілей

Ed. by P. Comess 
and N. Haiduk

Getting on in English Lviv, 1998. 10

За ред. I. 
Байбакової, 0. 
Гасько, М. 
Федоришина

Getting on in English. Львів. 2006 5

R. Murphy, English Grammar in Use. 1995 10
M. Swan. Practical English Usage Oxford, 1995. 15

2 Філософія та 
методологія науки

Петрушенко В. Л. Етика та естетика: 
Навчальний посібник

Львів:, 2006 10

Повторева С. М. Логіка Львів, 2006 5
Практикум з філософії. 
Навчальний посібник

Львів, 2003 10

3 Наукове
підприємництво в 
галузі

Товб А.С., 
Ципес Г. Л. Управление проектами. М. "Олимп-Бизнс", 

2003 2

Мазур И И , 
Шапиро В. Д. Управление проектами М .: Высшая школа, 

2001 2

4 Методологія та
організація
наукових
досліджень в галузі 
пожежної безпеки

Пляскин И И. Оптимизация 
технических решений в 
машиностроении

М.: Машиностроение, 
1982 1

5. Планування
експериментів

Винарский М.С., 
Лурье М.В.

Планирование 
эксперимента в 
технологических 
исследованиях

К.: Техника ,1975 1

6 Екстремальна
психологія Козяр М.М.

Професійна підготовка до 
діяльності в 
екстримальних умовах

Львів: ЛДУБЖД, 2009 50

7 Моделювання та 
дослідження 
теплових процесів 
пожежі

Величко Л.Д., 
Лозинський Р.Я., 
Семерак М. М.

Термодинаміка та 
теплопередачі в пожежній 
справі

Львів: ЛДУБЖД, 2011 100

8 Чисельні методи 
досліджень

Гудим B.I., Кінаш 
Б.М., Кухарський 
Н И , Гудим В.В.

Математичне 
моделювання та 
дослідження об’єктів

Львів: ЛДУБЖД 90

9 Пожежна та
техногенна
термомеханіка

Величко Л.Д., 
Лозинський Р.Я., 
Семерак М. М.

Термодинаміка та 
теплопередачі в пожежній 
справі

Львів: ЛДУБЖД, 2011 100

10 Основи теорії 
надійності і ГулідаЕ.М. Методичні вказівки для 

визначення та 2011 1



1 2 3 4 5 6
техногенний ризик обґрунтування 

соціального ризику
11 Сучасні методи 

дослідження 
пожежної 
небезпеки речовин 
та матеріалів

В Т. Монахов
Методы исследования 
пожарной опасности 
веществ

М., “Химия”, 1972 1

12 Спеціальний курс 
математики Кошмаров Ю. A. Теплотехника: учебник 

для вузов
М.: ИКЦ
«Академкнига», 2006 3

Величко Л.Д., 
Лозинський Р.Я., 
Семерак М. М.

Термодинаміка та 
теплопередачі в пожежній 
справі

Львів: ЛДУБЖД, 2011 100

P.M. Тацш, М.Ф. 
Стасюк, Ю.О. 
Чмир

Методичні вказівки. 
Рівняня математичної 
фізики

2008 1

13 Математичне 
моделювання 
фізико-хімічних 
процесів в умовах 
пожежі

Д. Дрездейл Введение в динамику 
пожаров

Москва Стройиздат, 
1990 2

А. А. Алексашенко, 
Ю.А. Кошмаров, 
И.С. Молчадский

Тепломассоперенос при 
пожаре

Москва Стройиздат, 
1982 2

Ю. Варнатц, У. 
Маас, Р. Диббл

Горение. Физические и 
химические аспекты, 
моделирование, 
эксперименты, 
образование 
загрязняющих веществ

Физматлид, 2006 2

14 Вогнегасні 
речовини. Основи 
розвитку та 
припинення 
горіння. Механізми 
та способи гасіння 
пожеж

Ковалишин В.В., 
Лущ B.I., 
Кусковець С.Л.

Основи створення та 
експлуатації засобів 
індивідуального захисту 
органів дихання

Львів: Сполом, 2011 100

Ковалишин В.В., 
Лущ B.I., 
Пархоменко Р.В.

Основи підготовки 
газодимозахисника Львів: ЛДУБЖД, 2011 10

Ректор __________  М.М. Козяр

Керівник проектної групи за третім (освітньо- 
науковим) рівнем зі спеціальності 261 
«Пожежна безпека» В.В. Ковалишин



Таблиця 13
Перелік фахових періодичних видань для здобувачів вищої освіти 

третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 261 «Пожежна 
безпека»

Найменування фахового періодичного видання Роки надходження
Збірник наукових праць «Пожежна безпека» 2002-2016
Збірник наукових праць «Вісник Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності

2007-2016

Журнал «Пожежна безпека» 2008-2016
Журнал «Проблеми надзвичайних ситуацій» 2005-2016
Науковий вісник Українського науково-дослідного інституту 
пожежної безпеки

2000-2016

Журнал «Надзвичайна ситуація» 2008-2016
Збірник наукових праць «Вісник національного університету 
цивільного захисту України»

2014-2016

Naukowe kwartalnik «ВіТР. Bezpieczenstwo і Technika 
Pozarnicza»

2007-2016



ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ 

про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти

Таблиця 14
Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо 

матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного 
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4
1. Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності

у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи 
кафедри, відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти

+ +

2. Наявність у складі підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку здобувачів 
вищої освіти, тимчасової робочої групи 
(проектної групи) з науково-педагогічних 
працівників, на яку покладено відповідальність 
за підготовку здобувачів вищої освіти за 
певною спеціальністю

три особи, що 
мають 

науковий 
ступінь та 

вчене звання, з 
них не менше 
двох докторів 

наук

7 осіб, що 
мають 

науковий 
ступінь та 

вчене 
звання, з 

них 4 
доктори 

наук
3. Наявність у керівника проектної групи 
(гаранта освітньої програми):
3.1. наукового ступеня та/або вченого звання 
за відповідною або спорідненою 
спеціальністю
3.2. наукового ступеня та вченого звання за 
відповідною або спорідненою спеціальністю

+ +

3.3. стажу науково-педагогічної та/або 
наукової роботи не менш як 10 років (до 6 
вересня 2019 р. для початкового рівня з 
урахуванням стажу педагогічної роботи)

+ +

Провадження освітньої діяльності
4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін 
науково-педагогічними (науковими) 
працівниками відповідної спеціальності за 
основним місцем роботи (мінімальний 
відсоток визначеної навчальним планом 
кількості годин):
4.1. які мають науковий ступінь та/або вчене 
звання (до 6 вересня 2019 р. для початкового 
рівня з урахуванням педагогічних

80 100 +20



1 2 3 4
працівників, які мають вищу категорію)
4.2. які мають науковий ступінь доктора наук 
або вчене звання професора
4.3. які мають науковий ступінь доктора наук 
та вчене звання

50 100 +50

5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, 
що забезпечують формування професійних 
компетентностей, науково-педагогічними 
(науковими) працівниками, які є визнаними 
професіоналами з досвідом роботи за 
фахом(мінімальний відсоток визначеної 
навчальним планом кількості годин):

50 100 +50

5.1. дослідницької, управлінської, 
інноваційної або творчої роботи за фахом
5.2. практичної роботи за фахом
6. Проведення лекцій, практичних, 
семінарських та лабораторних занять, 
здійснення наукового керівництва курсовими, 
дипломними роботами (проектами), 
дисертаційними дослідженнями науково- 
педагогічними (науковими) працівниками, 
рівень наукової та професійної активності 
кожного з яких засвідчується виконанням за 
останні п’ять років не менше трьох умов, 
зазначених у пункті 5 приміток

підпункти 
1— 12 пункту 

5 приміток

+

7. Наявність випускової кафедри із 
спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює 
фахівець відповідної або спорідненої 
науково-педагогічної спеціальності:
7.1.3 науковим ступенем доктора наук та 
вченим званням

+ +

7.2.з науковим ступенем та вченим званням

7.3. з науковим ступенем або вченим званням

1. Наявність трудових договорів 
(контрактів) з усіма науково- 
педагогічними працівниками та/або 
наказів про прийняття їх на роботу

+ +

2. Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої
діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість приміщеннями для 
проведення навчальних занять та 
контрольних заходів (кв. метрів на одну 
особу для фактичного контингенту студентів 
та заявленого обсягу з урахуванням навчання 
за змінами)

2,4 4,2 +1,8

2. Забезпеченість мультимедійним 
обладнанням для одночасного використання 
в навчальних аудиторіях (мінімальний 
відсоток кількості аудиторій)

30 100 +12

3. Наявність соціально-побутової



1 2 3 4
інфраструктури:
3.1. бібліотеки, у тому числі читального залу + +
3.2. пунктів харчування +
3.3. актового чи концертного залу +
3.4. спортивного залу +

3.5. стадіону та/або спортивних майданчиків +
3.6. медичного пункту + +
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 
гуртожитком(мінімальний відсоток потреби)

70 100 +30

Провадження освітньої діяльності
5. Забезпеченість комп’ютерними робочими 
місцями, лабораторіями, полігонами, 
обладнанням, устаткуванням, необхідними 
для виконання навчальних планів

+ +

3. Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення освітньої
діяльності 

у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Наявність опису освітньої програми + +

2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього

+ +

Провадження освітньої діяльності
3. Наявність робочої програми з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану

+ +

4. Наявність комплексу навчально- 
методичного забезпечення з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану

+ +

5. Наявність програми практичної 
підготовки, робочих програм практик

+ +

6. Забезпеченість студентів навчальними 
матеріалами з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ +

7. Наявність методичних матеріалів для 
проведення атестації здобувачів

+ +

4. Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та 
закордонними фаховими періодичними 
виданнями відповідного або спорідненого 
профілю, в тому числі в електронному 
вигляді

не менш як 
шість 

найменувань

22 +16

2. Наявність доступу до баз даних 
періодичних наукових видань англійською 
мовою відповідного або спорідненого 
профілю (допускається спільне користування 
базами кількома закладами освіти)

+ +



1 2 3 4
Провадження освітньої діяльності

3. Наявність офіційного веб-сайту закладу 
освіти, на якому розміщена основна 
інформація про його діяльність (структура, 
ліцензії та сертифікати про акредитацію, 
освітня/освітньо-наукова/ 
видавнича/атестаційна (наукових кадрів) 
діяльність, навчальні та наукові структурні 
підрозділи та їх склад, перелік навчальних 
дисциплін, правила прийому, контактна 
інформація)

+ +

4. Наявність електронного ресурсу закладу 
освіти, який містить навчально-методичні 
матеріали з навчальних дисциплін 
навчального плану, в тому числі в системі 
дистанційного навчання (мінімальний 
відсоток навчальних дисциплін)

ЗО 60 +30

Ректор ---------------  М.М. Козяр

Керівник проектної групи за третім (освітньо- 
науковим) рівнем зі спеціальності 261 
«Пожежна безпека» В.В. Ковалишин



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до навчального плану 

Код та найменування спеціальності 261 «Пожежна безпека»
Рівень вищої освіти третій________________________________________________________
Спеціалізація______________________________________________________________________
Освітня програма Освітньо-наукова програма для здобуття кваліфікації доктора 
філософії з цивільної безпеки
Форма навчання денна . заочна____________________________________________________
Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи
та строк навчання 60 кредитів 4 роки_____________________________________________
Навчальний план, затверджений Вченою радою______________________

(дата та номер протоколу)
Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності)________________________

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності)

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання Рівень вищої освіти 
«Магістр»

Компетентності, якими повинен 
оволодіти здобувач

Програмні результати 
навчання

Найменування 
навчальних дисциплін, 

практик
І. Цикл загальної підготовки підготовки

Знання англійської мови Уміння опановувати та 
розробляти документацію 
на системи, продукти і 
сервіси інформаційних 
технологій, професійно 
спілкуватись англійською 
мовою

Англійська мова для 
академічних цілей

Базові знання основ філософії, 
психології, педагогіки, що 
сприяють розвитку загальної 
культури й соціалізації 
особистості, схильності до 
естетичних цінностей та уміння 
їх використовувати в професійній 
і соціальній діяльності

У міння використовувати 
базові знання основ 
філософії, психології, 
педагогіки в професійній і 
соціальній діяльності

Філософія науки та 
інновацій

Знати задачі стратегічного та 
тактичного планування, методи 
статистичної обробки результатів 
експериментальних даних.

Уміння будувати факторні 
плани, проводити 
регресивний та 
дисперсійний аналізи.

Планування
експериментів

Формування знань про 
теоретичні та експериментальні 
дослідження, поняття, закони, 
теорії, методи прикладної науки 
та сучасної наукової картини 
світу; кваліфіковане прийняття 
технічних рішень на підставі 
використання сучасної 
методології виконання наукових 
досліджень, яка дає можливість

Експериментально 
визначати вплив чинників 
на тактико-технічні 
характеристики об’єкту, 
який досліджується; 
будувати фізичні моделі, 
розраховувати схеми та 
математичні моделі 
інженерних споруд та їх 
окремих елементів;

Методологія та 
організація наукових 
досліджень в галузі 
пожежної безпеки



отримати необхідні результати 
для забезпечення 
протипожежного захисту; 
обґрунтовування технічних 
вимог до нових зразків пожежної 
автоматики, техніки та озброєння 
для проведення аварійно- 
рятувальних робіт; ефективне 
використовування можливостей 
техніки протипожежного 
захисту.

досліджувати за 
допомогою відповідних 
методів планування 
експериментів тактико- 
технічні характеристики 
пожежної та аварійно- 
рятувальної техніки, а 
також елементів 
інженерних споруд (або їх 
моделей).

Знати взаємозв’язок теплових 
факторів пожежі: температурного 
поля, температурних градієнтів, 
величини теплового потоку, 
температурних переміщень і 
напружень. Провести аналіз 
причин виникнення та розвитку 
пожежі. Скласти математичну 
модель пожежі та обґрунтувати і 
записати граничні умови.

Вміти знати математичні 
залежності між факторами 
пожежі. Провести 
розрахунки і встановити 
числові залежності між 
ними.

Моделювання та 
дослідження теплових 
процесів пожежі

Похибки обчислень та їх оцінка. 
Методи обчислення функцій. 
Наближене обчислення коренів 
трансцендентних рівнянь (методи 
хорд, ітерацій і Нютона). Методи 
інтерполяції функцій. Методи 
розв’язання систем лінійних і 
нелінійних алгебраїчних рівнянь. 
Основні поняття про математичні 
моделі. Вимоги до моделей і 
класифікація моделей. Основні 
характеристики моделей 
(точність, стійкість, гнучкість). 
Чисельні методи реалізації 
математичних моделей. Чисельне 
інтегрування звичайних 
диференціальних рівнянь. 
Методи чисельного інтегрування 
нелінійних диференціальних 
рівнянь та їх систем.

Уміння застосовувати 
наближені чисельні 
методи до розв’язання 
алгебраїчних і 
трансцендентних рівнянь 
та їх систем. 
Інтерполювати функції на 
основі табличних даних. 
Уміти розв’язувати 
нелінійні диференціальні 
рівняння та їх системи 
чисельними методами. 
Уміти вибрати чисельні 
методи на основі 
відповідних критеріїв.

Чисельні методи 
досліджень

II. Цикл професійної підготовки
Закономірності та особливості 
протікання кризи у людей, 
причини, які її зумовлюють; 
особливості поведінки людей у 
екстремальних ситуаціях; методи 
безпечної поведінки у різних 
екстремальних ситуаціях.

Уміння надавати екстренну 
психологічну допомогу як 
в теорії так і на практиці. 
Проводити заходи з метою 
покращання
психоемоційного стану 
людини, яка перебуває у 
ситуації кризи. 
Діагностувати ознаки 
посттравматичного

Екстремальна
психологія



стресового розладу, а 
також наявність 
суїцидальних тенденцій та 
адиктивної поведінки.

Формування сучасного 
економічного мислення, 
розуміння основних економічних 
понять та процесів, щодо 
реалізації державної політики у 
сферах цивільного захисту, 
захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій та 
запобігання їх виникненню, 
ліквідації надзвичайних ситуацій, 
рятувальної справи, гасіння 
пожеж, пожежної та техногенної 
безпеки, діяльності аварійно- 
рятувальних служб.

У міння самостійно 
оцінювати економічні, 
організаційно- 
управлінські і техніко- 
технологічні рішення, які 
забезпечують безпеку 
життєдіяльності людини і 
суспільства.

Наукове
підприємництво в 
галузі

Сутність основних понять, 
категорій, термінів, класифікацій, 
специфіки оцінювання пожежної 
небезпеки речовин та матеріалів. 
Сучасні розрахункові та 
експериментальні методи оцінки 
пожежної небезпеки 
газоподібних, рідких і твердих 
хімічних речовин і матеріалів.

У міння застосовувати 
набуті знання на практиці 
при оцінці пожежної 
небезпеки речовин та 
матеріалів на основі 
результатів 
експериментальних 
досліджень.

Сучасні методи 
дослідження пожежної 
небезпеки речовин та 
матеріалів

Основні терміни та визначення та 
класифікація вогнегасних 
речовин. Теоретичні основи 
припинення горіння. 
Моделювання переміщення зони 
горіння та вигорання горючого 
матеріалу. Методи та способи 
припинення горіння (водні 
вогнегасні речовини, пінне 
гасіння, газові вогнегасні 
речовини, вогнегасні порошки та 
аерозолі). Методики проведення 
експериментальних досліджень 
гасіння пожежі. Чисельне 
моделювання гасіння пожежі.

Уміння вибирати та 
використовувати 
оптимальні види 
вогнегасних речовин для 
гасіння пожеж. 
Моделювання розвитку і 
гасіння пожеж сучасними 
вичислювальними 
методами. Визначати 
економічний ефект від 
впровадження наукових 
розробок в галузі 
пожежної безпеки.

Вогнегасні речовини. 
Основи розвитку та 
припинення горіння. 
Механізми та способи 
гасіння пожеж

Оволодіти основними методами 
визначення температурних 
напружень і переміщень в 
інженерних конструкціях за 
умов пожежі та техногенних 
катастроф.

Зробити постановку задач 
термомеханіки. Провести 
дослідження та аналіз 
напружено-деіормованого 
стану конструкцій в 
залежності від процесу їх 
нагріву.

Пожежна та техногенна 
термомеханіка

Моделі. Класифікація моделей. 
Математичне моделювання як 
метод дослідження явищ і

У міння застосовувати 
методи моделювання для 
дослідження явищ і

Математичне 
моделювання фізико- 
хімічних процесів в



процесів. Детерміновані та 
стохастичні моделі. Статичні та 
динамічні моделі. Імітаційні 
моделі. Способи запису 
математичних моделей. 
Математичне моделювання 
процесів теплообміну. Основні 
типи звичайних диференціальних 
рівнянь та рівнянь математичної 
фізики для моделювання фізико- 
хімічних процесів. Граничні та 
початкові умови. Аналітичні 
розв’язки. Чисельні методи 
розв’язування звичайних 
диференціальних рівнянь та 
рівнянь математичної фізики. 
Моделювання з використанням 
пакетів прикладних програм. 
Аналіз результатів 
математичного моделювання

процесів, пов’язаних з 
виникненням, 
поширенням пожежі та її 
ліквідації

умовах пожежі

Повинен знати основні 
показники надійності та їх вибір 
для визначення надійності 
пожежної та аварійно- 
рятувальної техніки; 
експоненціальний розподіл 
напрацювання в період 
нормальної експлуатації об’єктів; 
нормальний закон напрацювання; 
закон розподілу Вейбулла; метод 
статистичного моделювання для 
прогнозування надійності; 
надійність систем резервуванням; 
техногенний ризик та методи 
його прогнозування.

Визначати показники 
надійності пожежної та 
аварійно-рятувальної 
техніки; виконувати 
прогноз надійності для 
любої пожежної та 
аварійно-рятувальної 
техніки з використанням 
методу статистичного 
моделювання; визначати 
техногенний ризик для 
об’єктів захисту; 
визначати потрібну 
кількість систем 
резервуванням для 
забезпечення необхідної 
надійності.

Основи теорії 
надійності і 
техногенний ризик

Теорія стаціонарних процесів 
тепло переносу в багатошарових 
плоских конструкціях. Основні 
положення концепції 
квазіпохідних. Зведення систем 
диференціальних рівнянь 
першого порядку. Основі 
положення теорія нестаціонарної 
теплопровідності у 
багатошарових плоских 
конструкціях. Метод редукції. 
Метод Фур’є та задача на власні 
значення. Розвинення за 
власними функціями та 
конструктивна побудова власних

Уміння застосовувати 
набуті теоретичні знання 
на практиці при 
розв’язувані задач про 
поширення 
нестаціонарного 
температурного поля у 
багатошарових плоских 
конструкціях.

Спеціальний курс 
математики
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