
РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-наукову програму «Пожежна безпека» 

підготовки здобувачів вищої освіти (доктор філософії) 

за спеціальністю 261 «Пожежна безпека» Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності

Освітньо-наукова програма «Пожежна безпека» для підготовки здобувачів 

вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем за спеціальністю 261 

«Пожежна безпека» галузі знань 26 «Цивільна безпека» розроблена на підставі 

Тимчасового стандарту вищої освіти Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності.

Обсяг освітньої програми 46 кредитів ЄКТС з терміном навчання 4 роки 

дозволяє повною мірою здійснити підготовку кадрів вищої кваліфікації для 

проведення викладацької та науково-дослідної діяльності в галузі пожежної 

безпеки. Освітньо-наукова програма забезпечує розвиток теоретичних знань та 

практичних умінь та навичок для розв’язування комплексних задач в галузі.

В Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності успішна 

підготовка кандидатів наук (докторів філософії) за спеціальністю «Пожежна 

безпека» здійснюється понад 15 років. Заслуговує уваги те, що освітньо-наукова 

програма враховує сучасні тенденції щодо підготовки докторів філософії, а 

майбутній випускник буде конкурентноспорможним на ринку праці.

Після завершення навчання випускник здатен здійснювати професійну 

діяльність в органах виконавчої влади у сфері цивільного захисту, працювати в 

науково-дослідних установах, навчальних закладах, експертних та проектних 

організаціях з пожежної та техногенної безпеки. Програмні компетентності та 

результати навчання повною мірою забезпечуються відповідними освітніми 

компонентами. Науково-орієнтований характер освітньої програми передбачає 

широку участь науковців, які відповідають напряму програми, що підсилює 

синергетичний зв’язок теоретичної та практичної підготовки. Структурно-логічна



схема освітньо-наукової програми є логічною, збалансованою та чітко 

продуманою, що відповідає інтересам здобувачів вищої освіти.

Атестація випускників освітньо-наукової програми спеціальності 

261 «Пожежна безпека» проводиться відкритим і публічним захистом 

дисертаційної роботи, і завершується присудження йому наукового ступеня 

доктора філософії.

Вважаю, що освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за 

спеціальністю 261 «Пожежна безпека» Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності дає змогу здійснювати підготовку майбутніх фахівців на 

високому науково-методичному рівні.
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