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Робоча програма навчальної дисципліни «Пожежна безпека» для 

бакалаврів спеціальності 263 «Цивільна безпека» / Нац. техн. ун-т. 
«Дніпровська політехніка», каф. ОПЦБ  – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 14 с. 

Розробник – Лутс І.О. 

Робоча програма регламентує: 
–мету дисципліни; 
–дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  
–базові дисципліни; 
–обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 
–програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 
–алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  
–інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 
–рекомендовані джерела інформації. 
 
Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 

час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 
студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, 
внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, 
акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

Робоча програма буде в пригоді для формування змісту підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр університету. 

 

Погоджено рішенням методичної комісії спеціальності 263 Цивільна 
безпека (протокол № 3 від 01.07.2019). 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

В освітньо-професійній програмі Національного технічного університету 
«Дніпровська політехніка» спеціальності 263 «Цивільна безпека» здійснено 
розподіл програмних результатів навчання (ПРН) за організаційними формами 
освітнього процесу. Зокрема, до дисципліни Ф12 «Пожежна безпека» віднесено 
такі результати навчання: 

РН13 Класифікувати речовини, матеріали, продукцію, процеси, послуги та об'єкти господарювання 
за ступенем їх небезпечності 

РН16 Обирати оптимальні способи та застосовувати засоби захисту від впливу негативних 
чинників хімічного, біологічного і радіаційного походження 

РН14 Ідентифікувати небезпеки та можливі їх джерела, оцінювати ймовірність виникнення 
небезпечних подій та їх наслідки 

РН19 Знати типи автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та 
оповіщення, загальні технічні характеристики та вимоги до застосування систем управління, 
зв'язку та оповіщення у надзвичайних ситуаціях 

РН24 Передбачати безпечну роботу газодимозахисної служби, експлуатацію комплектів засобів 
індивідуального захисту рятувальників. 

 
Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь, здатностей 

(компетенції) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом 
формування здатності до ініціативності, відповідальності та навичок до 
безпечної діяльності відповідно до майбутнього профілю роботи, а також 
необхідного індивідуального та колективного рівня безпеки у надзвичайних 
ситуаціях. 

Реалізація мети вимагає трансформації загальних результатів навчання в 
професійні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим 
критерієм. 

 
2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 
Дисциплінарні результати навчання (ПРН) Шифр 

ПРН шифр ДРН зміст 
РН13 РН13 – 2.1 Класифікувати об'єкти за їх вибухопожежонебезпекою 

РН16 РН16 – 2.1 Здійснювати протипожежний та противибуховий захист будівель та 
споруд.  

РН16 РН16 – 2.2 Знати вогнегасні речовини та технічні засоби протипожежного 
захисту 

РН19 РН19 – 2.1 Знати загальну характеристика систем забезпечення пожежної 
безпеки.  

РН19 РН19 – 2.2 Знати правила та порядок організації забезпечення пожежної безпеки 
РН24 РН24 – 2.1 Здійснювати евакуація людей у разі пожежі 
 

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  
Назва дисципліни Здобуті результати навчання 

Пояснювати процеси впливу шкідливих і небезпечних 
чинників, що виникають у разі небезпечної події 

Б7 Основи охорони праці 
Б8 Цивільний захист 

Пояснювати процеси впливу шкідливих і небезпечних 
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Назва дисципліни Здобуті результати навчання 
чинників, що виникають у разі небезпечної події 

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 
ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Розподіл за формами навчання, години 
денна вечірня заочна 

Вид 
навчальних 

занять О
бс

яг
, 

го
ди

ни
 

аудиторні 
заняття 

самостійна 
робота 

аудиторні 
заняття 

самостійна 
робота 

аудиторні 
заняття 

самостійна 
робота 

лекційні 90 26 64 - - 6 64 
практичні 60 26 34 - - 2 18 
лабораторні - - - - - - - 
семінари - - - - - - - 

РАЗОМ 150 52 98 - - 8 82 

 

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Шифри 
ДРН Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 
складових, 

години 
 ЛЕКЦІЇ 90 

1 Методика аналізу пожежної небезпеки 
1.1 Складові пожежної небезпеки 
1.2 Відкритий вогонь, розжарені продукти горіння та нагріті 
поверхні 

РН13 – 2.1 
 

1.3 Тепловий прояв електричної, механічної, сонячної, ядерної 
енергії та хімічних реакцій 

10 

2 Класифікація об'єктів за їх вибухопожежонебезпекою 
2.1 Оціночний підхід до визначення категорій та класифікації 
об'єктів 
2.2 Категорії приміщень за вибухопожежною і пожежною 
небезпекою 

РН16 – 2.1 
 

2.3 Класифікація пожежонебезпечних, вибухонебезпечних зон. 
Класифікація будівель і споруд за ступенем вогнестійкості 

10 

3. Загальна характеристика систем забезпечення пожежної 
безпеки 
3.1 Призначення та концептуальні основи систем пожежної 
безпеки 
3.2 Попередження утворювання горючого середовища  
3.3 Попередження утворювання джерел запалювання 
3.4 Характеристика системи протипожежного захисту 

РН16 – 2.1 

3.5 Характеристика комплексу організаційно-технічних заходів 
щодо забезпечення пожежної безпеки 

10 

4. Протипожежний та противибуховий захист будівель та 
споруд 
4.1 Пожежна небезпека будівель та споруд 
4.2 Класифікація будівельних матеріалів 
4.3 Основні частини будинків та будівельні конструкції 

РН16 – 2.2 

4.4 Поведінка будівельних конструкцій в умовах пожежі 

15 
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Шифри 
ДРН Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 
складових, 

години 
4.5 Способи підвищення вогнестійкості залізобетонних 
конструкцій 
4.6 Методи захисту несучих металевих конструкцій, деревини та 
конструкцій, що виконані з неї 
5. Евакуація людей у разі пожежі 
5.1 Характеристика небезпечних для людини факторів пожежі 
5.2 Особливості й параметри руху людей під час евакуації 

РН24 – 2.1 

5.3 Підготовка евакуації людей на випадок виникнення пожежі. 
Протидимний захист 

10 

6. Попередження пожеж при улаштуванні (експлуатації) 
електроустановок 
6.1 Апарати захисту в електроустановках 
6.2 Запобігання пожежам від електросвітильників. Захист від 
статичної електрики. Блискавкозахист 

РН19 – 2.1 
РН19 – 2.2 

6.3 Аналіз пожежної небезпеки електричних виробів 

15 

7. Організація забезпечення пожежної безпеки 
7.1 Правова основа забезпечення пожежної безпеки 
7.2 Обов'язки власників та громадян щодо забезпечення 
пожежної безпеки 

РН19 – 2.1 
РН19 – 2.2 

7.3 Обов'язки власників та громадян щодо забезпечення 
пожежної безпеки об'єкта (підприємства) 

10 

8. Вогнегасні речовини та технічні засоби протипожежного 
захисту 
8.1 Способи та умови припинення горіння 
8.2 Вогнегасні речовини. Первинні засоби пожежогасіння. 
Вогнегасники. 

РН16 – 2.2 

8.3 Установки виявлення та попередження 
вибухопожежонебезпечних ситуацій 

10 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 60 
РН16 – 2.1 
 

1. Дослідження впливу на рівень вибухонебезпеки технологічної 
системи «легкозаймиста речовина – резервуар вертикальний 
стальний» географічної широти місця її розташування  

10 

2. Розрахунок розмірів зон, обмежених нижньою 
концентраційною межею розповсюдження полум’я газів і пари, 
при аварійному надходженні горючих газів і пари ненагрітих 
легкозаймистих рідин в приміщення  

10 

3. Розрахунок параметрів парової завіси для технологічної 
трубчастої печі  

10 

4. Визначення розміру зливного отвору в піддоні, при якому 
виключається перелив горючої рідини через борт  

10 

5. Визначення максимальної середньооб’ємної температури та 
часу її досягнення при пожежі у виробничому приміщенні  

10 

РН13 – 2.1 
РН19 – 2.1 

6. Дослідження впливу маси горючого пилу в апараті 
технологічного блоку й інтенсивності відкладення пилу на 
надлишковий тиск вибуху на дільниці одержання порошку 
карбонільного заліза  

10 

РАЗОМ 150 
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6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 
університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 
ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 
навчання студента за дисципліною. 

6.1 Шкали 
Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 
офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 
оцінок здобувачів вищої освіти різних закладів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 
90…100 відмінно / Excellent 
74…89 добре / Good 
60…73 задовільно / Satisfactory 
0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 
підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається 
академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення 
про організацію освітнього процесу НТУ «ДП». 

6.2 Засоби та процедури 
Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за 
вимогами НРК до 7-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації 
регламентованих робочою програмою результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 
виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у 
вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 
конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 
результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 
контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 
підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  
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Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 
навчальне 

заняття 
засоби 

діагностики процедури засоби 
діагностики процедури 

лекції контрольні 
опитування за 
кожною темою 

усні опитування під 
час лекцій 

контрольні 
завдання за 
кожною темою 

виконання завдань 
під час практичних 
занять 

практичні 

або 
індивідуальне 
завдання 

виконання завдань 
під час самостійної 
роботи 

 
 
 
 
 
комплексна 
контрольна 
робота (ККР) 

визначення 
середньозваженого 
результату поточних 
контролів; 
 
виконання ККР під час 
іспиту за бажанням 
студента 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 
визначення якості відповіді на контрольне питання. Практичні заняття 
оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком дескрипторам, 
то інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових 
коефіцієнтів, що встановлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 
занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 
студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент має право 
виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють ключові дисциплінарні 
результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному 
часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію 
завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою 
складових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з 
урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожного 
дескриптора НРК. 

6.3 Критерії 
Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 
описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 
контролю лекційних і практичних занять в якості критерія використовується 
коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової 
шкали: 
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Оi = 100 a/m, 
де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій 
відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих 
операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 
експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог 
до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 
НРК для бакалаврського рівня вищої освіти (подано нижче). 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  
для 7-го кваліфікаційного рівня за НРК 

 
Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної 
діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій 
та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов. 

 

Дескриптори НРК Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 
та відповідальності 

Показник 
оцінки  

Знання  
Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 
осмислена. Характеризує наявність: 
- концептуальних знань; 
- високого ступеню володіння станом питання; 
- критичного осмислення основних теорій, принципів, 
методів і понять у навчанні та професійній діяльності 

95-100 

Відповідь містить не грубі помилки або описки 90-94 
Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 
Відповідь правильна, але має певні неточності й 
недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 
недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 
Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 
об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

- концептуальні 
знання, набуті у 
процесі навчання та 
професійної 
діяльності, 
включаючи певні 
знання сучасних 
досягнень,  які є 
основою для  
організації здорового 
способу життя; 
- критичне 
осмислення основних 
теорій, принципів, 
методів і понять у 
навчанні та 
професійній 
діяльності 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння 
- розв'язання 
складних 
непередбачуваних 
задач і проблем у 
спеціалізованих 
сферах професійної 
діяльності та/або 

Відповідь характеризує уміння: 
- виявляти проблеми; 
- формулювати гіпотези; 
- розв'язувати проблеми; 
- обирати адекватні методи та інструментальні 
засоби; 
- збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати 

95-100 
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Дескриптори НРК Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 
та відповідальності 

Показник 
оцінки  

інформацію; 
- використовувати інноваційні підходи до розв’язання 
завдання 
Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 
практичній діяльності з негрубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 
практичній діяльності, але має певні неточності при 
реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 
практичній діяльності, але має певні неточності при 
реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 
практичній діяльності, але має певні неточності при 
реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 
практичній діяльності, але має певні неточності при 
реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 
практичній діяльності при виконанні завдань за 
зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання 
при виконанні завдань за зразком, але з неточностями 

60-64 

навчання, що 
передбачає збирання 
та інтерпретацію 
інформації (даних), 
вибір методів та 
інструментальних 
засобів, застосування 
інноваційних 
підходів 

Рівень умінь незадовільний <60 
Комунікація 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 
- правильна; 
- чиста; 
- ясна; 
- точна; 
- логічна; 
- виразна; 
- лаконічна. 
Комунікаційна стратегія: 
- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 
- наявність логічних власних суджень; 
- доречна аргументації та її відповідність 
відстоюваним положенням; 
- правильна структура відповіді (доповіді); 
- правильність відповідей на запитання; 
- доречна техніка відповідей на запитання; 
- здатність робити висновки та формулювати 
пропозиції 

95-100 

Достатнє володіння проблематикою галузі з 
незначними хибами. 
Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з 
незначними 
хибами. 
Доречна комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

- донесення до 
фахівців і нефахівців 
інформації, ідей, 
проблем, рішень та 
власного досвіду в 
галузі професійної 
діяльності;  
- здатність ефективно 
формувати 
комунікаційну 
стратегію  

Добре володіння проблематикою галузі. 85-89 
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Дескриптори НРК Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 
та відповідальності 

Показник 
оцінки  

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 
вимоги) 
Добре володіння проблематикою галузі. 
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 
чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння проблематикою галузі. 
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 
вимог) 

74-79 

Задовільне володіння проблематикою галузі. 
Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 
вимог) 

70-73 

Часткове володіння проблематикою галузі. 
Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 
комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 
реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Фрагментарне володіння проблематикою галузі. 
Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 
комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 
реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 
Автономність та відповідальність 

 управління 
складною технічною 
або професійною 
діяльністю чи 
проектами  
 спроможність 
нести 
відповідальність за 
вироблення та 
ухвалення рішень у 
непередбачуваних 
робочих та/або 
навчальних 
контекстах 
 формування 
суджень, що 
враховують соціальні, 
наукові та етичні 
аспекти 
 організація та 
керівництво 
професійним 
розвитком осіб та 
груп 

Відмінне володіння компетенціями менеджменту 
особистості, орієнтованих на: 
1) управління комплексними проектами, що 
передбачає: 
- дослідницький характер навчальної діяльності, 
позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні 
життєві ситуації, явища, факти, виявляти і 
відстоювати особисту позицію; 
- здатність до роботи в команді; 
- контроль власних дій; 
2) відповідальність за прийняття рішень в 
непередбачуваних умовах, що включає: 
- обґрунтування власних рішень положеннями 
нормативної бази галузевого та державного рівнів; 
- самостійність під час виконання поставлених 
завдань; 
- ініціативу в обговоренні проблем; 
- відповідальність за взаємовідносини; 
3) відповідальність за професійний розвиток окремих 
осіб та/або груп осіб, що передбачає: 
- використання професійно-орієнтовних навичок;  
- використання доказів із самостійною і правильною 
аргументацією; 

95-100 
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Дескриптори НРК Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 
та відповідальності 

Показник 
оцінки  

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 
4) здатність до подальшого навчання з високим рівнем 
автономності, що передбачає: 
- ступінь володіння фундаментальними знаннями;  
- самостійність оцінних суджень; 
- високий рівень сформованості загальнонавчальних 
умінь і навичок; 
- самостійний пошук та аналіз  джерел інформації 
Упевнене володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано дві вимоги) 

90-94 

Добре володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано три вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано шість вимог) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано сім вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано вісім вимог) 

65-69 

Рівень автономності та відповідальності 
фрагментарний 

60-64 

 здатність 
продовжувати 
навчання із значним 
ступенем автономії 

Рівень автономності та відповідальності 
незадовільний 

<60 

 

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Використовується сучасне лабораторне, комп’ютерне та мультимедійне 
обладнання кафедри охорони праці та цивільної безпеки. Дистанційна 
платформа Moodlе.  

 
8 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни 
«Пожежна профілактика в населених пунктах» здобувачами вищої освіти 
освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека» / Упор. 
Мельник Р.П., Кириченко О. В.. – Черкаси: ЧІПБ, 2017. - с. 24 

2. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження пожежних 
сповіщувачів» з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів усіх напрямів 
підготовки/Уклад. С.О. Сторчак, В.Ю. Фрундін, Я.Я. Лебедєв, В.Г. Марченко – 
Дніпропетровськ: Національна гірнича академія України, 2001. – 13с. 

3. Пожежна безпека та засоби пожежогасіння в сучасних умовах. 
Методичні вказівки до практичних та лабораторних занять для студентів всіх 
напрямів підготовки /Упор. І.В. Панасюк, В.О.Мусієнко, Ю.В.Клапцов, 
Л.І.Микитенко - К.: КНУТД, 2009. Укр.мовою 
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4.Тарахно О.В., Жернокльов К.В., Баланюк В.М. Лабораторний практикум 
з курсу "Теорія розвитку та припинення горіння" - Харків: АЦЗУ, 2004. – 193 с. 

5. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни«Пожежна безпека виробництв» (для студентів 4-го курсу денної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона 
праці»)/ Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Г. В. Фесенко. 
– Х.: ХНУМГ, 2013. – 28 с. 

6. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни 
«Системи забезпечення пожежної безпеки об’єктів» здобувачами вищої освіти 
освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека» / Упор. 
Мельник Р.П., Кириченко О.В. – Черкаси: ЧІПБ, 2017. - с. 18. 

 
9 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Базова 
1. Кусковець С.Л., Кухнюк О.М., Крук С.І., Шаталов О.С. Основи 

пожежної безпеки виробництв. Частина 1. Теоретичні основи забезпечення 
пожежної безпеки технологічних процесів виробництв: Навчальний посібник. – 
Рівне : НУВГП, 2016. – 248 с.  

2. Кусковець С.Л., Кухнюк О.М., Крук С.І., Шаталов О.С. Основи 
пожежної безпеки виробництв. Частина 2. Забезпечення пожежної безпеки 
типових технологічних процесів: Навчальний посібник. – Рівне : НУВГП, 2016. 
– 175 с.  

3. Кусковець С.Л., Шаталов О.С., Турченюк В.О. Основи теорії горіння та 
вибуху: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2012. – 374 с.  

Допоміжна 
1. ГОСТ 12.1.004.91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.  
2. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и 

материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.  
3. ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних 

понять.  
4. ДСТУ 2273:2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення 
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