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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Методичні вказівки з дисциплін «Основи пожежної безпеки» та «Пожеж-
на безпека» передбачають самостійне вивчення окремих питань згідно за зміс-
том і тематикою курсу. Самостійна робота є складником навчального процесу 
на рівні підготовки бакалаврів, що сприяє розвитку навичок до самостійного 
вирішення питань пожежної безпеки у виробничий діяльності. 

Мета самостійної роботи – доповнення та закріплення знань, набутих за 
час вивчення теоретичного курсу, активізація творчих здібностей студентів, ро-
звиток навичок роботи з нормативними джерелами, а також підготовка до са-
мостійного створення необхідного рівня пожежної безпеки на виробництві. 

 
2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

На самостійну роботу згідно з робочою навчальною програмою передбачено: 
– з дисципліни «Основи пожежної безпеки» – 102 години; 
– з дисципліни «Пожежна безпека» – 84 години. 
Нижче в таблиці 2.1 наведено перелік матеріалу, який студент має опра-

цювати самостійно  в рекомендований для цього час, і джерела. У дужках вка-
зано дані, що стосуються виключно дисципліни «Пожежна безпека».  

 

Таблиця 2.1 – Перелік матеріалу джерел, які студент має опрацювати 
самостійно в рекомендований для цього час 
№ п/п Самостійна навчальна робота студента Кількість годин Джерела 

1.  
Ознайомлення з ГОСТ 12.1.004-91* 
ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 
требования 

10 (8) 1 

2.  
Ознайомлення з ГОСТ 27331-87.  Пожар-
ная техника. Классификация пожаров 

9 (7) 2 

3.  
Ознайомлення з ДСТУ 2272-2006. Пожеж-
на безпека. Терміни та визначення основ-
них понять 

9 (8) 3 

4.  
Ознайомлення з ДБН В.1.1.7–2002. Захист 
від пожежі. Пожежна безпека об’єктів бу-
дівництва 

10 (8) 4 

5.  
Ознайомлення з НАПБ А.01.001-2004 Пра-
вила пожежної безпеки в Україні 

9 (7) 5 

6.  

Ознайомлення з Положенням про доброві-
льні пожежні дружини (команди), затвер-
джене наказом МНС України від 
25.02.2009 р. № 136 

9 (7) 6 
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Продовження табл. 2.1 
№ п/п Самостійна навчальна робота студента Кількість годин Джерела 

7.  

Ознайомлення з НАПБ Б.02.003-2009. Ти-
пове положення про пожежно-технічну 
комісію, затверджене наказом МНС Украї-
ни №70 від 11.02.04 р 

9 (8) 7 

8.  
Ознайомлення з НАПБ Б.02.010-2003. Ти-
пове положення про службу пожежної без-
пеки 

9 (7) 8 

9.  
Ознайомлення з НАПБ Б.03.001-2004. Ти-
пові норми належності вогнегасників 

9 (7) 9 

10.  
Ознайомлення з НАПБ Б.01.008-2004. Пра-
вила експлуатації вогнегасників 

9 (7) 10 

11.  
Розрахунково-графічна робота 
(Індивідуальне семестрове завдання) 

10 (10) 11 

 Усього 102 (84)  
 

3. ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Вивчення рекомендованого для самостійної роботи матеріалу має вико-
нуватися послідовно. Самостійна робота має відбуватися паралельно з викла-
денням лекційного матеріалу відповідної тематики. 

Вивчення кожного нормативного документа під час самостійної роботи пере-
віряється шляхом тестування під час проведення модуля з відповідної тематики. 

Під час самостійної роботи студент виконує також РГР, у якій досліджує 
небезпечні чинники пожежі в резервуарному парку  для різних сценаріїв її роз-
витку.  Роботу виконують в окремих зошитах або на скріплених аркушах, на 
обкладинці роблять надпис «Розрахунково-графічна робота з дисципліни «Ос-
нови пожежної безпеки» («Пожежна безпека»). Крім того, на обкладинці вка-
зують назву Академії, кафедру, прізвище та ініціали студента, групу, рік на-
вчання, шифр залікової книжки, а також прізвище  та посаду викладача, під ке-
рівництвом якого виконується робота. Повністю виконану оформлену роботу 
здають викладачу на рецензію не пізніше ніж за два тижні до початку підсум-
кового контрою за останнім модулем.  
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