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Загальна інформація про дисципліну 

 

Анотація дисципліни 

Знання отримані під час вивчення навчальної дисципліни «Державний 

нагляд у сфері пожежної безпеки» дозволяють виконувати обов’язки 

державного інспектора з нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної 

безпеки відповідно до вимог керівних документів та нормативних актів з 

питань техногенної та пожежної безпеки. 

Дисципліна «Державний нагляд у сфері пожежної безпеки» передбачає 

формування у майбутнього фахівця чітких знань і умінь щодо виконання 

посадових інструкцій державного інспектора з нагляду (контролю) у сфері 

техногенної та пожежної безпеки в органах та підрозділах ДСНС України з 

урахуванням: 

- вимог нормативно-правових актів щодо організації діяльності ДСНС 

України; 

- правил безпеки праці під час виконання посадових обов’язків. 

Відмінною особливістю дисципліни «Державний нагляд у сфері 

пожежної безпеки» є те, що розглянуті теоретичні питання підкріплюються 

набуттям практичних навичок, тому що практичні заняття проводяться як з 

використанням матеріально-технічної бази кафедри, так і на базі практичних 

підрозділів ГУ ДСНС України, що дозволяє максимально приблизити 

відпрацювання питань до реальних умов. 
 

Інформація про науково-педагогічного(них) працівника(ів) 
 

Загальна 

інформація 

Коссе Анатолій Григорович, доцент кафедри пожежної 

профілактики в населених пунктах факультету пожежної безпеки,  

кандидат технічних наук, доцент 

Контактна 

інформація 

м. Харків, вул. Чернишевська, 94. Робочий номер телефону – 

707-34-13 

Е-mail anatoliykosse2607@gmail.com 

Наукові 

інтереси 

Забезпечення пожежної та техногенної безпеки об’єктів та 

населених пунктів 

1. Організація діяльності органів державного нагляду 

(контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки щодо 

забезпечення пожежної безпеки об’єктів та населених пунктів 

Професійні 

здібності 

Професійні знання і значний досвід щодо організації та 

забезпечення пожежної безпеки об’єктів, організації діяльності 

органів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та 

техногенної безпеки щодо забезпечення пожежної безпеки 

об’єктів та населених пунктів тощо 

Наукова 

діяльність за 

освітнім 

компонентом 

Акаунт Google  

Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=nhQb3SoAAAAJ 

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200941354 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=nhQb3SoAAAAJ
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200941354


Час та місце проведення занять з дисципліни 

Аудиторні заняття з навчальної дисципліни проводяться згідно 

затвердженого розкладу. Електронний варіант розкладу розміщується на сайті 

Університету (http://rozklad.nuczu.edu.ua/timeTable/group). 

Консультації з навчальної дисципліни проводяться протягом семестру 

згідно графіка у визначеній аудиторії або дистанційно з використанням 

платформи ZOOM за попередньою домовленістю. В разі додаткової потреби 

здобувача в консультації час погоджується з викладачем. 

 

Навчальна дисципліна «Державний нагляд у сфері пожежної безпеки» є 

професійною вибірковою для підготовки за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 

«Пожежна безпека» за освітньо-професійною програмою «Пожежогасіння та 

аварійно-рятувальні роботи», вивчається з метою набуття знань, умінь та 

практичних навичок щодо форм та методів роботи органів державного нагляду 

(контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, діяльність яких 

направлена на забезпечення пожежної безпеки об’єктів та населених пунктів. 

 

Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників Форма здобуття 

освіти 

очна (денна) 

Статус дисципліни (обов’язкова загальна або обов’язкова 

професійна або вибіркова) 

професійна 

(вибіркова) 

Рік підготовки 4 

Семестр 7 
  

Обсяг дисципліни:  

- в кредитах ЄКТС 3 

- кількість модулів 1 

- загальна кількість годин 90 
  

Розподіл часу за навчальним планом: 

- лекції (годин) 14 

- практичні (семінарські) заняття (годин) 16 

- лабораторні заняття (годин) - 

- курсовий проєкт (робота) (годин) - 

- інші види занять (годин) - 

- самостійна робота (годин) 30 

- індивідуальні завдання (науково-дослідне) (годин)  

- підсумковий контроль (диференційний залік, екзамен) Екзамен 

 

  

http://rozklad.nuczu.edu.ua/timeTable/group


Передумови для вивчення дисципліни 

 

Раніше мають бути вивчені дисципліни: українська мова (за 

професійним спрямуванням), політологія, психологія професійної діяльності, 

теорія розвитку та припинення горіння, протипожежне водопостачання, 

пожежна безпека електроустановок, стійкість будівель та споруд при пожежі, 

пожежна тактика, протипожежна та аварійно-рятувальна техніка, пожежна 

безпека технологічних процесів, організація аварійно-рятувальних робіт, 

основи пожежно-рятувальної справи та здобуті результати навчання 

застосовувати невербальні методи спілкування; здійснювати пошук нової 

інформації; навчати працівників об’єкту і населення з питань забезпечення 

пожежної безпеки; проводити заняття з особовим складом підрозділу; доносити 

до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід у 

сфері професійної діяльності; застосовувати необхідні для здійснення 

професійної діяльності знання математичних та природничих наук; аналізувати 

і обґрунтовувати інженерно - технічні та організаційні заходи щодо цивільного 

захисту, техногенної та промислової безпеки на об'єктах та територіях; 

використовувати інформаційні технології, системи управління базами даних та 

стандартні пакети прикладних програм у професійній діяльності. 

 

Результати навчання та компетентності з дисципліни 

 

Відповідно до освітньо-професійної програми «Пожежогасіння та 

аварійно-рятувальні роботи» вивчення навчальної дисципліни повинно 

забезпечити: 
 

– досягнення здобувачами вищої освіти таких результатів навчання: 

Програмні результати навчання ПРН 

Аналізувати і прогнозувати суспільні явища й процеси, знати 

нормативно-правові засади забезпечення пожежної безпеки, 

питання правового регулювання забезпечення пожежної безпеки 

об'єктів і територій 

ПРН03 

Аналізувати інформацію про наявність розроблених і 

обґрунтованих заходів з підвищення рівня протипожежного 

захисту об'єкта; розробляти та пропонувати обґрунтовані заходи, 

інженерно-технічні рішення щодо запобігання виникненню та 

поширенню пожеж 

ПРН06 

Виконувати перевірку протипожежного стану об’єкту, 

застосувати адміністративні санкції за порушення вимог 

законодавства з питань пожежної безпеки, контролювати 

усунення порушень правил пожежної безпеки на об’єктах 

ПРН14 



Застосовувати невербальні методи спілкування; здійснювати 

пошук нової інформації; навчати працівників об’єкту і 

населення з питань забезпечення пожежної безпеки; проводити 

заняття з особовим складом підрозділу; доносити до фахівців і 

нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний 

досвід у сфері професійної діяльності 

ПРН22 

Дисциплінарні результати навчання абревіатура 

Аналізувати вимоги нормативно-правових актів щодо порядку 

організації та забезпечення техногенної та пожежної безпеки 

об’єкта; розробляти та пропонувати обґрунтовані заходи, 

інженерно-технічні рішення щодо приведення об’єктів у 

відповідність з вимогами норм та правил пожежної безпеки 

 

Аналізувати вимоги нормативно-правових актів щодо 

організації та здійснення функцій державного нагляду 

(контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки та ступінь 

виконання розпорядчих документів з питань забезпечення 

пожежної безпеки об’єктів та населених пунктів 

 

 

 

– формування у здобувачів вищої освіти наступних компетентностей: 

Програмні компетентності (загальні та професійні) ЗК, ПК 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні 

ЗК1 

Навички міжособистісної взаємодії ЗК7 

Усвідомлення функцій держави з питань пожежної безпеки, 

форм реалізації цих функцій, правових основ пожежної 

безпеки; дотримання загальних принципів та норм правового 

регулювання забезпечення пожежної безпеки об'єктів і 

територій 

ПК11 

Здатність організовувати нагляд (контроль) за виконанням 

вимог пожежної безпеки, обґрунтування заходів, спрямованих 

на усунення порушень, посилення протипожежного захисту 

ПК15 

Здатність проводити адміністративне розслідування у справах, 

пов’язаних з порушенням установлених законодавством вимог 

пожежної безпеки, невиконанням приписів і постанов та 

оформлювати матеріали про адміністративні правопорушення 

ПК22 

Здатність організовувати та проводити навчання населення з 

питань пожежної безпеки 
ПК30 

Очікувані компетентності з дисципліни абревіатура 

Здатність забезпечити організацію та координацію здійснення 

заходів державного нагляду (контролю) за станом пожежної 
 



та техногенної безпеки об’єктів; оцінювати достатність рівня 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки об’єкта; брати 

участь у планових заходах державного нагляду (контролю) за 

станом пожежної та техногенної безпеки об’єктів 

Здатність до реалізації навичок самостійного провадження у 

справах про адміністративне правопорушення 
 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

Теми навчальної дисципліни: 

МОДУЛЬ 5. Правові основи реалізації державного нагляду та контролю 

Тема 24. Основні положення законодавства України щодо 

адміністративно - правової діяльності органів державного нагляду у сфері 

пожежної та техногенної безпеки. 

Тема 25. Особлива частина Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

Тема 26. Основні положення адміністративного процесу. Порушення 

адміністративної справи та протокол про адміністративне правопорушення. 

Тема 27. Розгляд адміністративних справ. Постанова про накладення 

адміністративного стягнення. 

Тема 28. Застосування Загальної та Особливої частини Кримінального 

кодексу України в діяльності органів та підрозділів ДСНС України. 

Тема 29. Загальні положення криміналістики. Процесуальні вимоги 

щодо огляду місця події. 

Тема 30. Організація діяльності ДВЛ. 
 

Розподіл дисципліни у годинах за формами організації освітнього 

процесу та видами навчальних занять: 
 

 

 
 

Назви модулів і тем 

Очна (денна) форма 

Кількість годин 

 
 

усього 

у тому числі 

лекції практичні 

(семінарські) 

заняття 

лабораторні 

заняття (інші 

види занять) 

самостійна 

робота 

модульна 

контрольна 

робота 

7-й семестр 

Модуль 5. Правові основи реалізації державного нагляду та контролю 
Тема  24.  Основні 

положення 

законодавства  України 

щодо адміністративно - 

правової  діяльності 

органів державного 

нагляду у сфері 

пожежної та техногенної 

безпеки 

12 2 - - 10 
Модульна 

к/р № 5 



Тема 25. Особлива 

частина Кодексу України 

про адміністративні 

правопорушення 

14 2 2 - 10 

Тема 26.  Основні 

положення 

адміністративного 

процесу.  Порушення 

адміністративної справи 

та протокол про 

адміністративне 

правопорушення 

12 2 - - 10 

Тема 27. Розгляд 

адміністративних справ. 

Постанова про 

накладення 

адміністративного 

стягнення 

16 2 4 - 10 

Тема 28. Застосування 

Загальної та Особливої 

частини Кримінального 

кодексу України в 

діяльності органів та 

підрозділів ДСНС 

України 

7 2 - - 5 

Тема 29. Загальні 

положення 

криміналістики. 

Процесуальні вимоги 

щодо огляду місця події 

9 2 2 - 5 

Тема 30. Організація 

діяльності ДВЛ 
20 2 8 - 10 

Разом за модулем 5 
90 14 16 - 60 

Модульна 

к/р № 5 
 

Теми практичних занять 
№ з/п Назва теми Кількість годин 

1. Порядок складення адміністративної справи 4 

2. Організація діяльності дослідно-випробувальної лабораторії 6 

Разом 10 

 

Оцінювання освітніх досягнень здобувачів вищої освіти Засоби 

оцінювання 

Засоби оцінювання 

 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

є: 

– екзамен; 

– виконання модульної контрольної роботи; 



– усне або письмове опитування за кожною темою дисципліни. 

Оцінювання рівня освітніх досягнень здобувачів за освітніми 

компонентами, здійснюється за 100-бальною шкалою, що використовується в 

НУЦЗ України з переведенням в оцінку за рейтинговою шкалою – ЄКТС та в 4-

бальну шкалу. 

 

Таблиця відповідності результатів оцінювання знань з навчальної 

дисципліни за різними шкалами 

За 100-бальною шкалою, 

що використовується в 

НУЦЗ України 

За рейтинговою 

шкалою (ЄКТС) 
За 4-бальною шкалою 

90‒100 A відмінно 

80‒89 B 
добре 

65‒79 C 

55‒64 D 
задовільно 

50‒54 E 

35‒49 FX 
незадовільно 

0‒34 F 

 

Критерії оцінювання 

 

Форми поточного та підсумкового контролю 

 
Поточний контроль проводиться у формі усного або письмового 

опитування за кожною темою дисципліни, а також виконання модульної 

контрольної роботи. 

Модульна контрольна робота є складовою поточного контролю і 

здійснюється через проведення аудиторної письмової роботи під час 

проведення заняття. 

Модульна контрольна робота передбачає 3 варіанти, кожен з яких 

складається з індивідуальних завдань у кількості п’яти штук і які, в свою чергу, 

охоплюють вивчений теоретичний матеріал відповідно до програми навчання. 

Відповіді на питання, що містяться у завданні, повинні бути повними, 

підтвердженими вимогами нормативних документів та посиланнями на 

нормативно-правові акти. Для розкриття чи доповнення відповіді можна 

застосовувати структурні схеми. 

Підсумковий контроль успішності проводиться з метою оцінки 

результатів навчання на завершальному етапі у формі усного екзамену. 

Кожен екзаменаційний білет складається з теоретичного питання  та 

практичного завдання. Вирішення практичного завдання передбачає складання 

одного з документів: 

1. Протоколу про адміністративне правопорушення. 

2. Постанови про накладення адміністративного стягнення. Теоретичні 

питання оцінюються за повнотою відповіді. 



 

Розподіл та накопичення балів, які отримують здобувачі, за видами 

навчальних занять та контрольними заходами з дисципліни 

 

7-й семестр (екзамен): 

Поточний контроль та  самостійна робота 
Підсумковий контроль 

(екзамен) 

Сума балів за 

дисципліну 
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Поточний контроль 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на семінарському або 

практичному занятті (оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів): 

9-10 балів – завдання виконане в повному обсязі, відповідь вірна, 

використовуються професійні терміни; думки висловлюються професійно, 

граматично і стилістично вірно; 

7-8 балів – завдання виконане, але обґрунтування відповіді недостатнє, у 

відповіді допущені незначні професійні чи стилістичні помилки; 

5-6 балів – завдання виконане частково, у відповіді допущені незначні 

професійні чи стилістичні помилки; 

3-4 бали – завдання виконане частково, у відповіді допущені значні 

професійні чи стилістичні помилки; 

0-2 бали – завдання не виконане. 

 

Критерії оцінювання знань здобувачів при виконанні модульної 

контрольної роботи (оцінюється в діапазоні від 0 до 25 балів): 

21-25 балів – завдання виконане в повному обсязі, відповіді надані на всі 

п’ять питань отриманого варіанту, використовуються професійні терміни; 

думки висловлюються професійно і стилістично вірно; 

16-20 балів – завдання виконане, але відповіді надані не на всі п’ять 

питань отриманого варіанту, у відповіді допускаються незначні професійні чи 

стилістичні помилки; 

11-15 балів – завдання виконане, але відповіді надані не на всі п’ять 

питань отриманого варіанту, слабко та недостатньо використовуються 

професійні терміни, посилання на нормативно-правові акти мають неточності; 

думки висловлюються професійно слабо та стилістично не вірно; 

6-10 балів – завдання не виконане, відповіді надані не більше ніж на три 

питання з п’яти, що містить варіант-завдання; недостатньо використовуються 

професійні терміни, посилання на нормативно-правові акти мають суттєві 

неточності; думки висловлюються не професійно, безграмотно та стилістично 



не вірно; 

0-5 балів – завдання не виконане або майже не виконане. 
 

Підсумковий контроль 

Критерії оцінювання знань здобувачів на екзамені (оцінюється від 0 до 

25 балів): 

23-25 балів – в повному обсязі здобувач володіє навчальним матеріалом, 

глибоко та всебічно розкрив зміст теоретичних питань, правильно виконав 

практичне завдання з повним дотримуванням вимог до виконання; 

20-22 бали – достатньо повно володіє навчальним матеріалом, в 

основному розкрито зміст теоретичних питань; при наданні відповіді на деякі 

питання не вистачає достатньої глибини та аргументації, при цьому є несуттєві 

неточності та незначні помилки; правильно виконане практичне завдання; 

16-19 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, допускаючи при цьому 

окремі суттєві неточності та помилки; правильно виконане практичне завдання, 

але має неточності; 

11-15 балів – не в повному обсязі  володіє  навчальним матеріалом. 

Недостатньо розкриті зміст теоретичного питання та практичних завдань, 

допускаючи при цьому суттєві неточності; практичне завдання виконано 

частково;  

6-10 балів – частково володіє навчальним матеріалом, відповіді загальні, 

допущено при цьому суттєві помилки; практичне завдання не виконано; 

0-5 балів – не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його 

викласти, не розуміє змісту теоретичного питання та практичних завдань; не 

розв’язано жодного завдання. 

 

Перелік теоретичних питань та типових задач для підготовки до 

модульної контрольної роботи та екзамену 
 

Перелік питань для підготовки до модульної контрольної роботи №5 
 

1. Структура Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

2. Поняття адміністративного правопорушення. 

3. Відмінність адміністративного правопорушення від злочину і 

дисциплінарного проступку. 

4. Склад і структура адміністративного правопорушення. 

5. Поняття адміністративної відповідальності. 

6. Поняття адміністративного стягнення. 

7. Характеристика особливої частини КУпАП. 

8. Компетенція органів державного нагляду у сфері пожежної та 

техногенної безпеки. 

9. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про 

адміністративні правопорушення. 

10. Поняття компетенції органів державного нагляду у сфері 



пожежної та техногенної безпеки. 

11. Повноваження органів державного нагляду у сфері пожежної та 

техногенної безпеки. 

12. Альтернативна підвідомчість. Вираховування розмірів штрафу. 

13. Поняття адміністративного процесу. Принципи адміністративного 

процесу. 

14. Суб’єкти адміністративного процесу. Стадії адміністративного 

процесу. 

15. Провадження в справах про адміністративні правопорушення. 

Докази в адміністративному процесі. 

16. Складання протоколу про адміністративне правопорушення. 

17. Права особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. 

18. Направлення протоколу за належністю. 

19. Порядок та терміни розгляду адміністративної справи про 

порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. 

20. Основні вимоги до складення постанови про накладення 

адміністративного стягнення. 

21. Порядок оскарження й опротестування постанови про накладення 

адміністративного стягнення. 

22. Порядок та терміни виконання постанови про накладення 

адміністративного стягнення. 

23. Мета проведення огляду місця пожежі. Основні керівні документи. 

24. Обов’язки посадових осіб ДСНС при виїзді до місця пожежі. 

Огляд, вимір, вивчення слідів впливу вогню і температури. 

25. Порядок проведення огляду місця події, пов’язаного з пожежею. 

Протокол огляду місця події. 

26. Методика розслідування злочинів, пов'язаних з пожежами. 
 

Перелік питань для підготовки до екзамену (7-й семестр) 
 

1. Загальні положення Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

2. Склад адміністративного правопорушення 

3. Адміністративна відповідальність, адміністративні стягнення та 

порядок їх накладення. 

4. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки 

(ст. 175 КУпАП)  

5. Склад адміністративного правопорушення за статтею 188-8 

КУпАП.  

6. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх (ст. 24-1 

КУпАП). 

7. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність. 

8. Склад адміністративного правопорушення за ст. 188
16

 КУпАП. 

9. Понаття адміністративного правопорушення. 

10. Суб’єкти та стадії адміністративного процесу. 



11. Провадження в справах про адміністративні правопорушення 

12. Докази в адміністративному процесі. 

13. Основні вимоги до складання та змісту протоколу про 

адміністративне правопорушення 

14. Порядок та терміни розгляду адміністративної справи про 

порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. 

15. Основні вимоги до складення постанови про накладення 

адміністративного стягнення, порядок та терміни виконання постанови про 

накладення адміністративного стягнення. 

16. Порядок оскарження постанови про накладення адміністративного 

стягнення 

17. Вимоги до оформлення протоколів про адміністративне 

правопорушення відповідно до ст. ст. 120, 175, 175-2, 188-8 КУпАП.  

18. Вимоги до оформлення протоколів про адміністративне 

правопорушення відповідно до ст.ст. 164, 183, 188-16 КУпАП.  

19. Розгляд справ про адміністративне правопорушення відповідно до 

ст. ст. 120, 175, 175-2, 188-8 КУпАП та прийняття рішення за цими справами. 

20. Склад адміністративного правопорушення за статтею 164 КУпАП. 

21. Форми провини в адміністративному праві. 

22. Вчинення адміністративного правопорушення умисно.  

23. Вчинення адміністративного правопорушення з необережності 

24. Основні положення Загальної частини Кримінального кодексу 

України. 

25. Склад адміністративного правопорушення за статтею 183 КУпАП. 

26. Докази в адміністративному процесі. 

27. Загальні положення Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

28. Склад адміністративного правопорушення за статтею 175-2 КУпАП 

29. Органи (посадови осіби), котрі уповноважені розглядати справи про 

адміністративні правопорушення.  

30. Класифікація злочинів пов’язаних з пожежею і порушенням правил 

пожежної безпеки  

31. Умисне знищення або пошкодження майна - ст. 194 ККУ. 

32. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки 

– ст. 270 ККУ. 

33. Принципи кримінального права. 

34. Поняття злочину та його ознаки 

35. Класифікація злочинів 

36. Обставини, що виключають провадження за кримінальною 

справою. 

37.   Склад злочину 

38. Основні концептуальними положеннями Кримінального кодексу 

України 

39. Кваліфікація злочинів 

40. Проведення огляду місця події. 



41.  Визначення кола осіб, які приймають участь в огляді місця події. 

42. Предмет криміналістики 

43. Система криміналістики 

44. Криміналістична тактика 

45. Криміналістична техніка 

46. Участь спеціаліста при проведенні огляду місця події 

47. Процесуальні форми, принципи, правові та організаційні засади 

взаємодії органів ДСНС з підрозділами НП при розкритті злочинів, пов’язаних 

з пожежами. 

48. Правила проведення огляду місця події згідно з положеннями ст. 

237 Кримінального процесуального кодексу України  

49. Види огляду 

50. Нормативно-правова база щодо взаємодії Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України та 

Національної гвардії України у сфері запобігання і реагування на надзвичайні 

ситуації, пожежі та небезпечні події 

51. Форми взаємодії Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій, Національної поліції України та Національної гвардії України у сфері 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події 

52. Значення огляду і задачі, що вирішуються в ході огляду місця події. 

53. Організація і здійснення спільних заходів Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України та 

Національної гвардії України 

54. Засоби фіксації результатів огляду місця події (пожежі). 

55. Поняття злочину та його ознаки.  

56. Склад адміністративного правопорушення за статтею 188-16 

КУпАП.  

57. Основні завдання Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій при взаємодії з Національною поліцією України та Національною 

гвардією України у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, 

пожежі та небезпечні події 

58. Основні положення криміналістики. Роль і значення 

криміналістики в розслідуванні пожеж. 

59. Основні завдання Національної поліції України при взаємодії з 

Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Національною 

гвардією України у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, 

пожежі та небезпечні події 

60. Основні завдання Національної гвардії України при взаємодії з 

Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Національної поліції 

України у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, пожежі та 

небезпечні події. 
 

Перелік практичних завдань до екзамену (7-й семестр) 

 

1. Ви - державний інспектор з нагляду у сфері пожежної та техногенної 



безпеки Київського РВ м. Харкова ГУ ДСНС України в Харківській області 

(спеціальне звання, П.І.Б.). При проведенні планової перевірки приміщення 

агросервису ТОВ ”ХІС” по вул. Сумській, 110, (Директор –  Кругов А.Л.) було 

встановлено наступне: шляхи евакуації захаращувані меблями та обладнанням 

та робітники палять у службовому приміщенні, де палити заборонено. 

Вам необхідно прийняти рішення  у письмовому вигляді (Протокол про 

адміністративне правопорушення). 

Дані, яких недостає, взяти самостійно. 

 

2. Ви - державний інспектор з нагляду у сфері пожежної та техногенної 

безпеки Київського РВ м. Харкова ГУ ДСНС України в Харківській області 

(спеціальне звання, П.І.Б.). При проведенні планової перевірки приміщень 

дитячої бібліотеки за адресою:  вул. Артема, 43 (Директор –  Трохименко Г.В.) 

було встановлено наступне: у складському приміщенні застосовується 

електронагрівальний прилад та тимчасові електромережі . 

Вам необхідно прийняти рішення  у письмовому вигляді (Постанова про 

накладення адміністративного стягнення). 

Дані, яких недостає, взяти самостійно. 

 

3. Ви – державний інспектор з нагляду у сфері пожежної та техногенної 

безпеки Київського РВ м. Харкова ГУ ДСНС України у Харківській області 

(спеціальне звання, П.І.Б.). «___» ________ 201__ року при проведенні 

позапланової перевірки ПАТ «Баварський молочноконсервний комбінат» 

(директор Зборовський І.В.) було встановлено, що не виконано пункт 1,10  

(термін виконання якого закінчився) припису про усунення порушень вимог 

законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту, а 

саме: п.1. – не проведено  обов’язкове особисте страхування членів 

добровільної пожежної дружини, п.10. - не відокремлене місце зарядки 

електрокару від  складу готової продукції. 

Вам необхідно прийняти рішення  у письмовому вигляді (Постанова про 

накладення адміністративного стягнення). 

Дані, яких недостає, взяти самостійно. 

 

4. Ви – державний інспектор з нагляду у сфері пожежної та техногенної 

безпеки Київського РВ м. Харкова ГУ ДСНС України у Харківській області 

(спеціальне звання, П.І.Б.). «___» ________ 201__ року при проведенні 

позапланової перевірки ПАТ «Баварський молочноконсервний комбінат» 

(директор Зборовський І.В.) було встановлено, що не виконано пункт 2,9  

(термін виконання якого закінчився) припису про усунення порушень вимог 

законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту, а 

саме: п.2. - не встановлено люк виходу на горище адміністративного корпусу з 

межею вогнестійкості ЕІ 30: п.9. -  приміщення складу готової продукції № 2 не 

забезпечити вогнегасниками згідно норм, а саме: (ВП-5 – 2 шт.). 

Вам необхідно прийняти рішення  у письмовому вигляді (Протокол про 

адміністративне правопорушення). 



Дані, яких недостає, взяти самостійно. 

 

Політика викладання навчальної дисципліни 

 

Здобувач вищої освіти повинен на заняттях з дисципліни «Державний 

нагляд у сфері пожежної безпеки» повинен приймати активну участь в 

обговоренні навчальних питань, до практичних та лабораторних занять повинен 

бути попередньо підготовленим за рекомендованою літературою, якісно і 

своєчасно виконувати всі завдання. 

Здобувачі вищої освіти повинні сумлінне виконувати розклад занять з 

навчальної дисципліни. Пропуски заняття без уважної причини та запізнення на 

заняття недопустимі (здобувачі вищої освіти, які запізнилися на заняття, до 

заняття не допускаються). 

Без дозволу науково-педагогічного працівника неприпустимо 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття. 

Чітко виконувати вимоги щодо термінів виконання поставлених завдань, 

терміни їх захисту, терміни ліквідації заборгованостей. Невиконання вимог 

щодо термінів знижує максимальний бал (оцінку) за завдання на 30 %. 

Здобувачі вищої освіти повинні дотримуватися політики доброчесності 

під час виконання завдань з дисципліни «Державний нагляд у сфері пожежної 

безпеки», а також на всіх заняттях та екзамені. 

Здобувачі вищої освіти мають право дізнатися про кількість накопичених 

балів у викладача навчальної дисципліни та вести власний облік цих балів. 
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