Спеціальність 261 «Пожежна безпека»
Пожежна безпека - стан об'єкта, при якому з регламентованою
ймовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі та
впливу на людей небезпечних факторів пожежі, а також забезпечується захист
матеріальних цінностей.
Фахівець у галузі пожежної безпеки контролює дотримання законодавчих
протипожежних норм на робочих місцях, розробляє корпоративні положення
та накази, інструктує персонал з пожежної безпеки та взаємодіє з державними
органами.
У процесі підготовки за програмою бакалавра у циклі професійної
підготовки вивчається:
Обов’язкова підготовка:














Термодинаміка і теплопередача
Теорія розвитку та припинення горіння
Протипожежне водопостачання
Пожежна безпека електроустановок
Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка
Автоматичні системи протипожежного захисту
Стійкість будівель та споруд при пожежі
Організація аварійно-рятувальних робіт
Пожежна тактика
Державний нагляд у сфері пожежної безпеки
Пожежна безпека територій, будівель та споруд
Пожежна безпека технологічних процесів
Організація робіт у непридатному для дихання середовищі

Вибіркова підготовка:












Організація служби і підготовки
Пожежна безпека об’єктів підвищеної небезпеки
Автоматика раннього виявлення надзвичайних ситуацій
Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка
Висотно-рятувальна підготовка
Стійкість будівель та споруд при пожежі
Організація аварійно-рятувальних робіт
Пожежна тактика
Державний нагляд у сфері пожежної безпеки
Пожежна безпека територій, будівель та споруд
Пожежна безпека технологічних процесів

 Пожежно-рятувальна та загальна фізична підготовка
 Основи спеціальної та військової підготовки
 Медицина надзвичайних ситуацій
Перспективи:
У наш час стрімкого технічного прогресу, техногенних катастроф і
аварій, викликаних небезпекою загоряння й виникнення пожеж,
протипожежна безпека є досить актуальною. Ринок праці сьогодні потребує
підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі забезпечення безпеки
людини у сучасному світі. Тому спеціальність 261 «Пожежна безпека», що
дозволяє забезпечувати безпеку діяльності людини від вогню, є однією з
найбільш затребуваних на ринку праці, а, отже, однією з пріоритетних у
підготовці професіоналів в галузі безпеки.

Можливості працевлаштування:
Областю професійної діяльності фахівців є:
 органи державної влади;
 органи місцевого самоврядування (адміністрації міст, районів,
сільських населених пунктів);
 будівельні та житлово-експлуатаційні контори;
 підприємства енергетичного комплексу;
 структурні підрозділи пожежної охорони інших міністерств і
відомств.
Примірний перелік посад, на які можуть бути призначені випускники :
1. на базі здобутого ступеня бакалавра:
 начальник караулу пожежно-рятувального підрозділу;
 інспектор із запобігання надзвичайним ситуаціям
2. на базі здобутого ступеня магістра:
 науковий співробітник;
 викладач навчального закладу;
 інженер з профілактичних робіт;
 інженер з пожежної безпеки;
 інженер з пожежно-рятувальних робіт

