
Кафедра військової підготовки Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського  проводить військову підготовку фахівців за 

програмою  офіцерів запасу з військово-облікової спеціальності: “Організація 

пожежної безпеки”. 

Навчання триває 2 роки, методом “військового дня” (один навчальний день 

на тиждень). 

До військової підготовки студентів з військово-облікової спеціальності 

“Організація пожежної безпеки” залучаються студенти вищих навчальних 

закладів, які навчаються за наступними спеціальностями: 014 “Середня освіта (за 

предметними спеціалізаціями)”, 015 “Професійна освіта (за спеціалізаціями) ”, 

016 “Спеціальна освіта”, 017 “Фізична культура і спорт”, 033 “Філософія”, 035 

“Філологія”, 051 “Економіка”, 052 “Політологія”, 053 “Психологія”, 054 

“Соціологія”, 055 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації, та регіональні 

студії”, 061 “Журналістика”, 081 “Право”, 082 “Міжнародне право”, 111 

“Математика”, 112 “Статистика”, 113 “Прикладна математика”, 131 “Прикладна 

механіка”, 132 “Матеріалознавство”, 133 “Галузеве машинобудування”, 191 

“Архітектура та містобудування”, 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, 193 

“Геодезія та землеустрій”, 201 “Агрономія”, 203 “Садівництво та 

виноградарство”, 208 “Агроінженерія”, 231 “Соціальна робота”, 232 “Соціальне 

забезпечення”, 241 “Готельно-ресторанна справа”, 242 “Туризм”, 274 

“Автомобільний транспорт”, 275 “Транспортні технологія (за видами) ”, 261 

“Пожежна безпека”, 263 “Цивільна безпека” та громадяни України, які мають 

освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче “бакалавра”, за вказаними 

спеціальностями.  

Служби пожежної безпеки та пожежно-рятувальні підрозділи утворюються 

з метою:  

- забезпечення пожежної безпеки; 

- захисту життя і здоров’я людей, державної власності від пожеж; 



- здійснення контролю за виконанням нормативно правових актів та 

нормативних документів з питань пожежної безпеки на об’єктах 

Міністерства оборони України, ЗСУ та Державної спеціальної служби 

транспорту. 

Пожежна безпека у військовій частині забезпечується постійним 

проведенням протипожежних заходів та повсякденним контролем за виконанням 

особовим складом правил пожежної безпеки та чітким несенням служби 

пожежно-рятувальними підрозділами, які здатні:  

- здійснювати гасіння пожеж, проводити евакуацію людей та 

матеріальних цінностей, заходи щодо мінімізації або ліквідації пожеж; 

- проводити аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи під час 

гасіння пожеж; 

- здійснювати контроль за технічним станом систем протипожежного 

захисту, систем протипожежного водопостачання, пожежно-технічного 

оснащення, первинними засобами пожежогасіння та 

блискавкозахисними пристроями у військових частинах; 

- запобігати виникненню пожеж та нещасних випадків під час пожеж; 

- здійснювати контроль за дотриманням порядку проведення 

пожежонебезпечних робіт; 

- проводити огляд будівель та споруд (сховищ, складів, парків озброєння 

та військової техніки, ангарів, цехів, майстерень, майданчиків 

відкритого зберігання) та інших пожежонебезпечних приміщень під час 

виконання і після закінчення в них робіт перед їх закриттям щодо 

дотримання вимог пожежної безпеки; 

- здійснювати інші функції відповідно до законодавства України. 

У разі потреби випускники кафедри військової підготовки, за наказом 

Міністра оборони України підлягають призову для проходження військової 



служби осіб офіцерського складу, або, за їх бажанням, можуть бути прийняті на 

військову службу за контрактом осіб офіцерського складу на одну із посад: 

- командир пожежного взводу;  

- заступник командира пожежної роти;  

- командир пожежної роти. 

Наступні посади при проходженні додаткової підготовки у військових 

навчальних підрозділах (ВВНЗ) і на зборах: 

- начальник служби пожежної безпеки, нагляду у сфері пожежної 

безпеки,  

- інструктор з протипожежної профілактики військової частини 

(установи); 

- офіцер оперативно-тактичного рівня (під час проходження військової 

служби у встановленому порядку). 

Пожежна безпека в ЗСУ забезпечується шляхом проведення 

організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на запобігання 

пожежам, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і 

зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення 

умов для швидкого виклику пожежно-рятувальних підрозділів і успішного 

гасіння пожеж та ліквідації інших надзвичайних наслідків. 

 


