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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни  «Пожежна безпека об’єктів підвищеної 

небезпеки» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

здобувача вищої освіти за  2-м (магістерськиим) рівнем вищої освіти за 

спеціальністю 261 «Пожежна безпека», спеціалізацій «Пожежна безпека»,  

«Управління пожежною безпекою», «Експерт будівельний з пожежної та 

техногенної безпеки» та «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи» і 

належить до циклу професійної підготовки. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є технології 

пожежовибухонебезпечних виробництв, пожежовибухонебезпека об’єктів 

підвищеної небезпеки, системи забезпечення пожежної безпеки об’єктів 

підвищеної небезпеки. 

 Міждисциплінарні зв’язки.  

«Пожежна безпека об’єктів підвищеної небезпеки» вивчає пожежну і 

техногенну небезпеку технологічних процесів, апаратів і виробництв 

промислових об’єктів підвищеної небезпеки та методи забезпечення їх безпеки 

з використанням фундаментальних законів фізики, хімії, термодинаміки, 

механіки. Зміст навчальної дисципліни «Пожежна безпека об’єктів підвищеної 

небезпеки» тісно пов’язаний з дисциплінами: «Пожежна профілактика в 

населених пунктах», “Системи забезпечення пожежної безпеки об’єктів”, 

«Автоматичні системи забезпечення протипожежного захисту», «Моніторинг 

надзвичайних ситуацій та теорія  ризиків». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

 

1.Оцінка рівня пожежної безпеки об’єктів та технологій підвищеної 

небезпеки.  

2.Ідентифікація та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки. 

3. Пожежна безпека об’єктів підвищеної небезпеки.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Пожежна безпека 

об’єктів підвищеної небезпеки» є формування особистості фахівця, здатного 

вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та 

дослідницького характеру в галузі управління пожежною безпекою об’єктів 

підвищеної небезпеки, що передбачають створення, застосування систем і 

засобів забезпечення пожежної безпеки об’єктів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Пожежна безпека 

об’єктів підвищеної небезпеки” є отримання вмінь і навичок з питань 

забезпечення пожежної і техногенної безпеки об’єктів підвищеної небезпеки у 

системі органів державного управління, а також  виконання інженерних 



підходів до оцінки пожежної безпеки сучасних технологічних процесів і 

апаратів, а також найбільш небезпечних виробництв та технологій, оволодіння 

навичками та вміннями ідентифікувати та декларувати безпеку об’єктів 

підвищеної небезпеки, а також розробляти, пропонувати та впроваджувати 

інженерно-технічні рішення з підвищення рівня пожежної безпеки об'єктів 

підвищеної небезпеки. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої 

освіти повинні: 

знати : 

- параметри пожежовибухонебезпеки технологічних процесів та 

апаратів; 

- методи оцінки небезпеки аварійних ситуацій та аварій на об’єктах 

підвищеної небезпеки; 

- критерії оцінки пожежовибухонебезпеки технологічних процесів 

підвищеної небезпеки; 

- критерії розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику; 

- методи визначення ймовірності виникнення пожежі та вибуху на 

потенційно небезпечних об’єктах; 

- методику ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної 

небезпеки; 

- вимоги до організації розробки планів локалізації та ліквідації 

аварійних ситуацій та аварій на об’єктах підвищеної небезпеки; 

- напрямки та методи забезпечення протипожежного захисту 

промислових об’єктів; 

- нормативне забезпечення пожежної та техногенної безпеки об’єктів 

підвищеної небезпеки. 

 

вміти: 

- аналізувати та оцінювати небезпеки техногенного характеру; 

- визначати можливі сценарії розвитку пожежі на об’єктах підвищеної 

небезпеки; 

- оцінювати основні фактори ризику пожежі; 

- прогнозувати можливі наслідки пожеж; 

- оцінювати результати ідентифікації та декларування безпеки об’єктів 

підвищеної небезпеки; 

- контролювати додержання підприємствами, установами, організаціями 

вимог стандартів, норм, правил у сфері пожежної безпеки; 

- координувати проведенням експертизи, досліджень, оцінки рівнів 

ризику та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх 

переростання у пожежу або зниження її можливих наслідків; 

- координувати проведенням аналізу відповідності проектів та 

інженерних рішень вимогам пожежної безпеки; 

- контролювати додержання підприємствами, установами, організаціями 



вимог стандартів, норм, правил у сфері пожежної безпеки. 

 

мати навички: 

- оцінки та аналізу результатів ідентифікації та декларування безпеки 

об’єктів підвищеної небезпеки; 

- контролю за дотриманням підприємствами, установами, організаціями 

вимог стандартів, норм, правил у сфері пожежної безпеки; 

- використання знань щодо виду небезпек, основних джерел небезпеки, 

які притаманні пожежонебезпечним об'єктам, характеристик небезпечних 

речовин, що використовуються на об'єкті господарської діяльності; 

- роботи з методиками та методами оцінки пожежної і техногенної 

безпеки об’єктів підвищеної небезпеки; 

- оцінки та обгрунтування доцільності систем протипожежного захисту 

обєктів підвищеної небезпеки; 

- оцінки ступеня ризику від впровадження господарської діяльності у 

сфері техногенної та пожежної безпеки. 

 

1.4.Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти: 

 здатність застосовувати нормативно-правові основи професійної 

діяльності; 

 здатність розробляти та надавати пропозиції (рекомендації) з 

підвищення рівня пожежної безпеки промислових об'єктів, поліпшення 

протипожежного стану об’єктів і територій та усунення виявлених порушень 

вимог пожежної безпеки; 

 здатність аналізувати, оптимізувати й застосовувати сучасні 

інформаційні технології під час рішення наукових завдань. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

3.Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Оцінка рівня пожежної безпеки об’єктів та технологій 

підвищеної небезпеки. 

 Тема 1.1.  Пожежовибухонебезпечні промислові об’єкти та їх 

класифікація. 

Мета, задачі та зміст дисципліни «Пожежна безпека об’єктів підвищеної 

небезпеки» у системі підготовки здобувача вищої освіти за 2-м (магістерським) 

рівнем спеціальності 261 «Пожежна безпека». Основні поняття та визначення 

пожежної безпеки виробництв: потенційно небезпечний об’єкт; об’єкт 

підвищеної небезпеки; технологічний процес; аварія; аварійна ситуація; 



пожежа; небезпечні параметри; пожежний ризик; пожежна безпека. 

 Класифікація об’єктів господарювання за видами небезпеки. Потенційно 

небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки, їх характеристика. 

Вибухопожежонебезпечні виробництва.  Критерії оцінки ступеня ризику від 

впровадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної 

безпеки. 

Тема 1.2.  Оцінка рівня пожежної безпеки об’єктів підвищеної 

небезпеки  

Критерії оцінки рівня пожежної безпеки технологічних процесів 

підвищеної небезпеки. Визначення параметрів пожежовибухонебезпеки 

технологічних процесів підвищеної небезпеки.    

 Визначення категорії приміщень, будинків та зовнішніх установок за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою. Вимоги нормативних документів.

 Загальні принципи кількісної оцінки вибухонебезпечності технологічних 

блоків. Енергетичний показник вибухопожежонебезпеки технологічних блоків. 

Розрахункове визначення.       

 Імовірність виникнення пожежі. Метод визначення ймовірності 

виникнення пожежі (вибуху) на промисловому об’єкті. Розрахунок ймовірності 

утворення горючого середовища. Розрахунок ймовірності появи джерел 

запалювання. Розрахунок ймовірності виникнення пожежі у технологічному 

обладнанні.  

Модуль 2. Ідентифікація та декларування безпеки об’єктів 

підвищеної небезпеки 

Тема 2.1.  Ідентифікація потенційно небезпечних об’єктів  

Методика ідентифікації потенційної небезпеки об’єктів. Визначення 

джерел небезпеки на об’єкті та рівнів можливих надзвичайних ситуацій. 

Вимоги нормативних документів.         

Тема 2.2.  Ідентифікація та декларування безпеки об’єктів підвищеної 

небезпеки  

Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки. Порогові маси небезпечних 

речовин пожежовибухонебезпечних об’єктів. Методика виконання 

ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки. Вимоги нормативних документів. 

Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».  Декларування безпеки 

об’єктів підвищеної небезпеки.  Методика визначення ризиків та їх прийнятних 

рівнів для декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки. Нормативний 

документ. Вимоги до розробки, затвердження та експертизи декларації безпеки 

об’єкта підвищеної небезпеки.         

 Локалізація та ліквідація аварійних ситуацій і аварій на потенційно 

небезпечних виробництвах. Рівні аварій та їх визначення. Сценарії виникнення 

та розвитку аварійних ситуацій і аварій. Розробка планів локалізації та 

ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС). Вимоги нормативних 

документів.  



Модуль 3. Пожежна безпека об’єктів підвищеної небезпеки  

Тема 3.1.  Пожежна безпека нафтопереробних підприємств 

Пожежна безпека нафтопереробних підприємств. 

Пожежовибухонебезпека технологічних установок нафтопереробного заводу. 

Установки первинної перегонки нафти, термічного та каталітичного крекінгу. 

Вимоги та розрахунок систем вибухозахисту технологічного обладнання. 

Нормативні документи.  

Тема 3.2.  Пожежна безпека хімічних виробництв 

Пожежна небезпека хімічних виробництв. Пожежовибухобезпека 

хімічних реакторів. Попередження вибухів у хімічних реакторах. Особливості 

пожежної небезпеки коксохімічного виробництва. Протипожежний захист 

хімічних виробництв. Нормативні документи. 

Тема 3.3.  Пожежна безпека об’єктів енергетики 

Пожежна безпека об’єктів енергетики. Виробництво електроенергії на 

ТЕС та АЕС. Технологічна схема. Класифікація ядерних реакторів та їх 

конструктивні елементи. Техногенна небезпека АЕС. Причини аварій та пожеж. 

Протипожежний захист АЕС. Вимоги нормативних документів. 
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