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ВСТУП 

Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Пожежна 

безпека технологічних процесів» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра за спеціальністю 261 «Пожежна безпека», 

спеціалізацій  «Аудит пожежної та техногенної безпеки», «Автоматичні 

системи пожежогасіння та техногенної безпеки» і належить до циклу 

професійної підготовки. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення основ 

пожежовибухонебезпеки технологічних процесів, методики оцінки пожежної 

безпеки типових технологічних процесів та методів забезпечення пожежної 

безпеки виробництв. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Пожежна безпека 

технологічних процесів» вивчає пожежну безпеку технологічних процесів з 

використанням фундаментальних законів фізики, хімії, термодинаміки, 

механіки. Вивчення дисципліни проводиться після вивчення дисциплін: 

«Технічна механіка», «Технічна механіка рідини та газу», «Термодинаміка та 

теплопередача», «Теоретичні основи пожежовибухонебезпеки процесів та 

апаратів», «Теорія розвитку та припинення горіння», «Пожежна безпека 

електроустановок»,  «Стійкість будівель та споруд при пожежі», і пов’язана з 

такими дисциплінами,  як «Пожежна безпека об’єктів підвищеної небезпеки», 

«Аудит пожежної та техногенної безпеки», «Пожежна безпека, територій, 

будівель та споруд», «Автоматичні системи протипожежного захисту».  

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів: 

1. Пожежна безпека механічної обробки горючих речовин і матеріалів. 

2. Пожежна безпека  гідравлічних процесів. 

3. Пожежна безпека нагрівання горючих речовин і матеріалів. 

4. Пожежна безпека масообмінних та хімічних процесів. 
 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Пожежна безпека 

технологічних процесів» є набуття здобувачами компетентностей, знань, умінь 

і навичок аналізу і оцінки пожежної небезпеки та рівня протипожежного 

захисту типових технологічних процесів пожежовибухонебезпечних 

виробництв, освоєння принципів розробки та нормативного обгрунтування  

пожежно-профілактичних заходів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Пожежна безпека 

технологічних процесів» є опанування здобувачами знань, вмінь і навичок 

щодо оцінки пожежної небезпеки механічних, гідравлічних, теплових, 

масообмінних та хімічних процесів, що є найбільш поширеними у 

промисловості та сільському господарстві, а також розробки та нормативного 

обгрунтування заходів пожежної безпеки. 



1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої 

освіти повинні: 

знати: 

- поняття про технологічні процеси, апарати та їх класифікацію; 

- фізико-хімічні закономірності в технологіях та технологічні 

параметри, що впливають на вибухопожежонебезпеку процесів і апаратів; 

- типові технологічні процеси та апарати; 

- особливості пожежної небезпеки технологічного обладнання 

гідравлічних процесів; 

- особливості пожежної небезпеки технологічного обладнання 

механічних процесів; 

- особливості пожежної небезпеки технологічного обладнання теплових 

процесів; 

- особливості пожежної небезпеки технологічного обладнання 

масообмінних процесів; 

- особливості пожежної небезпеки технологічного обладнання хімічних  

процесів; 

- загальну методику аналізу пожежної небезпеки технологічних 

процесів; 

- напрямки та методи розробки пожежно-профілактичних заходів; 

- методику перевірки протипожежного стану об’єктів; 

- вимоги до систем забезпечення пожежної безпеки технологічних 

процесв. 

уміти: 

- встановити показники пожежної небезпеки речовин і матеріалів; 

- визначити причини та місця виникнення пожеж і вибухів при 

здійсненні типових технологічних процесів; 

- визначити найбільш небезпечні апарати і установки на виробництві;  

- визначити можливість (причини) утворення горючого середовища під 

час експлуатації технологічного обладнання; 

- встановити можливі джерела запалювання під час здійснення типових 

технологічних процесів;   

- визначити умови та шляхи поширення пожежі на виробництві; 

- аналізувати пожежну небезпеку і рівень протипожежного захисту 

апаратів і обладнання типових технологічних процесів; 

- визначати технічні засоби та заходи для запобігання вибухів і пожеж у 

технологічних процесах; 

- розробляти інженерно-технічні рішення щодо забезпечення пожежної 

безпеки технологічних процесів; 

- обгрунтовувати запропоновані протипожежні заходи у відповідності з 

вимогами нормативних документів.  

 

мати навички:  

 роботи з технологічним регламентом, технологічною схемою та 

технологічною частиною проектів; 

 оцінювання пожежовибухонебезпеки технологічних процесів та 



апаратів; 

 розробки та обгрунтування пожежно-профілактичних заходів; 

 перевірки протипожежного стану технологічних процесів; 

 самостійно працювати з навчальною, нормативною та науковою 

літературою.  

 

1.4. Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти: 

  

 визначати найбільш небезпечні апарати, установки, процеси;   

 здатність аналізувати пожежну небезпеку типових технологічних 

процесів;  

 орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення пожежної 

безпеки, обґрунтовано обирати відомі пристрої, системи та методи захисту 

технологічних процесів$ 

 оцінити відповідність систем забезпечення пожежної безпеки 

технологічних процесів вимогам нормативних документів.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 195 годин/6,5 кредитів 

ЕКТС. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. 

Мета, задачі та зміст дисципліни «Пожежна безпека технологічних 

процесів» у системі підготовки фахівця пожежної безпеки. Основні поняття та 

визначення пожежної безпеки виробництв. Нормативні документи, що 

регламентують пожежну безпеку технологічних процесів виробництв.  

 Пожежна безпека процесів механічної обробки твердих речовин та 

матеріалів. Механічна обробка металів, пластмас, деревини.  Процеси різання 

та зварювання металів. Заходи профілактики. Особливості пожежної небезпеки 

в деревообробних цехах. Заходи профілактики.      

 Технологічні процеси на борошномельному виробництві. Дробарки, 

млини, дезінтегратори. Умови утворення горючого пилу. Характерні джерела 

запалювання та шляхи поширення полум’я. Пожежна небезпека систем 

уловлювання горючого пилу (пилоосаджувальні камери, циклони). Заходи 

профілактики.         

 Транспортування твердих горючих матеріалів. Транспортери, елеватори 

та пневматичний транспорт. Схеми пневматичного транспорту. Пожежна 

небезпека та заходи профілактики.        

 Пожежна безпека при зберіганні сільськогосподарської продукції. 

Пожежна безпека елеваторів і зерноскладів.       

 Пожежна безпека при збиранні врожаю. Пожежна небезпека та 

протипожежний захист сільськогосподарської техніки. 



Модуль 2. 

Пожежна безпека гідравлічних процесів. Небезпека процесів 

транспортування та зберігання горючих рідин. Способи транспортування 

горючих рідин.  Пожежна небезпека насосів та магістральних трубопроводів. 

Заходи профілактики.          

 Класифікація складів нафти та нафтопродуктів. Зливно-наливні естакади 

складів. Пожежна та техногенна небезпека складів нафти і нафтопродуктів. 

Причини та умови утворення горючого середовища, виникнення джерел 

запалювання, поширення  полум’я та їх пожежно-профілактичне попередження. 

 Автозаправні станції (АЗС). Види АЗС та їх технологічне обладнання. 

Пожежна небезпека АЗС. Причини та умови утворення горючого середовища, 

джерел запалювання та шляхів поширення полум’я при заправці автомобілів 

нафтопродуктами та горючими газами. Особливості пожежної небезпеки 

газозаправних станцій. Протипожежний захист АЗС. Вимоги нормативних 

документів.           

 Пожежна безпека процесів транспортування та зберігання горючих газів. 

Способи зберігання горючих газів. Класифікація компресорів та їх пожежна 

небезпека. Вимоги пожежної безпеки до компресорів та компресорних станцій. 

Пожежна безпека при зберіганні та переробці скраплених вуглеводневих газів. 

Вимоги нормативних документів. Пожежна небезпека та протипожежний 

захист при зберіганні горючих газів в балонах. Нормативні документи. 

 Пожежна безпека транспортних підприємств. Загальні відомості про 

транспортні підприємства, їх класифікація. Автотранспортні підприємства. 

Гаражі, бази централізованого обслуговування підприємств. Пожежна 

небезпека та заходи профілактики. Евакуація автомобілів під час пожежі.  

 

Модуль 3. 

Процеси нагрівання горючих речовин і матеріалів. Теплоносії та 

холодоагенти, їх характеристика. Нагрівання водяною парою та 

високотемпературними теплоносіями. Теплообмінники та їх класифікація.  

Пожежна небезпека теплообмінників. Температурні напруження. Зниження 

температурних напружень.  

Пожежна небезпека нагрівання горючих речовин полум’ям та топковими 

газами. Трубчасті технологічні печі, їх характеристика. Причини та місця 

виникнення пожеж і вибухів у трубчастих печах. Протипожежний захист 

трубчастих печей.   

 

Модуль 4. 

Пожежна безпека масообмінних процесів. Процеси ректифікації.  

Особливості пожежної небезпеки ректифікаційних установок. Пожежна безпека 

процесу ректифікації.         

 Процеси сорбції. Пожежна небезпека процесів абсорбції. Принципова 



схема абсорбційної установки. Небезпека утворення горючих сумішей в 

абсорберах. Заходи профілактики. Пожежна небезпека процесів адсорбції. 

Адсорбенти та їх пожежонебезпечні властивості. Небезпека утворення горючих 

концентрацій в адсорберах. Заходи профілактики.     

 Пожежна безпека процесів машинобудівних підприємств. Процеси 

фарбування та сушіння виробів. Способи фарбування та сушіння виробів. 

Заходи профілактики.          

 Пожежна безпека хімічних процесів. Загальні відомості про хімічні 

процеси. Класифікація хімічних процесів. Екзотермічні та ендотермічні хімічні 

процеси та їх пожежна небезпека. Хімічні реактори – апарати для проведення 

екзотермічних та ендотермічних реакцій.  Класифікація хімічних реакторів. 

Основні типи. Пожежна небезпека. Заходи пожежної профілактики. 
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