
 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 
 

УТИЛІЗАЦІЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ 
ПРЕДМЕТІВ 

 
Спеціальність (спеціалізація): 
 
263 «Цивільна безпека» (спеціалізація «Інженерне забезпечення 

саперних, піротехнічних та вибухових робіт»);  
 

Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Навчальна дисципліна «Утилізація та знищення вибухонебезпечних 
предметів в Україні» є дисципліною професійної та практичної спрямова-ності, 
засвоєння якої дозволить успішно виконувати службові завдання в умовах 
надзвичайних ситуацій та повсякденної служби.  

 
Мета: сформувати у майбутніх фахівців, з базовою вищою освітою, чіткі 

знання і вміння з питань експертизи проектів з утилізації та знищення 
вибухонебезпечних предметів в Україні на підставі знань принципу будови 
ВНП, в набутті знань, щодо порядку знищення вибухових (вибухонебез-
печних) пристроїв (сумішей, речовин), засобів підриву, сучасної стрілецької 
зброї, заходів безпеки при поводженні з ними, а також при транспортуванні і 
зберіганні. 

 
Завдання: сформувати у курсантів, студентів та слухачів (далі – слу-

хачів) теоретичні знання, навички та практичні вміння для розгляду кон-
кретних ситуацій і вирішення практичних завдань, що пов’язані з утиліза-цією 
вибухонебезпечних предметів в Україні, впевнено діяти в складних 
екстремальних ситуаціях. 

 
У результаті вивчення дисципліни та набуття практичних навичок 

курсант (студент) повинен: 
знати: 
– вимоги керівних документів, та нормативно-правових актів з охорони 

праці; 
– порядок проведення утилізації вибухонебезпечних предметів та заходи 

безпеки при виконання робіт з підвищеною небезпекою; 
– методики проведення занять з усіма фахівцями що залучені до 

утилізації; 
– знати комплект документів що розробляється при проведенні утилізації;  
– порядок обліку вибухонебезпечних предметів на всіх етапах 

експлуатації; 



 

– порядок зберігання, транспортування та знищення вибухонебезпеч-них 
предметів; 

– правила і норми завантаження транспортних засобів (залізничний, 
автомобільний, водний та ін.); 

– правила знищення вибухових речовин і засобів підриву. 
 
вміти: 
– застосовувати на службі і в повсякденному житті вимоги керівних 

документів щодо утилізації вибухонебезпечних предметів; 
– контролювати життєдіяльність арсеналів, складів та баз у питаннях 

небезпечної організації зберігання, транспортування та проведення робіт з 
утилізації вибухонебезпечних предметів; 

– планувати заходи з утилізації боєприпасів та здійснювати контроль за їх 
виконанням; 

– погоджувати нормативні документи з питань утилізації боєприпасів, що 
розробляють представники Міноборони України; 

– погоджувати державні контракти (договори) з утилізації боєприпасів, 
що укладають представники Міноборони України; 

– забезпечувати розроблення нормативних документів з питань утилізації  
боєприпасів; 

– здійснювати контроль за обігом вибухонебезпечних продуктів 
утилізації в місцях її проведення; 

– складати комплект документів, технологічні процеси на всі види робіт з 
розбирання та знищення вибухонебезпечних предметів; 

–  методично правильно організовувати і проводити заняття з під-
леглими; 

– організовувати дії підлеглих при ліквідації наслідків НС, пов’язаних з 
вилученням, знешкодженням, транспортуванням, збереженням та знищенням 
вибухових пристроїв (сумішей, речовин), піротехнічних засобів, поводжен-ням 
зі стрілецькою зброєю; 

– забезпечувати заходи безпеки при проведенні евакуаційних та інших 
заходів щодо захисту населення і території при знешкодженні вибухових 
пристроїв; 

– забезпечувати заходи безпеки при виникненні нештатних ситуацій в 
ході зберігання, транспортування вибухонебезпечних предметів; 

– проводити знищення боєприпасів у спосіб, що забезпечує безпеку 
персоналу, навколишнього природного середовища і населення від шкідливого 
впливу виробничих процесів та продуктів утилізації. 

 
мати навички: 
– у виконанні прийомів роботи зі знищення вибухонебезпечних 

предметів; 
– у розробці та порядку оформлення комплекту документів робочого 

технологічного процесу з утилізації ВНП; 



 

– у розробці інструкцій з охорони праці на всі види робіт, у тому числі на 
роботи з підвищеною небезпекою та разові роботи; 

– у складанні актів з розслідування нещасних випадків, що пов’язані (не 
пов’язані) з  виробництвом; 

 – у порядку оформлення наряду-допуску на виконання робіт з 
підвищеною небезпекою, та наряду-допуску на виконання тимчасових вогневих 
робіт; 

– у оформленні облікових документів, які ведуться під час проведення 
робіт з утилізації ВНП; 

– з організації проведення інструктажів з питань охорони праці; 
 
Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти:  
– здатність удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний, 

загальнокультурний та професійний рівень; 
– здатність самостійно набувати і використовувати в практичній 

діяльності нові знання і уміння, поглиблювати свій професійний світогляд; 
– здатність в проведенні робіт з утилізації вибухонебезпечних предметів; 
– здатність визначати тип ВНП, його ступінь небезпеки та порядок його 

знищення; 
– здатність забезпечити матеріалами, інструментом, обладнанням, 

засобами індивідуального захисту при проведенні робіт з утилізації та 
знищення ВНП; 

– здатність надавати домедичну допомогу при пораненнях різної 
локалізації та при різних видах ушкоджень м’яких тканин; 

– здатність визначити етапи та порядок надання допомоги потерпілим, що 
знаходяться у небезпечних умовах, організовувати їх транспортування до 
пунктів їх збору та сортування. 

– здатність вести облік та порядок списання ВНП під час проведення 
робіт з утилізації. 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3,0 кредити 

ECTS.  
 

Методи навчання 
 

Вивчення дисципліни «Утилізація та знищення вибухонебезпечних 
предметів в Україні» передбачає проведення лекційних та практичних за-нять з 
проведенням екскурсій на виробничі підприємства та інші об’єкти 
господарської діяльності, а також самостійну роботу слухачів. Практичні за-
няття проводяться у спеціально обладнаному класі.  

 
Методи контролю 

 
Для оцінки знань слухачів використовується поточний та підсумковий 



 

контролі. Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті 
методом опитування та письмового тестового контролю. У процесі вивчення 
дисципліни слухачі виконують дві модульні контрольні роботи та написання 
курсового проекту. Підсумкова форма контролю – екзамен. 
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Розподіл балів, які отримують курсанти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест 
(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

25 100 

Т1.1 Т1.2 Т1.3 Т2.1 Т3.1 Т3.2 
5 5 5 5 5 5 

Змістовий 
модуль 4 

Модульна 
контрольна 

робота 1 

Змістовий модуль 
5 

Змістовий 
модуль 6 

Модульна 
контрольна 

робота 2 
Т4.1 Т.Т.1-4 Т5.1 Т5.2 Т5.3 Т6.1 Т.Т.5-6 

5 10 5 5 5 5 10 

Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 

проекту (роботи),  
практики 

для заліку 

5,00 (90–100) А відмінно  
 

зараховано 
4,50–4,99 (80–89) В 

добре 
4,00–4,49 (65–79) С 
3,50–3,99 (55–64) D 

задовільно 
3,00–3,49 (50–54) Е 

2,50–2,99 (35–49) FX 
незадовільно з  

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з  
можливістю 

повторного складання 

2,00–2,49 (1–34) F 

незадовільно з 
обов’язковим  

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 



 

Методичне забезпечення 
 

Контрольні питання для проведення підсумкового контролю 
(модульний контроль, екзамен): 

                               

МОДУЛЬ 1. Законодавча база. Типова організаційна структура 
об’єктів проведення утилізації ВНП 

Порядок та правила щодо утилізації ВНП 
1. Поняття терміну вибухонебезпечні предмети. Короткий історичний 

нарис розвитку утилізації боєприпасів в СРСР і Україні. 
2. Перелік та основні розділи керівних документів щодо організації 

утилізації  ВНП. Постанова КМУ від 16.06.10 р. № 469. Вимоги до технічної та 
технологічної документації. 

3. Перелік та  основні розділи нормативно правових актів з охорони праці 
(НПАОП) при проведенні утилізації з ВНП. Правила пожежної безпеки в 
Україні під час утилізації. 

Організація арсеналів, баз і складів.  Порядок зберігання на 
арсеналах, базах і складах України 

4. Типова організаційна структура арсеналу, бази. Призначення та 
функції структурних підрозділів арсеналів, баз і складів.  

5. Обов’язки посадових осіб. 
6. Утримання технічної території арсеналів, баз і складів. Організація 

охорони та оборони. 
7. Перелік небезпечних і особливо небезпечних, технологічних операцій 

при розбиранні та утилізації боєприпасів. Пільги працівників.  
8. Класифікація приміщень та виробництв. Характеристика приміщень 

Загальні вимоги до споруд. 
9. Призначення та структура енергомеханічного відділу арсеналів, баз та 

складів. Організація та обслуговування об’єктів життєдіяльності. Види 
постачання. 

10. Блискавкозахист та захист вiд статичної електрики. Протипожежна 
охорона. 

Порядок прийому та відправки вибухонебезпечних предметів 
11. Приймання ракет і боєприпасів та їх елементів.  
12. Відправлення ракет і боєприпасів та їх елементів. 
Порядок зберігання ракет і боєприпасів та їх елементів 
13. Загальні положення. Порядок зберігання на всіх етапах експлуата-ції 

боєприпасів в Україні. Комплектне зберігання боєприпасів на арсеналах, базах і 
складах. Правила сумісного зберігання ВНП. Норми завантаження сховищ. 

14. Обладнання та утримання сховищ ракет і боєприпасів. Порядок від-
відування  та провітрювання сховищ. Протипожежні заходи. 

15. Особливості організації зберігання боєприпасів на майданчиках від-
критого (постійного) зберігання. Порядок обвалування. Блискавкозахист. 

16. Особливості організації зберігання стрілецької зброї та боєприпасів 



 

поточного постачання. Обладнання, охорона, сигналізація, зв'язок та проти 
пожежні заходи. Порядок зберігання в кімнаті чергового по частині, роті на 
складі поточного забезпечення арсеналів, баз і складів. 

Технічне обслуговування та ремонт ракет і боєприпасів 
17. Організація виробництва. Основні види виробництва, спеціалізація 

виробничих підрозділів.  
18. Класифікація і розташування виробничих цехів. Обладнання та 

утримання цехів.  
19. Організація пунктів робіт з боєприпасами. Обладнання та утриман-ня 

постійних, або тимчасових пунктів робіт з боєприпасами.  
Правила та норми завантаження боєприпасів. Вантажно-розван-

тажувальні роботи з ракетами і боєприпасами 
20. Вантажно-розвантажувальні і транспортувальні роботи з ракетами, 

боєприпасами і вибухонебезпечними вантажами. 
21. Загальні правила перевезення по залізницях, автомашинах, водними 

шляхами, повітряним транспортом. Правила та  Норми завантаження боєпри-
пасів. 

22. Порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та 
використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв 
вітчизняного виробництва для відстрілу патронів споряджених гумовими чи 
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної 
дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових мате-
ріалів. Особливість норм і правил завантаження та перевезення небезпечних і 
іноземних боєприпасів. 

Заходи безпеки при поводженні з ракетами і боєприпасами під час 
проведення робіт з утилізації 

23. Організація служби охорони праці на підприємстві. Атестація ро-
бочих місць за умовами праці. 

24. Порядок проведення періодичних медичних оглядів. Наркологічні 
огляди. Психіатричні огляди. Програма вступного інструктажу.  

25. Загальні положення. Навчання й інструктаж працівників. Види ін-
структажів. Порядок допуску працівників до виконання робіт з утилізації ВНП. 

26. Загальні положення заходів безпеки. Порядок розроблення Інструк-
цій з заходів безпеки й охорони праці. Перелік робіт з підвищеною небез-
пекою. 

27. Вогневі роботи. Порядок оформлення наряду-допуску на виконання 
вогневих робіт. Оформлення наряду-допуску на виконання робіт з підвище-ною 
небезпекою. 

28. Державне соціальне страхування. Порядок розслідування та облік 
нещасних випадків невиробничого характеру. Порядок розслідування та ве-
дення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на ви-
робництві. Порядок спеціального розслідування нещасних випадків. Порядок 
розслідування та обліку НВ для військовослужбовців. Порядок спеціального 
розслідування нещасних випадків. Розслідування та облік професійних 



 

захворювань і отруєнь військовослужбовців. Розслідування та облік аварій. 
Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися під 
час  навчально-виховного процесу в навчальних закладах. 

29. Загальні положення. Заходи безпеки при поводженні з артилерій-
ськими боєприпасами. Особливі заходи безпеки при поводженні з ракетами. 

30. Правила безпеки при зберіганні ракет і боєприпасів. Правила безпе-ки 
під час робіт з ракетами і боєприпасами. Заходи безпеки при виконанні 
вантажно-розвантажувальних робіт з боєприпасами. Поводження з ракетами, 
що потрапили в аварію. 

31. Правила безпеки під час робіт з ракетами і боєприпасами у цехах. 
Особливості правил безпеки під час робіт з утилізації ракет, ПТКРC. Порядок 
збору, контролю і передачі в народне господарство металобрухту, порохів і 
вибухових речовин, одержаних після розрядки боєприпасів (утилізації). 

32. Правила безпеки під час проведення ремонту артилерійських 
пострілів. Правила безпеки під час проведення регламентних робіт з раке-тами 
та ПТКРС. 

33. Загальні правила безпеки під час розрядки і знищенні боєприпасів їх 
елементів. Правила безпеки під час спалювання артилерійських, міно-метних і 
реактивних порохових зарядів та ВР без металевих оболонок. Правила безпеки 
при випалюванні основних (запалюючих) зарядів міно-метних пострілів, 
сигнальних і освітлювальних патронів, засобів займання (КВ), трасерів і 
боєприпасів до стрілецької зброї. Заходи безпеки при випа-люванні вибухової 
речовини з корпусів снарядів та мін. Заходи безпеки при знищенні боєприпасів 
методом підриву. Особливості при проведенні робіт по знищенню іноземних 
боєприпасів. 

 

МОДУЛЬ 2. «Заходи безпеки при проведенні робіт з утилізації ВНП. 
Організація утилізації та знищення ракет і БП» 

Планові технічні огляди ракет і боєприпасів на базах. Порядок 
проведення ремонту ракет і боє-припасів на базах 

34. Планові технічні огляди ракет і боєприпасів на базах. Порядок про-
ведення технічних оглядів ракет і боєприпасів. Особливості проведення тех-
нічних оглядів іноземних боєприпасів. 

35. Порядок проведення ремонту ракет і боєприпасів на базах. 
36. Порядок приведення боєприпасів в остаточне спорядження. 
Облік і звітність при організації прийому, відправці, зберіганні  та 

проведенні утилізації боєприпасів 
37. Загальні положення. Порядок складання, оформлення і ведення 

облікових документів.  
38. Документальне оформлення прийому матеріальних засобів. Доку-

ментальне оформлення відпустки (відвантаження, відправки) матеріальних 
засобів. 

39. Документальне оформлення списання з обліку, зміни якісного стану і 
освіження матеріальних засобів. Облік ракет і боєприпасів у обліково-опе-



 

раційному відділі. 
40. Облік ракет і боєприпасів у цехах ремонту і комплектації. Облік ра-

кет і боєприпасів у відділах зберігання на арсеналах, базах і складах. Облік у 
транспортному відділі. Контроль за веденням обліку ракет і боєприпасів. 
Порядок виготовлення бланків облікових документів. 

Організація утилізації та знищення ракет і боєприпасів на арсена-
лах, базах та складах 

41. Загальні положення. Підготовка до утилізації та організація роз-
риштування (розбирання) безпечних ракет і боєприпасів на елементи і роз-
ряджання (видалення вибухових, запальних, димоутворюючих чи піротех-
нічних речовин). 

42. Випалювання основних зарядів мінометних пострілів, піротехніч-них 
засобів, засобів займання (КВ), вузлів підривників, снарядів і пострілів малих 
калібрів. Знищення капсулів запальників шляхом їх прострілу. Порядок 
організації і проведення робіт по випалюванні трасерів з корпусів снарядів. 

43. Розряджання боєприпасів методами виплавляння. Вилучення ВР з 
боєприпасів шашкового спорядження. Вилуговування амонійно-селітрових ВР. 
Розрядження боєприпасів методом гідравлічного вимивання ВР, стру-меневою 
виплавкою (вимивання ВР розплавом парафіну). Вилучення ВР з 
протитанкових та протипіхотних мін. Сучасні методи оброблення корпусів 
боєприпасів. 

44. Облаштування, організація й устаткування підривних полів. Порядок 
транспортування боєприпасів на підривне поле. 

45. Знищення непридатних порохів і вибухових речовин методом 
спалювання. Порядок знищення вибухових речовин таких як:  тротил (Т); 
гексоген (A-IX-1; A-IX-2;) окфол (О); амотол (А) зі снарядів та мін (О; ОФ; БР;) 
калібру 37–203 мм шляхом випалювання на відкритому майданчику підривного 
поля. 

46. Порядок знищення боєприпасів методом підриву. Підготовка та 
проведення робіт. Розриштування і знищення зарядів в гільзах з корпусом, що 
згорає. Спалювання відходів виробництва. 

Технологічні процеси щодо розбирання та знищення ВНП на арсе-
налах, базах і складах 

47. Комплект необхідних документів, що розробляється для проведен-ня 
утилізації (розбирання) та знищення боєприпасів. Правила оформлення 
технологічних документів. 

48. Інструкції на робочі місця. Інструкції з охорони праці. Норми за-
вантаження робочих місць. Попереджувальні знаки. 

49. Технологічний процес на розбирання 37–115 мм артилерійських 
пострілів унітарного заряджання у закінченому спорядженні. 

50. Технологічний процес на розбирання 115–152 мм артилерійських 
пострілів роздільно-гільзового заряджання у закінченому спорядженні. 

51. Технологічний процес на розбирання кумулятивних артилерійських 
снарядів калібру 76–152 мм. 



 

52. Технологічний процес поглибленої утилізації артилерійських снаря-
дів калібру 30–152 мм індексів ОР, О, ОФ, БР. 

53. Технологічний процес на розбирання 122–152 мм артилерійських 
снарядів з готовими вражаючими елементами індексів Ш1, Ш2, Ш6 та       100 
мм снарядів Ш5. 

54. Технологічний процес на розбирання 122–152 мм освітлювальних та 
агітаційних артилерійських снарядів індексів С-463, С4Ж, А1Ж, А-462, С2, С1, 
С6, С6-1. 

55. Технологічний процес на розбирання 82-120 мм освітлювальних 
мінометних пострілів. 

56. Технологічний процес на випалювання (вихолощення) трасерів з 
корпусів снарядів. 

57. Технологічний процес на розбирання  протипіхотних мін ОЗМ-72. 
58. Технологічний процес на розряджання капсульних втулок: КВ-2(У), 

КВ-4, КВ-5(У), КВ-13(У), КВ-17, ГУВ-7. 
59. Технологічний процес по знищенню вибухових речовин таких як: 

тротил (Т), гексоген (А-ІХ-1; А-ІХ-2), окфол (О), амотол (А) зі снарядів та мін 
індексів (О, ОФ, БР, БК) шляхом випалювання на відкритому майданчи-ку. 

60. Технологічний процес по знищенню шляхом спалювання непри-
датних мінометних, артилерійських та реактивних порохів на відкритому 
майданчику підривного поля. 

61. Технологічний процес розбирання тактичних ракет (ТР) індексу 
9М21. 

62. Технологічний процес на розбирання 122 мм некерованих 
реактивних снарядів М-21ОФ (індексу 9М22У) до БМ-21. 
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