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Загальна інформація про дисципліну  

Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна «Утилізація вибухонебезпечних предметів» є 

дисципліною професійної та практичної спрямованості, засвоєння якої 

дозволить успішно виконувати службові завдання в умовах надзвичайних 

ситуацій та повсякденної служби.  

Даний курс передбачає вивчення сутності терміна «вибухонебезпечні 

предмети» (ВНП), подано короткий історичний нарис розвитку утилізації 

боєприпасів у СРСР та Україні, наведено порядок та правила утилізації ВНП, 

порядок прийому та відправки вибухонебезпечних предметів, надано 

організацію арсеналів, баз і складів, розкрито порядок зберігання ВНП на 

арсеналах, базах і складах України. 

Також присвячено заходам безпеки при поводженні з ракетами і 

боєприпасами під час проведення робіт з утилізації. 

Детально розкрито організацію утилізації та знищення ракет і 

боєприпасів на арсеналах, базах та складах. 

Подано основні положення (правила) щодо організації утилізації та 

знищення ракет і боєприпасів на арсенал, базах та складах. Пояснюється 

порядок написання комплекту документів на технологічний процес із 

розбирання ВНП. 

Вивчення цих питань дасть можливість фахівцям ДСНС України на 

професійному рівні розбиратися в питаннях утилізації ВНП і тим самим 

контролювати роботу арсеналів баз і складів та давати дозвіл на виконання 

робіт з утилізації будь-яких ВНП. 

 

Інформація про науково-педагогічного(них) працівника(ів) 
 

Загальна інформація 

Смирнов Олег Миколайович, старший викладач 

кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки 

факультету цивільного захисту 

Контактна інформація 
м. Харків, вул. Баварська, 7, кафедра П та СП. 

Робочий номер телефону – 3-67.  

Е-mail smyrnov@nuczu.edu.ua 

Наукові інтереси 

 

– розробка робочих технологічних процесів з 

розбирання боєприпасів; 

– розробка навчального посібника «Утилізація та 

знищення вибухонебезпечних предметів»; 

– розробка навчального посібника «Загальна 

будова вибухонебезпечних предметів»; 

– розробка кваліфікаційних характеристик 

фахівця з утилізації вибухонебезпечних предметів 

Професійні здібності 

– застосування в освітній діяльності раніше 

набутих професійних знань та практичних 

навичок 

mailto:smyrnov@nuczu.edu.ua
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Час та місце проведення занять з навчальної дисципліни 

 

Аудиторні заняття з навчальної дисципліни проводяться згідно 

затвердженого розкладу. Електронний варіант розкладу розміщується на 

сайті Університету (http://rozklad.nuczu.edu.ua/timeTable/group).  

Консультації з навчальної дисципліни проводяться протягом семестру 

щосереди з 15.00 до 17.00 в кабінеті № 708. В разі додаткової потреби 

здобувача в консультації час погоджується з викладачем. 

 

Мета вивчення дисципліни: сформувати у майбутніх фахівців, з 

базовою вищою освітою, чіткі знання і вміння з питань експертизи проектів з 

утилізації вибухонебезпечних предметів в Україні на підставі знань 

принципу будови ВНП, в набутті знань, щодо порядку знищення вибухових 

(вибухонебезпечних) пристроїв (сумішей, речовин), засобів підриву, сучасної 

стрілецької зброї, заходів безпеки при поводженні з ними, а також при 

транспортуванні і зберіганні 

 

Опис навчальної дисципліни  
 

Найменування 

показників 

Форма здобуття освіти 

очна  

(денна) 

заочна 

(дистанційна) 

Статус дисципліни (обов’язкова загаль-

на або обов’язкова професійна або 

вибіркова) 

обов’язкова 

загальна 
– 

Рік підготовки 4-й – 

Семестр 7-й – 

   

Обсяг дисципліни:   

– в кредитах ЄКТС 5,0 – 

– кількість модулів 3 – 

– загальна кількість годин 150 год. – 

   

Розподіл часу за навчальним планом: 

– лекції (годин) 28 год. – 

– практичні заняття (годин) 42 год. – 

– семінарські заняття (годин) 0 год. – 

– лабораторні заняття (годин) 0 год. – 

– курсовий проект (робота) (годин) 132 год. – 

– інші види занять (годин) 0 год. – 

– самостійна робота (годин)  80 год. – 

– індивідуальні завдання (науково-до-

слідне) (годин) 
– – 

– підсумковий контроль (диференційний 

залік, екзамен)    
екзамен – 

http://rozklad.nuczu.edu.ua/timeTable/group
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Передумови для вивчення дисципліни  
 

Загальна будова вибухонебезпечних предметів. 

 

Результати навчання та компетентності з дисципліни 
 

Відповідно до освітньої програми Інженерне забезпечення саперних, 

піротехнічних та вибухових робіт____________________________________________ 
                                                                                            (назва) 

 

вивчення навчальної дисципліни повинно забезпечити: 

– досягнення здобувачами вищої освіти таких результатів навчання:  

Програмні результати навчання ПРН 

Оцінювати медико-санітарну обстановку, що може скла-

стися у разі виникнення надзвичайних ситуацій техноген-

ного, природного, соціального та військового характеру, 

організовувати надання домедичної допомоги постражда-

лим при різних травмах у залежності від обставин, що 

склалися, кліматичних і природних умов, з урахуванням 

особистої безпеки, використовуючи індивідуальні та гру-

пові табельні і підручні засоби для надання домедичної 

допомоги 

ПРН11 

Уміти контролювати життєдіяльність арсеналів, складів та 

баз у питаннях небезпечної організації зберігання, тран-

спортування та проведення робіт з утилізації вибухоне-

безпечних предметів  

ПРН12 

Організація експлуатації аварійно-рятувальної проти по-

жежної та інженерної техніки, її обладнання та оснащення 
ПРН14 

Уміти організовувати роботи при ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з вилученням, зне-

шкодженням, транспортуванням, збереженням та знищен-

ням вибухових пристроїв (сумішей, речовин), піротехнік-

них засобів  

ПРН19 

 

– формування у здобувачів вищої освіти наступних компетентностей: 

  

Програмні компетентності (загальні та професійні) ЗК, ПК 

Здатність вирішувати практичні завдання з утилізації та 

знищення ВНП на підставі знань принципу їх класифікації 

та будови 

ПК11 

Здатність проводити знищення боєприпасів у спосіб, що 

забезпечує безпеку персоналу, навколишнього природного 

середовища і населення від шкідливого впливу 

виробничих процесів та продуктів утилізації 

ПК14 
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Програма навчальної дисципліни 

 

Теми навчальної дисципліни: 

Модуль 1. Законодавча база. Типова організаційна структура 

об’єктів проведення утилізації ВНП 

Тема 1.1. Поняття терміну вибухонебезпечні предмети. Короткий 

історичний нарис розвитку утилізації боєприпасів в СРСР і Україні. 

Тема 1.2. Перелік та основні розділи керівних документів щодо 

організації утилізації  ВНП. Постанова КМУ № 469 від 16.06.10 р. Вимоги до 

технічної та технологічної документації. 

Тема 1.3. Перелік та основні розділи нормативно-правових актів з 

охорони праці при проведенні утилізації з ВНП. Правила пожежної безпеки в 

Україні під час утилізації. 

Тема 2.1. Типова організаційна структура арсеналу, бази. Призначення 

та функції структурних підрозділів арсеналів, баз і складів. 

Тема 2.2. Обов’язки посадових осіб. 

Тема 2.3. Утримання технічної території арсеналів, баз і складів. 

Організація охорони та оборони. 

Тема 2.4. Перелік небезпечних і особливо небезпечних технологічних 

операцій при розбиранні та утилізації боєприпасів. Пільги працівників.  

Тема 2.5. Класифікація приміщень та виробництв. Характеристика 

приміщень Загальні вимоги до споруд. 

Тема 2.6. Призначення та структура енергомеханічного відділу арсена-

лів, баз та складів. Організація та обслуговування об’єктів життєдіяльності.  

Тема 2.7. Види постачання. Блискавкозахист та захист вiд статичної 

електрики. Протипожежна охорона. 

Тема 3.1. Приймання ракет і боєприпасів та їх елементів.  

Тема 3.2. Відправлення ракет і боєприпасів та їх елементів. 

Тема 4.1. Загальні положення. Порядок зберігання на всіх етапах 

експлуатації боєприпасів в Україні. Комплектне зберігання боєприпасів на 

арсеналах, базах і складах. Правила сумісного зберігання ВНП. Норми заван-

таження сховищ. 

Тема 4.2. Обладнання та утримання сховищ ракет і боєприпасів. 

Порядок відвідування  та провітрювання сховищ. Протипожежні заходи.  

Тема 4.3. Особливості організації зберігання боєприпасів на майдан-

чиках відкритого (постійного) зберігання. Порядок обвалування. Блискавко-

захист. 

Тема 4.4. Особливості організації зберігання стрілецької зброї та боє-

припасів поточного постачання. Обладнання, охорона, сигналізація, зв’язок 

та протипожежні заходи. Порядок зберігання в кімнаті чергового по частині, 

роті на складі поточного забезпечення арсеналів, баз і складів. 

Тема 5.1. Організація виробництва. Основні види виробництва, спеціа-

лізація виробничих підрозділів. 

Тема 5.2. Класифікація і розташування виробничих цехів. Обладнання 

та утримання цехів. Організація пунктів робіт з боєприпасами.  
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Тема 5.3. Обладнання та утримання постійних, або тимчасових пунктів 

робіт з боєприпасами. 

Тема 6.1. Вантажно-розвантажувальні і транспортувальні роботи з 

ракетами, боєприпасами і вибухонебезпечними вантажами.  

Тема 6.2. Загальні правила перевезення по залізницях, автомашинах, 

водними шляхами, повітряним транспортом. Правила та Норми завантаження 

боєприпасів. 

Тема 6.3. Порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, пере-

везення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, при-

строїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів споряджених гумо-

вими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами не-

смертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибу-

хових матеріалів. Особливість норм і правил завантаження та перевезення 

небезпечних і іноземних боєприпасів. 

Модуль 2. Заходи безпеки при проведенні робіт з утилізації ВНП 

Тема 7.1. Організація служби охорони праці на підприємстві. 

Атестація робочих місць за умовами праці. 

Тема 7.2. Порядок проведення періодичних медичних оглядів. Нарко-

логічні огляди. Психіатричні огляди. 

Тема 7.3. Загальні положення. Навчання й інструктаж працівників. 

Види інструктажів. Програма вступного інструктажу. Порядок допуску пра-

цівників до виконання робіт з утилізації ВНП.  

Тема 7.4. Загальні положення заходів безпеки. Порядок розроблення 

Інструкцій з заходів безпеки й охорони праці. Перелік робіт з підвищеною 

небезпекою. 

Тема 7.5. Вогневі роботи. Порядок оформлення наряд-допуску на 

виконання вогневих робіт. Оформлення наряд-допуску на виконання робіт з 

підвищеною небезпекою. 

Тема 7.6 а. Державне соціальне страхування. Порядок розслідування та 

облік нещасних випадків невиробничого характеру. 

Тема 7.6 б. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випад-

ків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Порядок спеціального 

розслідування нещасних випадків. Порядок розслідування та обліку НВ для 

військовослужбовців. Порядок спеціального розслідування нещасних випад-

ків. Розслідування та облік професійних захворювань і отруєнь військово-

службовців. 

Тема 7.6 в. Розслідування та облік аварій. Порядок розслідування та 

ведення обліку нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного 

процесу в навчальних закладах. 

Тема 7.7. Загальні положення. Заходи безпеки при поводженні з 

артилерійськими боєприпасами. Особливі заходи безпеки при поводженні з 

ракетами. Правила безпеки при зберіганні ракет і боєприпасів. Правила без-

пеки під час робіт з ракетами і боєприпасами.  

Тема 7.8. Заходи безпеки при виконанні вантажно-розвантажувальних 

робіт з боєприпасами. Поводження з ракетами, що потрапили в аварію. 
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Тема 7.9. Правила безпеки під час робіт з ракетами і боєприпасами у 

цехах. Особливості правил безпеки під час робіт з утилізації ракет, ПТКРС. 

Порядок збору, контролю і передачі в народне господарство металобрухту, 

порохів і вибухових речовин, одержаних після розрядки боєприпасів 

(утилізації).  

Тема 7.10. Правила безпеки під час проведення ремонту артилерій-

ських пострілів. Правила безпеки під час проведення регламентних робіт з 

ракетами та ПТКРС. 

Тема 7.11. Загальні правила безпеки під час розрядки і знищенні 

боєприпасів їх елементів. Правила безпеки під час спалювання артилерій-

ських, мінометних і реактивних порохових зарядів та ВР без металевих 

оболонок. Правила безпеки при випалюванні основних (запалюючих) зарядів 

мінометних пострілів, сигнальних і освітлювальних патронів, засобів зай-

мання (КВ), трасерів і боєприпасів до стрілецької зброї. Заходи безпеки при 

випалюванні вибухової речовини з корпусів снарядів та мін. Заходи безпеки 

при знищенні боєприпасів методом підриву. 
 

Модуль 3. Організація утилізації та знищення ракет і БП 

Тема 8.1. Контроль технічного стану ракет і боєприпасів на всіх етапах 

експлуатації. Порядок відбору зразків боєприпасів для централізованого 

зберігання, на лабораторні і полігонні випробування. Планові технічні огляди 

ракет і боєприпасів на базах.  

Тема 8.2. Порядок проведення технічних оглядів ракет і боєприпасів. 

Особливості проведення технічних оглядів іноземних боєприпасів. 

Тема 8.3. Порядок проведення ремонту ракет і боєприпасів на базах.  

Тема 8.4. Порядок приведення боєприпасів в остаточне спорядження. 

Тема 9.1. Загальні положення. Порядок складання, оформлення і ве-

дення облікових документів.  

Тема 9.2. Документальне оформлення прийому матеріальних засобів. 

Документальне оформлення відпустки (відвантаження, відправки) матеріаль-

них засобів. 

Тема 9.3. Документальне оформлення списання з обліку, зміни якісно-

го стану і освіження матеріальних засобів. Облік ракет і боєприпасів у 

обліково-операційному відділі. Облік ракет і боєприпасів у цехах ремонту і 

комплектації.  

Тема 9.4. Облік ракет 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. 

Тема 10.1. Загальні положення. Підготовка до утилізації та організація 

розриштування (розбирання) безпечних ракет і боєприпасів на елементи і 

розряджання (видалення вибухових, запальних, димоутворюючих чи піротех-

нічних речовин).  

Тема 10.2. Випалювання основних зарядів мінометних пострілів, піро-

технічних засобів, засобів займання (КВ), вузлів підривників, снарядів і 

пострілів малих калібрів. Знищення капсулів запальників шляхом їх про-
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стрілу. Порядок організації і проведення робіт по випалюванні трасерів з 

корпусів снарядів. 

Тема 10.3. Розряджання боєприпасів методами виплавляння. Вилу-

чення ВР з боєприпасів шашкового спорядження. Вилуговування амонійно-

селітрових ВР. Розряджання боєприпасів методом гідравлічного вимивання 

ВР, струменевою виплавкою (вимивання ВР розплавом парафіну). Вилу-

чення ВР з протитанкових та протипіхотних мін. Сучасні методи оброблення 

корпусів боєприпасів. 

Тема 10.4. Облаштування, організація й устаткування підривних полів. 

Порядок транспортування боєприпасів на підривне поле. Знищення непри-

датних порохів і вибухових речовин методом спалювання.  

Тема 10.5. 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. 

Тема 10.6. Порядок знищення боєприпасів методом підриву. Підго-

товка та проведення робіт. Розриштування і знищення зарядів в гільзах з 

корпусом, що згорає. Спалювання відходів виробництва. 

Тема 11.1. Небезпечні біологічні шкідники а також дереворуйнівні 

грибки. Заходи безпеки при проведенні робіт під час оброблення закупорю-

вання урадженого грибком та отруєння біологічних шкідників. Забезпечення 

екологічної безпеки. Процеси утилізації повинні бути екологічно чистими. 

Технічна і екологічна безпека при розряджанні і утилізації боєприпасів. 

Тема 12.1. Комплект необхідних документів, що розробляється для 

проведення утилізації (розбирання) та знищення боєприпасів. Правила офор-

млення технологічних документів. 

Тема 12.2. Інструкції на робочі місця. Інструкції з охорони праці. 

Норми завантаження робочих місць. Попереджувальні знаки.  

Тема 12.3. Норми робочого часу.   

Тема 12.4. Кошторисні калькуляції на роботу по розбиранню боєпри-

пасів. Матеріали, які необхідні для проведення робіт з виробами. Кошториси 

на витрати матеріалів. Акт заміни матеріалів. 

Тема 12.5. Технологічний процес на розбирання 37–115 мм артилерій-

ських пострілів унітарного заряджання у закінченому спорядженні.  

Тема 12.6. Технологічний процес на розбирання 115–152 мм артиле-

рійських пострілів роздільно-гільзового заряджання у закінченому стані. 
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Розподіл дисципліни у годинах за формами організації освітнього 

процесу та видами навчальних занять:  
 

Назви модулів і тем 

Форма здобуття освіти (очна (денна) 

Кількість годин 
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1 2 3 4 5 6 7 

7-й семестр 

Тема 1.1. Поняття терміну вибухонебез-

печні предмети. Короткий історичний 

нарис розвитку утилізації боєприпасів в 

СРСР і Україні 

4 2 – – 2 – 

Тема 1.2. Перелік та основні розділи 

керівних документів щодо організації 

утилізації  ВНП. Постанова КМУ № 469 

від 16.06.10 р. Вимоги до технічної та 

технологічної документації 

2 2 – – – – 

Тема 1.3. Перелік та основні розділи 

нормативно-правових актів з охорони 

праці при проведенні утилізації з ВНП. 

Правила пожежної безпеки в Україні 

під час утилізації 

2 – – – 2 – 

Разом за змістовим модулем 1 8 4 – – 4 – 

Тема 2.1., 2.2. Типова організаційна 

структура арсеналу, бази. Призначення 

та функції структурних підрозділів ар-

сеналів, баз і складів. Обов’язки поса-

дових осіб 

4 – 2 – 2 – 

Тема 2.3. Утримання технічної тери-

торії арсеналів, баз і складів. Організа-

ція охорони та оборони 

4 – 2 – 2 – 

Тема 2.4., 2.5. Перелік небезпечних і 

особливо небезпечних технологічних 

операцій при розбиранні та утилізації 

боєприпасів. Пільги працівників. Класи-

фікація приміщень та виробництв. Ха-

рактеристика приміщень Загальні вимо-

ги до споруд 

4 – 2 – 2 – 

Тема 2.6., 2.7. Призначення та струк-

тура енергомеханічного відділу арсена-

лів, баз та складів. Організація та об-

4 – 2 – 2 – 
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слуговування об’єктів життєдіяльності. 

Види постачання. Блискавкозахист та 

захист вiд статичної електрики. Проти-

пожежна охорона 

Разом за змістовим модулем 2 16 – 8 – 8 – 

Тема 3.1., 3.2. Приймання ракет і боє-

припасів та їх елементів. Відправлення 

ракет і боєприпасів та їх елементів 

4 – 2 – 2 – 

Разом за змістовим модулем 3 4 – 2 – 2 – 

Тема 4.1. Загальні положення. Порядок  

зберігання на всіх етапах експлуатації 

боєприпасів в Україні. Комплектне збе-

рігання боєприпасів на арсеналах, базах 

і складах. Правила сумісного зберігання 

ВНП. Норми завантаження сховищ 

4 2 – – 2 – 

Тема 4.2., 4.3. Обладнання та утриман-

ня сховищ ракет і боєприпасів. Порядок 

відвідування  та провітрювання сховищ. 

Протипожежні заходи. Особливості ор-

ганізації зберігання боєприпасів на май-

данчиках відкритого (постійного) збері-

гання. Порядок обвалування. Блискав-

козахист 

4 2 – – 2 – 

Тема 4.4. Особливості організації збері-

гання стрілецької зброї та боєприпасів 

поточного постачання. Обладнання, 

охорона, сигналізація, зв’язок та про-

типожежні заходи. Порядок зберігання 

в кімнаті чергового по частині, роті на 

складі поточного забезпечення арсена-

лів, баз і складів 

4 2 – – 2 – 

Разом за змістовим модулем 4 12 6 – – 6 – 

Тема 5.1. Організація виробництва. 

Основні види виробництва, спеціаліза-

ція виробничих підрозділів 

4 – 2 – 2 – 

Тема 5.2., 5.3. Класифікація і розта-

шування виробничих цехів. Обладнання 

та утримання цехів. Організація пунктів 

робіт з боєприпасами. Обладнання та 

утримання постійних, або тимчасових 

пунктів робіт з боєприпасами 

4 – 2 – 2 – 

Разом за змістовим модулем 5 8 – 4 – 4 – 

Тема 6.1., 6.2. Вантажно-розвантажу-

вальні і транспортувальні роботи з раке-
4 2 – – 2 – 
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тами, боєприпасами і вибухонебезпеч-

ними вантажами. Загальні правила пе-

ревезення по залізницях, автомашинах, 

водними шляхами, повітряним тран-

спортом. Правила та Норми заванта-

ження боєприпасів  

Тема 6.3. Порядок виготовлення, прид-

бання, зберігання, обліку, перевезення 

та використання вогнепальної, пневма-

тичної і холодної зброї, пристроїв віт-

чизняного 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 

матеріалів. Особливість норм і правил 

завантаження та перевезення небезпеч-

них і іноземних боєприпасів 

4 – 2 – 2 – 

Разом за змістовим модулем 6 8 2 2 – 4 – 

Всього за модуль І 56 12 16 – 28 – 

Тема 7.1. Організація служби охорони 

праці на підприємстві. Атестація робо-

чих місць за умовами праці 

4 2 – – 2 – 

Тема 7.2. Порядок проведення періо-

дичних медичних оглядів. Наркологічні 

огляди. Психіатричні огляди 

4 2 – – 2 – 

Тема 7.3., 7.4. Загальні положення. Нав-

чання й інструктаж працівників. Види 

інструктажів. Програма вступного ін-

структажу. Порядок допуску праців-

ників до виконання робіт з утилізації 

ВНП. Загальні положення заходів без-

пеки. Порядок розроблення Інструкцій з 

заходів безпеки й охорони праці. Пе-

релік робіт з підвищеною небезпекою 

4 2 – – 2 – 

Тема 7.5. Вогневі роботи. Порядок 

оформлення наряд-допуску на виконан-

ня вогневих робіт. Оформлення наряд-

допуску на виконання робіт з підвище-

ною небезпекою 

4 – 2 – 2 – 

Тема 7.6 а. Державне соціальне страху-

вання. Порядок розслідування та облік 

нещасних випадків невиробничого ха-

4 – 2 – 2 – 
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рактеру 

Тема 7.6 б. Порядок розслідування та 

ведення обліку нещасних випадків, про-

фесійних захворювань і аварій на 

виробництві. Порядок спеціального роз-

слідування нещасних випадків. Порядок 

розслідування та обліку НВ для війсь-

ковослужбовців. Порядок спеціального 

розслідування нещасних випадків. Роз-

слідування та облік професійних захво-

рювань і отруєнь військовослужбовців 

4 2 – – 2 – 

Тема 7.6 в. Розслідування та облік 

аварій. Порядок розслідування та веден-

ня обліку нещасних випадків, що ста-

лися під час навчально-виховного про-

цесу в навчальних закладах 

4 2 – – 2 – 

Тема 7.7. Загальні положення. Заходи 

безпеки при поводженні з артилерій-

ськими боєприпасами. Особливі заходи 

безпеки при поводженні з ракетами. 

Правила безпеки при зберіганні ракет і 

боєприпасів. Правила безпеки під час 

робіт з ракетами і боєприпасами.  

4 – 2 – 2 – 

Тема 7.8. Заходи безпеки при виконанні 

вантажно-розвантажувальних робіт з 

боєприпасами. Поводження з ракетами, 

що потрапили в аварію 

4 – 2 – 2 – 

Тема 7.9., 7.10. Правила безпеки під час 

робіт з ракетами і боєприпасами у це-

хах. Особливості правил безпеки під час 

робіт з утилізації ракет, ПТКРС. Поря-

док збору, контролю і передачі в народ-

не господарство металобрухту, порохів 

і вибухових речовин, одержаних після 

розрядки боєприпасів (утилізації). Пра-

вила безпеки під час проведення ре-

монту артилерійських пострілів. Прави-

ла безпеки під час проведення регла-

ментних робіт з ракетами та ПТКРС 

4 – 2 – 2 – 

Тема 7.11. Загальні правила безпеки під 

час розрядки і знищенні боєприпасів їх 

елементів. Правила безпеки під час спа-

лювання артилерійських, мінометних і 

реактивних порохових зарядів та ВР без 

металевих оболонок. Правила безпеки 

4 – 2 – 2 – 



 13 

при випалюванні основних (запалюю-

чих) зарядів мінометних пострілів, 

сигнальних і освітлювальних патронів, 

засобів займання (КВ), трасерів і боє-

припасів до стрілецької зброї. Заходи 

безпеки при випалюванні вибухової 

речовини з корпусів снарядів та мін. 

Заходи безпеки при знищенні боєпри-

пасів методом підриву 

Разом за змістовим модулем 7 44 10 12 – 22 – 

Всього за модуль ІІ 44 10 12 – 22 – 

Тема 8.1., 8.2. Контроль технічного ста-

ну ракет і боєприпасів на всіх етапах ек-

сплуатації. Порядок відбору зразків боє-

припасів для централізованого зберіган-

ня, на лабораторні і полігонні випробу-

вання. Планові технічні огляди ракет і 

боєприпасів на базах. Порядок прове-

дення технічних оглядів ракет і боєпри-

пасів. Особливості проведення техніч-

них оглядів іноземних боєприпасів 

2 – – – 2 – 

Тема 8.3., 8.4. Порядок проведення ре-

монту ракет і боєприпасів на базах. По-

рядок приведення боєприпасів в оста-

точне спорядження 

4 2 – – 2 – 

Разом за змістовим модулем 8 6 2 – – 4 – 

Тема 9.1., 9.2. Загальні положення. По-

рядок складання, оформлення і ведення 

облікових документів. Документальне 

оформлення прийому матеріальних за-

собів. Документальне оформлення від-

пустки (відвантаження, відправки) ма-

теріальних засобів 

4 – 2 – 2 – 

Тема 9.3., 9.4. Документальне офор-

млення списання з обліку, зміни якіс-

ного стану і освіження матеріальних 

засобів. Облік ракет і боєприпасів у об-

ліково-операційному відділі. Облік ра-

кет і боєприпасів у цехах ремонту і 

комплектації. Облік ракет і боєприпасів 

у відділах зберігання на арсеналах, 

базах і складах. Облік у транспортному 

відділі. Контроль за веденням обліку 

ракет і боєприпасів. Порядок виготов-

лення бланків облікових документів 

4 2 – – 2 – 
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Разом за змістовим модулем 9 8 2 2 – 4 – 

Тема 10.1., 10.2. Загальні положення. 

Підготовка до утилізації та організація 

розриштування (розбирання) безпечних 

ракет і боєприпасів на елементи і роз-

ряджання (видалення вибухових, запа-

льних, димоутворюючих чи піротехніч-

них речовин). Випалювання основних 

зарядів мінометних пострілів, піротех-

нічних засобів, засобів займання (КВ), 

вузлів підривників, снарядів і пострілів 

малих калібрів. Знищення капсулів за-

пальників шляхом їх прострілу. Поря-

док організації і проведення робіт по 

випалюванні трасерів з корпусів снаря-

дів 

4 – 2 – 2 – 

Тема 10.3. Розряджання боєприпасів 

методами виплавляння. Вилучення ВР з 

боєприпасів шашкового спорядження. 

Вилуговування амонійно-селітрових ВР. 

Розрядження боєприпасів методом гід-

равлічного вимивання ВР, струменевою 

виплавкою (вимивання ВР розплавом 

парафіну). Вилучення ВР з протитан-

кових та протипіхотних мін. Сучасні 

методи оброблення корпусів боєпри-

пасів 

4 – 2 – 2 – 

Тема 10.4, 10.5. Облаштування, органі-

зація й устаткування підривних полів. 

Порядок транспортування боєприпасів 

на підривне поле. Знищення непридат-

них порохів і вибухових речовин мето-

дом 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 випа-

лювання на відкритому майданчику 

підривного поля 

4 – 2 – 2 – 

Тема 10.6. Порядок знищення боєпри-

пасів методом підриву. Підготовка та 

проведення робіт. Розриштування і зни-

щення зарядів в гільзах з корпусом, що 

згорає. Спалювання відходів виробни-

цтва 

4 2 – – 2 – 
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Разом за змістовим модулем 10 16 2 6 – 8 – 

Тема 11.1. Небезпечні біологічні шкід-

ники а також дереворуйнівні грибки. 

Заходи безпеки при проведенні робіт 

під час оброблення закупорювання ура-

женого грибком та отруєння біологіч-

них шкідників. Забезпечення екологіч-

ної безпеки. Процеси утилізації повинні 

бути екологічно чистими. Технічна і 

екологічна безпека при розспорядженні 

і утилізації боєприпасів 

4 – – – 4 – 

Разом за змістовим модулем 11 4 – – – 4 – 

Тема 12.1. Комплект необхідних доку-

ментів, що розробляється для прове-

дення утилізації (розбирання) та зни-

щення боєприпасів. Правила оформлен-

ня технологічних документів 

4 – 2 – 2 – 

Тема 12.2., 12.3, 12.4. Інструкції на ро-

бочі місця. Інструкції з охорони праці. 

Норми завантаження робочих місць. 

Попереджувальні знаки. Норми робочо-

го часу. Кошторисні калькуляції на ро-

боту по розбиранню боєприпасів. Ма-

теріали, які необхідні для проведення 

робіт з виробами. Кошториси на витра-

ти матеріалів. Акт заміни матеріалів. 

6 – 2 – 4 – 

Тема 12.5., 12,6. Технологічний процес 

на розбирання 37–115 мм артилерійсь-

ких пострілів унітарного заряджання у 

закінченому спорядженні. Технологіч-

ний процес на розбирання 115–152 мм 

артилерійських пострілів роздільно-гі-

льзового заряджання у закінченому 

стані 

6 – 2 – 4 2 

Разом за змістовим модулем 12 16 – 6 – 10 2 

Всього за модуль ІІІ 50 6 14 – 30 – 

Екзамен       

Усього годин за дисципліну 150 28 42 – 80 – 

 

Теми практичних занять  
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількі-

сть 

годин 
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1 2 3 

    1 
Тема 2.3. Утримання технічної території арсеналів, баз і 

складів. Організація охорони та оборони 
2 

2 

Тема 2.4., 2.5. Перелік небезпечних і особливо небезпечних, 

технологічних операцій при розбиранні та утилізації 

боєприпасів. Пільги працівників. Класифікація приміщень та 

виробництв. Характеристика приміщень Загальні вимоги до 

споруд 

2 

3 

Тема 2.6., 2.7. Призначення та структура енергомеханічного 

відділу арсеналів, баз та складів. Організація та обслугову-

вання об’єктів життєдіяльності. Види постачання. Блискавко-

захист та захист вiд статичної електрики. Протипожежна 

охорона 

2 

4 

Тема 4.4. Особливості організації зберігання стрілецької 

зброї та боєприпасів поточного постачання. Обладнання, 

охорона, сигналізація, зв’язок та протипожежні заходи. 

Порядок зберігання в кімнаті чергового по частині, роті на 

складі поточного забезпечення арсеналів, баз і складів 

2 

5 

Тема 5.2., 5.3. Класифікація і розташування виробничих 

цехів. Обладнання та утримання цехів. Організація пунктів 

робіт з боєприпасами. Обладнання та утримання постійних, 

або тимчасових пунктів робіт з боєприпасами 

2 

6 

Тема 6.1., 6.2. Вантажно-розвантажувальні і транспортува-

льні роботи з ракетами, боєприпасами і вибухонебезпечними 

вантажами. Загальні правила перевезення по залізницях, 

автомашинах, водними шляхами, повітряним транспортом. 

Правила та  Норми завантаження боєприпасів 

2 

7 

Тема 7.3., 7.4. Загальні положення. Навчання й інструктаж 

працівників. Види інструктажів. Порядок допуску працівни-

ків до виконання робіт з утилізації ВНП. Загальні положення 

заходів безпеки. Порядок розроблення Інструкцій з заходів 

безпеки й охорони праці. Перелік робіт з підвищеною небез-

пекою 

2 

8 

Тема 7.5. Вогневі роботи. Порядок оформлення наряду-до-

пуску на виконання вогневих робіт. Оформлення наряду-до-

пуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою 

2 

9 

Тема 7.9., 7.10. Правила безпеки під час робіт з ракетами і 

боєприпасами у цехах. Особливості правил безпеки під час 

робіт з утилізації ракет, ПТКРС. Порядок збору, контролю і 

передачі в народне господарство металобрухту, порохів і 

вибухових речовин, одержаних після розрядки боєприпасів 

(утилізації). Правила безпеки під час проведення ремонту 

артилерійських пострілів. Правила безпеки під час прове-

дення регламентних робіт з ракетами та ПТКРС 

2 
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10 

Тема 7.11. Загальні правила безпеки під час розрядки і 

знищенні боєприпасів їх елементів. Правила безпеки під час 

спалювання артилерійських, мінометних і реактивних поро-

хових зарядів та ВР без металевих оболонок. Правила безпе-

ки при випалюванні основних (запалюючих) зарядів міномет-

них пострілів, сигнальних і освітлювальних патронів, засобів 

займання (КВ), трасерів і боєприпасів до стрілецької зброї. 

Заходи безпеки при випалюванні вибухової речовини з 

корпусів снарядів та мін. Заходи безпеки при знищенні 

боєприпасів методом підриву 

2 

11 

Тема 8.1., 8.2. Контроль технічного стану ракет і боєприпасів 

на всіх етапах експлуатації. Порядок відбору зразків боєпри-

пасів для централізованого зберігання, на лабораторні і 

полігонні випробування. Планові технічні огляди ракет і 

боєприпасів на базах. Порядок проведення технічних оглядів 

ракет і боєприпасів. Особливості проведення технічних огля-

дів іноземних боєприпасів 

2 

12 

Тема 8.3., 8.4. Порядок проведення ремонту ракет і боєпри-

пасів на базах. Порядок приведення боєприпасів в остаточне 

спорядження 

2 

13 

Тема 9.3., 9.4. Документальне оформлення списання з обліку, 

зміни якісного стану і освіження матеріальних засобів. Облік 

ракет і боєприпасів у обліково-операційному відділі. Облік 

ракет і боєприпасів у цехах ремонту і комплектації. Облік 

ракет 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 

2 

14 

Тема 10.3. Розряджання боєприпасів методами виплавляння. 

Вилучення ВР з боєприпасів шашкового спорядження. Вилуго-

вування амонійно-селітрових ВР. Розрядження боєприпасів 

методом гідравлічного вимивання ВР, струменевою виплав-

кою (вимивання ВР розплавом парафіну). Вилучення ВР з 

протитанкових та протипіхотних мін. Сучасні методи оброб-

лення корпусів боєприпасів 

2 

15 

Тема 10.4, 10.5. Облаштування, організація й устаткування 

підривних полів. Порядок транспортування боєприпасів на 

підривне поле. 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 

2 

16 
Тема 10.6. Порядок знищення боєприпасів методом підриву. 

Підготовка та проведення робіт. Розриштування і знищення 
2 



 18 

зарядів в гільзах з корпусом, що згорає. Спалювання відходів 

виробництва 

17 

Тема 12.2. Інструкції на робочі місця. Інструкції з охорони 

праці. Норми завантаження робочих місць. Попереджувальні 

знаки 

2 

18 
Тема 12.3. Норми робочого часу.  Кошторисні калькуляції на 

роботу по розбиранню боєприпасів  
2 

19 

Тема 12.4. Матеріали, які необхідні для проведення робіт з 

виробами. Кошториси на витрати матеріалів. Акт заміни 

матеріалів 

2 

20 

Тема 12.5. Технологічний процес на розбирання 37–115 мм 

артилерійських пострілів унітарного заряджання у закінче-

ному спорядженні  

2 

21 

Тема 12,6. Технологічний процес на розбирання 37–115 мм 

артилерійських пострілів унітарного заряджання у закінче-

ному спорядженні. Технологічний процес на розбирання 115–

152 мм артилерійських пострілів роздільно-гільзового заряд-

жання у закінченому спорядженні 

2 

 Разом 42 
 

Орієнтовна тематика індивідуальних завдань (курсових робіт) 
 

1. ТП з розбирання 220 мм НКРС індексу 9М27Ф з фугасною БЧ 

9Н128Ф у закінчено спорядженому стані підривником МРВ-У (9Э244) до 

220-мм реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) 9К57 «Ураган» до 

бойових машин БМ140, що мають 16 направляючих. 

2. ТП з розбирання 240 мм мінометних пострілів індексу ВФ-864 з фу-

гасними мінами індексу Ф-864 у остаточно спорядженому стані підривником 

М-16 або ГВМЗ-7 до буксируваного міномету М-240 зрз. 50 р. та самохідного 

міномету (СМ) 2С4 «Тюльпан» гармата 2Б8 зрз. 71 р. 

3. ТП з розбирання 120 мм протитанкових керованих реактивних 

снарядів (ПТКРС) 9М111 (9М111-2) у остаточно спорядженому стані 

підривником 9Э234М до переносного протитанкового комплексу (ППТК) 

9К111 «Фагот». 

4. ТП з розбирання 125 мм пострілу УБК14 з протитанковою керо-

ваною ракетою 9М119 комплексу 9К120 «Свір» танки Т-72Б і Т-72С до ТГ 

2А46М». 

5. ТП з розбирання 100 мм артилерійських пострілів індексів УБР3, 

УБР-412Б,Д з бронебійними трасуючими снарядами індексів БР-412Б,Д 

донним підривником МД-8 та трасером Тр № 7. 

6. ТП з розбирання 100 мм артилерійських пострілів індексу УБМ8 з 

підкаліберними снарядами індексу БМ20, що містять у своєму складі 

бронебійні сердечники ВН-8 та трасери Тр № 11 до ТГ Д-10Т(ТГ, Т2С) для 

(Т-54(А)). 

7. ТП з розбирання 72 мм зенітних керованих ракет (ЗКР) 9М32М у 
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остаточно спорядженому стані підривником 9Э22М до переносного зеніт-

ного ракетного комплексу (ПЗРК) 9К32М «Стріла-2М». 

8. ТП з розбирання 160 мм мінометних пострілів індексу ВФ-852 з фу-

гасними мінами індексу Ф-852 у остаточно спорядженому стані підривником 

М-16 або ГВМЗ-7 до дивізіонних мінометів МТ-13 (М-43) зрз. 43 р. та М-160 

зрз. 49 р. 

9. ТП з розбирання інженерних протитанкових фугасних мін натискної 

дії протигусеничних ТМ-62М та протиднищевих ТМ-72 у остаточно споряд-

женому стані підривником МВЧ-62 або МВН-72. 

10. ТП з розбирання 73 мм гранатометних пострілів ОГ-9В індексу 

7П4 з протипіхотною осколковою гранатою ОГ-9 індексу 7Г8 у остаточно 

спорядженому стані підривником ГО-2 до 73 мм гранатомету СПГ-9В 

«Спис» та 2А28 «Грім». 

11. ТП з розбирання 122 мм артилерійських пострілів індексів 3ВА1 і 

53-ВА-463 з агітаційними снарядами індексів 53-А-462 і 3А1Ж(1ЖД) у 

остаточно спорядженому стані дистанційною піротехнічною трубкою Т-6 або 

Т-7 до 122 мм гаубицям М-30 (53-Г-463) зрз. 38 р., Д-30 (2А18) та самохідної 

полкової гаубиці 2С1 (2А31) «Гвоздика». 

12. ТП з розбирання 152 мм артилерійських пострілів індексу ВО13 

(ВО14) з касетними снарядами індексу О13 з осколковими бойовими еле-

ментами О16 у остаточно спорядженому стані дистанційною механічною 

(годинниковою) трубкою ДТМ-75. 

13. ТП з розбирання 108 мм інженерних осколкових протипіхотних мін 

ОЗМ-72 у остаточно спорядженому стані підривником МУВ-4 або МВЭ-72. 

14. ТП з розбирання 100 мм артилерійських пострілів індексу УШ1 зі 

снарядами з готовими вражаючими елементами індексу Ш5 у закінчено спо-

рядженому стані підривником В-30. 
 

Оцінювання освітніх досягнень здобувачів вищої освіти 

 

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 

навчання є: 

Поточний контроль успішності і якості практичної підготовки здій-

снюється шляхом проведення коротких дискусій між тренуваннями з вико-

ристанням технічних засобів для проведення робіт з утилізації боєприпасів, 

швидкого опитування групи в ході відповіді (тренування) здобувача щодо 

доцільності його дій, колективного обговорення оптимальних операцій з 

утилізації боєприпасів для кожної ситуаційної задачі, а також письмових 

опитувань у складі навчальної групи.  

Модульна контрольна робота є складовою поточного контролю і 

здійснюється через проведення аудиторної письмової роботи під час про-

ведення останнього практичного заняття в межах окремого залікового мо-

дуля. Програма вивчення дисципліни передбачає відпрацювання 3-х модуль-

них контрольних робіт.  



 20 

Індивідуальна самостійна робота є однією з форм роботи здобувача, 

яка передбачає створення умов для повної реалізації його творчих 

можливостей, застосування набутих знань на практиці. 

Після вивчення всієї дисципліни в цілому, зі здобувачами вищої освіти 

проводиться підсумковий контроль – екзамен, що передбачає перевірку 

теоретичних знань методом письмового опитування та відпрацювання 

практичних завдань з основних розділів програми.  

Оцінювання результатів навчання з дисципліни «Утилізація вибухоне-

безпечних предметів» здійснюється за накопичувальною бальнорейтинговою 

системою, основною метою якої є регулярна й комплексна оцінка результатів 

навчальної діяльності та сформованості компетентностей. 

Оцінювання компетентностей здобувачів здійснюється з використанням 

трьох шкал: перша – накопичувальна шкала – 100-бальна; друга  – рейтингова 

шкала оцінювання – ЄКТС; третя  – національна (традиційна) – 4-бальна 

(чотирибальна). 
 

Таблиця відповідності результатів оцінювання знань з навчальної 

дисципліни за різними шкалами 

За 100-бальною шкалою, 

що використовується в 

НУЦЗ України 

За рейтинговою 

шкалою (ЄКТС) 
За 4-бальною шкалою 

90‒100 A відмінно 

80‒89 B 
добре 

65‒79 C 

55‒64 D 
задовільно 

50‒54 E 

35‒49 FX 
незадовільно 

0‒34 F 
 

Критерії оцінювання 
 

Форми поточного та підсумкового контролю 
 

Поточний контроль проводиться у формі: фронтального та індивідуа-

льного опитування; виконання письмових завдань; практичних завдань. 

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену. 
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Розподіл та накопичення балів, які отримують здобувачі, за видами 

навчальних занять та контрольними заходами з дисципліни 

Види навчальних занять 

Кількість 

навчальних 

занять 

Максимальний 

бал за вид 

навчального 

заняття 

Сумарна 

максимальна 

кількість балів 

за видами 

навчальних 

занять 

І. Поточний контроль 

Модуль 1 

лекції 12 0 0 

семінарські 

заняття 
0 0 0 

практичні 

заняття* 16 1 16 

за результатами 

виконання 

контрольних 

(модульних) 

робіт (модульний 

контроль)* 

1 5 5 

Разом за модуль 1 21 

Модуль  2 

лекції 10 0 0 

семінарські 

заняття 
0 0 0 

практичні заняття* 12 1 12 

за результатами 

виконання 

контрольних 

(модульних) робіт 

(модульний 

контроль)* 

1 5 5 

Разом за модуль  2 17 

Модуль  3 

лекції 6 0 0 

семінарські 

заняття 
0 0 0 

практичні заняття* 14 1 14 

за результатами 

виконання 

контрольних 

(модульних) робіт 

(модульний 

контроль)* 

1 5 5 

Разом за модуль  3 19 

Разом за поточний контроль 57 
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         ІІ. Індивідуальні завдання (науково-дослідне) 10 

ІІІ. Підсумковий контроль (екзамен, диференційний залік, 

курсовий проект (робота)* 
33 

Разом за всі види навчальних занять та контрольні заходи  100 
 

Для курсової роботи 

Пояснювальна 

записка 

Ілюстративна 

частина 

Захист роботи Сума 

до 60 до 20 до 20 100 
 

Ступінь засвоєння матеріалу, що вивчається здобувачами вищої освіти, 

оцінюється шляхом проведення контрольних заходів з виставленням підсум-

кової оцінки та прийняття диференційного заліку. Оцінка за диференційний 

залік виставляється за результатами двох модульних контрольних робіт з 

урахуванням поточної успішності здобувача вищої освіти. У разі, коли здо-

бувач вищої освіти виявить бажання підвищити оцінку по заліку, прово-

диться співбесіда, зміст якої передбачає відповіді на теоретичні питання за 

матеріалом обох робіт. 

Підсумкова оцінка формується з урахуванням результатів: 

– поточного контролю роботи здобувача впродовж семестру; 

– підсумкового контролю успішності. 

Поточний контроль. 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті. Він 

передбачає оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із 

зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) та 

набутих навичок під час виконання завдань практичних робіт. В ході 

фронтального опитування здобувачам вищої освіти як правило пропонується 

по два запитання по вивченому матеріалу, за що він отримує відповідний 

підсумковий результат. 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на практичному 

занятті (оцінюється в діапазоні від 0 до 2,5 балів): 

2,5 бали –  обидва питання розкриті в повному обсязі, відповідь вірна, 

наведено аргументацію, використовуються професійні терміни. Граматично і 

стилістично без помилок оформлений звіт; 

2 бали – обидва питання розкриті, але обґрунтування відповіді 

недостатнє, у звіті допущені незначні граматичні чи стилістичні помилки. 

1,5 бали – розкрито одне питання в повному обсязі, а друге питання 

розкрито частково, у звіті допущені значні граматичні чи стилістичні 

помилки. 

1 бал – обидва питання розкриті частково, у звіті допущені незначні 

граматичні чи стилістичні помилки. 

0,5 балу – одне питання розкрито частково, у звіті допущені незначні 

граматичні чи стилістичні помилки. 

0 балів – завдання не виконане. 

Викладачем оцінюється повнота розкриття питань, цілісність, 
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системність, логічна послідовність, вміння формулювати висновки, 

акуратність оформлення письмової роботи, самостійність виконання. 

Модульний контроль. 

Модульна контрольна робота є складовою поточного контролю і 

здійснюється через проведення аудиторної письмової роботи під час 

проведення останнього практичного заняття в межах окремого залікового 

модуля.  

Кожен варіант модульної контрольної роботи складається із шести 

завдань: п’ять питань з теоретичного матеріалу та практичного (проблем-

ного) питання. Відповідь з перших п’яти завдань – передбачає розуміння 

сутності та чітке викладення. Розв’язання шостого завдання повинно містити: 

обґрунтування підходів, вибору шляхів для змістовних висновків на 

поставлене питання. 

Критерії оцінювання знань здобувачів при виконанні модульних 

контрольних робіт (оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів): 

10 балів – вірні та змістовні відповіді на всі завдання з дотримуванням 

всіх вимог до виконання; 

8-9 балів – вірні відповіді, але недостатнє обґрунтування відповіді, 

допущені незначні граматичні чи стилістичні помилки; 

5-7 балів – на п’ять завдань є змістовна відповідь, останнє завдання 

виконано формально; 

1-4 бали – виконано одне із завдань; 

0 балів – відповідь відсутня. 

Підсумковий контроль. 

Підсумковий контроль здійснюється в ході диференційного заліку. 

Кожен білет складається з трьох завдань: двох питань з теоретичного 

матеріалу та практичного (проблемного) питання (завдання).  

Критерії оцінювання знань здобувачів при виконанні диференційного 

заліку (оцінюється в діапазоні від 0 до 30 балів): 

25-30 балів – вірні та змістовні відповіді на всі завдання з дотриму-

ванням всіх вимог до виконання; 

15-24 балів – вірні відповіді, але недостатнє обґрунтування відповіді, 

допущені незначні граматичні чи стилістичні помилки; 

8-14 балів – на два завдання є змістовна відповідь, останнє завдання 

виконано формально; 

1-7 бали – виконано одне із завдань; 

0 балів – відповідь відсутня. 

 

Перелік теоретичних питань для підготовки до екзамену: 

1. Наведіть Перелік та основні розділи керівних документів щодо 

організації утилізації ВНП в Україні. Що визначає постанова КМУ № 469 від 

16.06.10 р.? 

2. Які існують проблеми утилізації боєприпасів в Україні? Скільки 

років потрібно на утилізацію боєприпасів, якщо буде виконана програма 

утилізації в Україні? Які боєприпаси, підлягають утилізації згідно постанови 
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КМУ № 469 від 16.06.2010 р.? Назвіть міста проведення утилізації ВНП в 

Україні. 

3. З яких розділів складається і які Додатки містять «Правила техники 

безопасности при хранении, сборке и ремонте боеприпасов на артиллерий-

ских арсеналах, базах и складах». МО СССР. – М., 1975 р. 

4. Чим являється, що встановлює Проект «Керівництва для арсеналів, 

баз і складів ракет і боєприпасів» (м. Київ, протокол № 4 від 12.04.2005 р.)? 

Що створюється на ділянці арсеналу, бази? Що розміщується на технічній 

території арсеналу, бази? 

5. Які вимоги пред’являються до розміщення будинків на технічній 

території арсеналу, бази? Яка відстань між сховищами, майданчиками та 

виробничими цехами? Назвіть основні структурні підрозділи арсеналу, бази. 

6. Назвіть основні вимоги по утриманню технічної території арсеналів, 

баз і складів. Організація охорони та оборони арсеналів. 

7. Розкажіть як проводиться класифікація приміщень та виробництв на 

арсеналах. Характеристика приміщень. Назвіть загальні вимоги до споруд. 

8. Що повинен виконувати начальник цеху ремонту та комплектації 

ракет і боєприпасів відповідно до своїх обов’язків. Що покладається 

стосовно охорони праці на начальника цеху ремонту та комплектації ракет і 

боєприпасів? 

9. Назвіть основні обов’язки, які покладаються на начальника відділу 

зберігання ракет і боєприпасів. 

10. Як здійснюється приймання ракет і боєприпасів та їх елементів на 

арсеналах, базах і складах.  

11. Як здійснюється відправлення ракет і боєприпасів та їх елементів 

на арсеналах, базах і складах? 

Порядок зберігання ракет і боєприпасів та їх елементів 

12. Розкрийте утримання технічної території арсеналів, баз і складів. 

Надайте організацію охорони та оборони. 

13. Розкрийте загальні положення щодо: порядку зберігання на всіх 

етапах експлуатації боєприпасів в Україні; комплектного зберігання боє-

припасів на арсеналах, базах і складах. Вкажіть Правила сумісного збері-

гання ВНП. Назвіть Норми завантаження сховищ. 

14. Яким має бути обладнання та утримання сховищ ракет і боєприпа-

сів? Розкрийте порядок відвідування та провітрювання сховищ. Укажіть 

протипожежні заходи, що мають здійснюватись під час зберігання боєпри-

пасів у сховищі. 

15. Розкрийте особливості організації зберігання боєприпасів на май-

данчиках відкритого (постійного) зберігання. Вкажіть порядок обвалування. 

Як має бути улаштований блискавкозахист на МВЗ? 

16. Для чого потрібна охорона й оборона баз, ким здійснюється. Для 

чого і з якою метою організується комендантська служба на базі. 

17. Організація виробництва. Основні види виробництва, спеціалізація 

виробничих підрозділів.  

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

19. Які вважаються небезпечними і особливо небезпечними операція-

ми. Перелік небезпечних і особливо небезпечних технологічних операцій при 

розбиранні та утилізації боєприпасів. 

20. Надбавки за шкідливі і небезпечні умови праці (12 %, 24 %). По-

станова  КМУ № 36 від 16.01.2003 р. Перелік робіт, що дає право на пільгове 

пенсійне забезпечення 9.6-3 п.7, 9.7-3а, 9.7-3б. Додаткова відпустка згідно 

Наказу МОУ № 203 від 19.05.98 року, Постанови КМУ № 1290-97 р., наказу 

МОЗУ № 385/55 від 31.12.97 р. 

21. З якою ціллю організована служба ЕМВ. Структура і особовий 

склад ЕМВ. Типове обладнання, яке обслуговує ЕМВ. Види постачання, що 

обслуговує ЕМВ. 

22. Документація військової частини з блискавкозахисту. Захисту вiд 

статичної електрики. Які умови повинні виконуватись у приміщеннях, де 

проводяться роботи с ВНП. 

23. Розміщення на технічній території, комплектування пожежних 

щитів. Додатковий пожежний інвентар біля щита. Запас води. Вимоги до 

Схеми пожежних маршрутів. 

24. Організація зберігання боєприпасів на майданчиках відкритого (по-

стійного) зберігання відповідно до вимог Тимчасової інструкції № 2649 «По 

організації зберігання боєприпасів на відкритих майданчиках зберігання» в/і 

1990р. Обвалування. Протипожежні заходи. Блискавкозахист. 

25. Навантажувально-розвантажувальні і транспортувальні роботи з ра-

кетами, боєприпасами і вибухонебезпечними вантажами. 

26. Загальні правила перевезення по залізницях, автомашинах, водними 

шляхами, повітряним транспортом. Правила та  Норми завантаження боєпри-

пасів. 

27. Порядок зберігання стрілецької зброї недоторканого запасу, поточ-

ного постачання на складі РАО. Обладнання та документація на складі  РАО. 

Облік зброї  та  боєприпасів на складі  РАО. Порядок здачі і зберігання 

ключів від сховища. Порядок реєстрації відвідувачів складу  РАО. 

28. Призначення транспортного відділу. Підрозділи для виконання 

ВРР. Хто відповідає за рівень і ступінь механізації ВРР, їх справність. Хто 

обслуговує засоби механізації. Час проведення ВРР. Транспортування 

небезпечних у поводженні боєприпасів. 

29. Види перевезення боєприпасів, основні правила. Порядок заванта-

ження і відправлення вагонів з боєприпасами. Особливість вивантаження з 

вагонів небезпечних в обігу боєприпасів. Які документи оформляються на 

відправлений транспорт. Терміни виконання супровідних документів. 

30. Норми завантаження боєприпасів на автомобілі, причепи. Норми за-

вантаження боєприпасів в залізничні вагони. Схеми укладання боєприпасів. 

31. Основні керівні документами з організації ОП. Для чого створює-

ться служба ОП. Положення про службу ОП. 

32. Керівний документ, що визначає порядок проведення Атестації пра-

цівників. Куди заноситься оцінка діяльності працівника, що пройшов атеста-
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цію. Перелік посад керівних ІТР і інших фахівців, по яких проводиться ате-

стація. 

33. Основна мета атестації робочих місць, ким проводиться, керівний 

документ. Куди заносять результати атестації робочих місць. Види умов пра-

ці, що береться за оцінку умов праці. Який перелік складається за результа-

тами атестації. 

34. Загальні вимоги до проведення попереднього та періодичних 

медичних оглядів працівників. Періодичність проведення медичних оглядів. 

Комісія з проведення медичних оглядів. Куди заносяться результати попе-

реднього (періодичних) медичного огляду працівників, що видається пра-

цівнику на підставі цього документу. Що оформлює комісія за результатами 

медогляду. Термін зберігання картки та Заключного акта. 

35. Загальні положення. Навчання й інструктаж працівників. Види ін-

структажів. Порядок допуску працівників до виконання робіт з утилізації 

ВНП. 

36. Загальні положення заходів безпеки. Порядок розроблення Інструк-

цій з заходів безпеки й охорони праці. Перелік робіт з підвищеною небезпе-

кою. 

37. Вогневі роботи. Порядок оформлення наряду-допуску на виконання 

вогневих робіт. Оформлення наряду-допуску на виконання робіт з підвище-

ною небезпекою. 

38. Порядок допуску військовослужбовців до виконання разових (непо-

стійних робіт і робіт з підвищеною небезпекою). 

39. Порядок розслідування та облік нещасних випадків невиробничого 

характеру.  

40. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, про-

фесійних захворювань і аварій на виробництві.  

41. Колективний договір (угода) – основні розділи. Пільги та компен-

сації за важкі та шкідливі умови праці. 

42. Перша допомога потерпілим при:отруєннях, опіки, тепловому 

ударі, вивихах, переломах, пораненнях, уражанні електричним струмом. 

43. Пожежна безпека на виробництві. Наказ МОУ № 372 від 25.06.07 р. 

«Правила пожежної безпеки для військових частин, закладів, установ та 

організацій Збройних Сил України». Наказ МОУ № 172 від 24.05.2004 р. 

44. 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. 

45. Правила безпеки під час робіт з ракетами і боєприпасами у цехах. 

Особливості правил безпеки під час робіт з утилізації ракет, ПТКРС.  

46. Загальні правила безпеки під час розрядки і знищенні боєприпасів 

їх елементів. Правила безпеки під час спалювання артилерійських, міномет-

них і реактивних порохових зарядів та ВР без металевих оболонок.  

47. Облік ракет і боєприпасів у цехах ремонту і комплектації. Облік ра-

кет і боєприпасів у відділах зберігання на арсеналах, базах і складах. Порядок 
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збору, контролю і передачі в народне господарство металобрухту, порохів і 

вибухових речовин, одержаних після розрядки боєприпасів (утилізації). 

Організація утилізації та знищення ракет і боєприпасів на арсеналах, 

базах та складах. 

48. Облаштування, організація й устаткування підривних полів. Поря-

док транспортування боєприпасів на підривне поле. 

49. Знищення непридатних порохів і вибухових речовин методом спа-

лювання. Порядок знищення вибухових речовин таких як:  тротил (Т); гексо-

ген (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 підрив-

ного поля. 

50. Комплект необхідних документів, що розробляється для прове-

дення утилізації (розбирання) та знищення боєприпасів. Правила оформлення 

технологічних документів. 

51. Інструкції на робочі місця. Інструкції з охорони праці. Норми заван-

таження робочих місць. Попереджувальні знаки. 

52. Категорії боєздатності боєприпасів. Терміни придатності боєприпа-

сів. «Тимчасове рішення про встановлення термінів зберігання (технічної 

придатності) боєприпасів артилерії, засобів ближнього бою та їх комплек-

туючих елементів № 131/Н/02-96»; 

53. Керівний документ, що визначає порядок проведення технічний ог-

ляд боєприпасів. З якою метою проводиться ТО боєприпасів, що перевіряє-

ться при проведенні технічного огляду ракет. План-графік проведення регла-

ментних робіт і технічних оглядів ракет, хто складає. Оцінка характеру і 

ступеня найбільш поширених дефектів. Документальне оформлення резуль-

татів проведення технічного огляду. 

54. Керівним документом що визначає порядок підготовки боєприпасів 

до приведення в остаточне спорядження. Операції при підготовці. Які відбра-

ковуються боєприпаси. Перевірка і очищення від забруднень. Вгвинчування 

підривників і кріплення їх в вічку снарядів, мін і гранат. Герметизація підрив-

ників. Закупорювання остаточно споряджених боєприпасів. 

55. Обліковий документ. Правила складання первинних документів. 

Правила оформлення та ведення книг і карток обліку. Основні частини 

облікового документа. 

56. Порядок заповнення акту прийому, форма 4. Пояснення до акту 

форма 4. 

57. Порядок заповнення акту зміни якісного стану, форма 202. По-

яснення до акту форма 202. 

58. Порядок заповнення акту на розбирання, форма 3 м. Пояснення до 

акту форма 3 м. 

59. Пояснення до форми 203. Порядок складання відомості на розби-

рання артилерійських пострілів, форма 203. 

60. Що забезпечує Облік ракет і боєприпасів у відділах зберігання. Що 

проводиться з обліку у відділі зберігання. Що відображається у акті Інвен-

таризація ракет і боєприпасів. 
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61. Методи розряджання ракет і боєприпасів на елементи. 

62. Допуск на роботи зі знищення боєприпасів підривом і на операції з 

підвищеною небезпекою (розряджання боєприпасів). Особливо шкідливі і 

небезпечні операції. 

63. Порядок виплавлення тротилу зі снарядів та мін, головних частин 

реактивних снарядів і ручних гранат норма завантаження ванн. 

64. Порядок вилучення з боєприпасів шашкового спорядження (гексо-

гену) зі снарядів та мін, головних частин реактивних снарядів і ручних гранат. 

65. Утилізація інженерних боєприпасів – вилучення ВР з протитанко-

вих та протипіхотних мін. 

66. Типова схема підривного поля, відстань між майданчиками. 

Розміри майданчиків для спалювання порохів та ВР. Розміщення бліндажів 

та укриття. 

67. Транспортування небезпечних боєприпасів на підривне поле. Тран-

спортування безпечних боєприпасів на підривне поле.  

68. Які облікові документи що ведуться при спалюванні пороху. 

Правила безпеки під час спалювання артилерійських порохових зарядів. 

Скільки дозволяється одночасно знищувати в одній закладці пороху. Загаль-

ний порядок проведення роботи по спалюванню пороху. 

69. Керівний документ, що визначає порядок випалювання вибухової 

речовини з корпусів снарядів та мін. З яких снарядів дозволяється проводити 

випалювання ВР. Порядок проведення робіт по випалюванню ВР. Кількість 

снарядів в одній закладці пороху. Контроль за повнотою розряджання сна-

рядів. 

70. Приблизна схема пункту робіт по розбиранню виробів з гільзою, що 

згорає. Порядок спалювання відходів виробництва. 

71. Небезпечні біологічні шкідники. Пам’ятка по виявленню грибної 

поразки і боротьбі з ними. Дереворуйнівні гриби. Справжній домовий гриб. 

72. Організація провітрювання сховища з ВНП, прилади для вимірю-

вання. Точка роси, вологість, абсолютна вологість. 

73. Визначення: комплект документів, типовий та робочий технологіч-

ний процес. Зміст розділів технологічного процесу на розбирання. 

74. Порядок складання інструкцій на робоче місце. Норми завантажен-

ня робочого місця. Попереджувальні знаки. 

75. Порядок складання інструкцій з охорони праці на робоче місце. 

Реєстрація, облік і видання інструкцій на підприємстві. Перегляд, припи-

нення чинності та скасування інструкцій. 

 

Політика викладання навчальної дисципліни 
 

1. Активна участь в обговоренні навчальних питань, попередня 

підготовка до практичних занять за рекомендованою літературою, якісне і 

своєчасне виконання завдань. 

2. Сумлінне виконання розкладу занять з навчальної дисципліни.  

3. З навчальною метою під час заняття мобільними пристроями 
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дозволяється користуватися тільки з дозволу викладача. 

4. Здобувач вищої освіти має право дізнатися про свою кількість 

накопичених балів у викладача навчальної дисципліни та вести власний облік 

цих балів.  

5. До здачі диференційного заліку допускаються здобувачі вищої 

освіти, які отримали позитивні оцінки по всім МКР. 
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