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ВСТУП 

 

Надзвичайні ситуації (НС) є динамічними незворотними процесами, які 

розвиваються та протікають з великою швидкістю, характеризуються 

різноманітністю та високим рівнем вражаючих факторів. Під час НС 

потенційні небезпеки для життя і здоров'я людей проявляються в більшій 

кількості, з більшою ймовірністю негативних наслідків. 

Зараз стають актуальними питання нормативно-правового 

забезпечення державного управління щодо протидії надзвичайним 

ситуаціям, а також організаційні засади запровадження заходів 

попередження надзвичайних ситуацій на регіональному рівні. 

За захист населення у випадку НС персональну відповідальність несуть 

керівники районів і міст, а за захист персоналу на об’єктах економіки – 

керівники підприємств. Керівник, що приймає рішення, має об’єктивне 

знання середовища дій і здатний об’єктивно прогнозувати ймовірну сутність 

явищ і можливі результати в різних обставинах в ході оцінки альтернатив і 

прийняття рішень. Він повинен уміти організувати і забезпечити не тільки 

індивідуальну безпеку, але й безпеку колективу людей, прийняти правильні 

рішення щодо їх захисту від можливих наслідків аварій, катастроф, 

стихійних лих тощо. У сучасних умовах службово-професійної діяльності 

нова роль керівника об'єктивно обумовлена. Фактично будучи особою, що 

забезпечує досягнення мети діяльності з попередження та ліквідації 

надзвичайних ситуацій, керівник повинен піднятися на якісно новий рівень – 

стати носієм управлінських функцій і бути компетентним суб'єктом 

безпосередньо управлінської діяльності. Реагування на надзвичайні ситуації 
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потребує, відповідно, високої оперативності, рішучості, професіоналізму 

керівника підприємства і його команди. Урахування цих якостей керівника в 

умовах НС дасть можливість зменшити вірогідність прийняття неадекватних 

управлінських рішень, сприятиме економії ресурсів та часу на ліквідацію 

наслідків НС, зменшенню економічних збитків. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Мета методичних вказівок – встановити об’єм і основний вміст питань 

цивільного захисту в дипломних проектах (роботах) студентів які навчаються 

за галуззю знань 26 – «Цивільна безпека», зі спеціальності 263 – «Цивільна 

безпека”, освітня програма – «Охорона праці». 

Розділ «Цивільний захист» випускної дипломної роботи (проекту) 

студентів, повинен виконуватись з урахуванням загальних вимог щодо 

цивільного захисту в Україні. 

Об’єм розділу складає до 5 сторінок рукопису тексту з обов’язковими 

вказівками на діючі стандарти, норми, правила та інші нормативно-технічні 

документи з цивільного захисту. 

В залежності від теми випускної кваліфікаційної роботи (диплому), у 

зміст розділу можуть бути внесені зміни викладачем-консультантом. 

До початку роботи над розділом, кожен студент заповнює лист-

завдання кафедри «Безпеки праці та навколишнього середовища» з розробки 

розділу з «Цивільний захист», який отримує від викладача-консультанта. 

Додаток 1. 

Після закінчення роботи над розділом, лист-завдання кафедри 

«Безпека праці та навколишнього середовища» залишається у викладача 

консультанта, а на титульному аркуші випускної роботи, викладач-

консультант ставить свій розпис. 

На консультації щодо виконання розділу «Цивільний захист», 

викладачу-консультанту відведено певний час, тому щоб не марнувати цей 

час, студент повинен своєчасно відвідувати консультації, які призначає 

викладач-консультант. 

 

2. ЗМІСТ РОЗДІЛУ 

 

2.1 Спочатку необхідно навести загальні законодавчі вимоги в Україні 
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та щодо галузі, у якої студенту прийдеться працювати у майбутньому, 

необхідності дотримання забезпечення прав громадян с сфері цивільного 

захисту з посиланням на відповідні статті Конституції України та Кодексу 

Цивільного захисту України. 

Треба навести перелік законодавчих та нормативних документів у 

вигляді таблиці Х.1 на які далі у тексті розділу будуть робитись посилення 

(це необхідно для того щоб скоротити кількість джерел інформації, на які 

робиться посилення у розділі, у загальному списку літератури щодо 

диплому). Додаток 2. Студент власноруч вибирає ті документи, які він 

вносить до таблиці та на які далі у тексті він не ставить посилення у 

квадратних скобках, та ті документи на які він ставить посилення і вони 

потрапляють у загальний список літератури. Для тих джерел інформації, які 

не потрапляють у загальний список літератури у тексті залишається лише 

скорочена назва документу (наприклад – НПАОП 0.00-1.28-10) без посилань 

у квадратних скобках. Таблицю Х.1 та джерела посилань, виставляються та 

оформлюються останніми, після того як увесь розділ написано. 

 

2.2 Взагалі у  розділі можуть бути розглянуті два варіанти виконання, а 

саме: 

1 варіант – віртуальна будівля/споруда, для розгляду якого видаються 

вихідні данні у методичних вказівках; 

2 варіант – розглядається будівля/споруда, яку студент-випускник 

добре знає та має усю необхідну інформацію про нього (це обговорюється із 

керівником диплому студента та консультантом, згоду про що керівник 

диплому засвідчує підписом на листі-завданні кафедри БП та НС). Якщо 

студент виконує 2 варіант, він повинен данні представити у вигляді як це 

зроблено для 1 варіанту таблиця Х.2 (Додаток 3). 

Після цього за текстом необхідно навести дані про виникнення 

надзвичайних ситуацій різного характеру протягом останнього періоду: 

місяць/квартал/півріччя/рік для адміністративно-територіальної одиниці на 
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території якої розташований об’єкт який розглядається в розділі. В якості 

джерела потрібно скористатись офіційною Інтернет-сторінкою Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). 

Далі треба виконати розрахункове завдання – розрахувати 

максимальний надлишковий тиск що очікується в районі будівлі/цеху 

використовуючи вихідні дані таблицю Х.3 (Додаток 4) та методику 

розрахунку Додаток 5 і зробити висновок про характеру уражень, які можуть 

отримані працівники користуючись таблицею Х.4 (Додаток 6) та зробити 

висновок  про необхідність використання засобів колективного захисту, якщо 

це потрібно. 

Намалювати схему у відносному масштабі, на якому зазначити 

значення радіусів діє повітряної ударної хвилі на розташований цех/будівлю 

відповідно до приклада (Додаток 7). 

2.3 Виконати оцінку стійкості роботи будівлі об’єкта до впливу 

ударної хвилі користаючись вихідними даними в таблиці Х.5 Додаток 8 у 

вигляді таблиці Х.6 у Додаток 9 та методикою наведеною у Додатку 10. 

Зробити висновок про стійкості роботи будівлі об’єкта до впливу 

ударної хвилі, та про необхідність проведення заходів спрямованих на 

підвищення стійкості будівля та всього об’єкта в цілому. 
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Додаток  1 

Студент _______________________________________/П.І.Б./       Група  №___________ 

Профілуюча кафедра ______________________________________________________ 

Тема випускної роботи або  проекта __________________________________________ 

 

 

ЗАВДАННЯ 

щодо виконання розділу із цивільного захисту  

у дипломній  випускній роботі 

1. Розробити заходи  із  цивільного захисту 

/________________________________________ 

_________________________________/               

                  /назва підприємства та підрозділу цього підприємства / 

2. Вказати  вхідні данні щодо виконання розділу : загальні відомості щодо підприємства   
- Назва підприємства: _____________________________________________________ 

- Організаційно-правова форма господарювання : ______________________________ 

- Адреса місця знаходження: ________________________________________________ 

- Коди видів економічної діяльності (код КВЕД 2010) : _________________________ 

- Рік заснування: __________________________________________________________ 

3. Зазначити основні дані щодо основного виробництва: 
         - Матеріал стін будівлі: ____________________________________________________ 

         - Тип основного та допоміжного обладнання: __________________________________ 

         - Наявність вибухо- пожежонебезпечних, хімічно небезпечних та радіаційно- 

небезпечних матеріалів: ________________________________________________________ 

 

3. Виконати розрахунок 

_________________________________________________________________________ 

_________________/Дата/                         «Узгоджено» керівник проекту  _____ /підпис/ 
«Завдання прийняв» Студент  _____/підпис/ «Узгоджено» Консультант  _____ /підпис/ 

(лист завдання заповнюється власноруч студентом та подається разом із 

«Черновим» варіантом розділу на перевірку викладачу консультанту) 
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Додаток 2 

Таблиця Х.1 – Закони та нормативні документи, які використовуються у 

розділі 

№ 

з/п 

Позначення 

закону або 

нормативного 

документа 

Назва закону або 

нормативного 

документа 

Дата 
затвердження та 
введення у дію 

Орган влади що 

затвердив документ 

1 2 3 4 5 

1 

 

2 

 

 

3 

 

Закон України 

 

Наказ 
 

 

ДК 019:2010 

Кодекс цивільного 

захисту України 

Про затвердження 

Правил техногенної 
безпеки 

Класифікатор 

надзвичайних 

ситуацій 

02.10.2012 

 

05.11.2018 

 

 

2010 

Верховна Рада України 

 

Міністерство 

Внутрішніх справ 

України 

Держспоживстандарт 
України 



Додаток 3 

Таблиця Х.2 – Загальні відомості про підприємство (віртуальна будівля/споруда на виробництві) 

Значення за варіантами Показник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Назва підприємства Вірт 1 Вірт 
2 

Вірт 
3 

Вірт 4 Вірт 
5 

Вірт 6 Вірт 7 Вірт 8 Вірт 9 Вірт 
10 

Організаційно-правова форма 
господарювання 

ДП ВАТ ЗАТ ТОВ ДП ВАТ ЗАТ ТОВ ДП ДЧ 

Адреса місця знаходження Харків Київ Одеса Миколаїв Львів Винниця Запоріжжя Мелітополь Ужгород Дніпро 

Коди видів економічної діяльності 
(код КВЕД 2010) 

28.11 28.12 28.15 28.30 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 25.3 

Рік заснування 1960 1965 1970 1975 1995 2000 2010 2020 1980 2015 

ДП – державне підприємство; 

ВАТ – відкрите акціонерне товариство; 

ЗАТ – закрите акціонерне товариство; 

ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю; 

ДЧ – дочірнє підприємство. 

 



Додаток 4 

Таблиця Х.3 – Вихідні дані для розрахунку максимального очікуваного тиску при вибуху ємності 

Варіант 
Елемент об’єкту/цеху 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вага скрапленого пропану, т 3 2 5 6 1,5 3,5 2 4,5 5 3 

Відстань від ємності до цеху, м 100 120 115 110 80 100 80 100 105 98 

 



Додаток 5 

Методика розрахунку максимально можливого надлишкового тиску в районі 

об’єкта (його елементів) при можливому вибуху газоповітряної суміші 

вуглеводневих сполук. 

Вихідні дані: Визначити надлишковий тиск, очікуваний в районі 

механічного цеху при вибуху ємності, у якій знаходиться 50 т зрідженого 

пропану, відстань від ємності до цеху 200 м. 

Рішення. Визначаємо радіус (м) зони детонаційної хвилі (зони 1) за 

допомогою формули: 

 

3
1 Q3,17r ⋅= ,                                          (1.1) 

де Q – кількість зрідженого вуглеводневого газу, т. 

 

65503,17r 3
1 =⋅=  м. 

Розрахуємо радіус зони дії продуктів вибуху (зони 2) за формулою: 

 

12 r7,1r ⋅= ,                                                (1.2) 

 

110657,1r2 =⋅= м. 

Визначимо відносну величину ψ за формулою: 

 

1

3

r

r
24,0 ⋅=ψ ,                                           (1.3) 

де r3 − відстань від центру вибуху до об’єкта (його елементів), м 

 

73,0
65

200
24,0 ==ψ  

Розрахуємо максимальний можливий надлишковий тиск (кПа) у районі 

об’єкта (його елементів) за формулами: 
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При ψ ≤ 2: 

 
( )18,2913

700

3 −⋅+
=∆

ψ
фP , (1.4) 

При ψ > 2: 

 ( )158,0lg

22
Pф

+ψψ
=∆ .  (1.5) 

 

Так, як для даного прикладу ψ < 2, то ∆Ρф розраховуємо за формулою 

1.4: 

 

( )
91

173,08,2913

700
P

3фз =
−⋅+

=∆  кПа 

 

Отже, при вибуху 50 т зрідженого пропану в районі цеху надлишковий 

тиск у фронті ударної хвилі може складати 91 кПа. 

 



Додаток 6 

Таблиця Х.4 – Вплив ударної хвилі на людей 

Надлишковий 

тиск фdP , кПа 
Ступінь ураження Ознака травмування 

10–20 Ушкодження внаслідок 

дії швидкісного напору 

ударної хвилі 

Можливі рани, кровотечі, забиття, синці, гематоми, спричинені уламками 

споруд та будівель (скло, каміння та інше). 

20–40 Легкі Характеризуються вивихами, синцями, тимчасовою втратою слуху, 

контузією, головним болем. 

40–60 Середні Супроводжуються контузією, вивихами або переломами кісток кінцівок, 

ребер, втратою слуху, кровотечею з носа, вух. 

60–100 Важкі Сильна контузія всього організму, переломи черепа, хребта, таза, кінцівок, 

ушкодження внутрішніх органів, відкриті кровотечі. 
Понад 100 Вкрай важкі Ураження часто закінчуються загибеллю людей у першу добу після 

ураження. Ураження часто супроводжуються відкритими переломами 

кісток, хребта, розривами внутрішніх органів (легенів, селезінки, печінки 

тощо), серйозними черепно-мозковими травмами. 
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Додаток 7 

Радіуси зон дії повітряної ударної хвилі на схемі розташування будівлі цеху 

 

 

Цех 

65 м 

110 м 

200 м 

1 

1 – Ємність зі скрапленим газом 

кПаP 91max =

200 м 
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Додаток 8 

Таблиця Х.5 – Елемент об’єкту/цеху підприємства (віртуальна будівля/споруда на виробництві) 

Варіант 
Елемент об’єкту/цеху 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Споруда з легким металевим каркасом +   +   +   + 

Будинки із збірного залізобетону  +   +   +   

Цегельні виробничі будинки   +   +   +  

Верстати важкі +  +  +  +  +  

Контактні печі  +  +  +  +  + 

Верстати середні +  +  +  +  +  

Верстати легкі  +  +  +  +  + 

Підйомно-транспортне устаткування +  +  +  +  +  

Кабельні наземні лінії  +  +  +  +  + 

Трубопроводи на металевих естакадах +  +  +  +  +  

Трубопроводи на залізобетонних естакадах  +  +  +  +  + 

Масляні вимикачі +  +  +  +  +  

Контрольно-вимірювальна апаратура (прилади)  +  +  +  +  + 

 



Додаток 9 

Таблиця Х.6 – Зведена таблиця оцінки стійкості основних елементів об’єкта 
до дії повітряної ударної хвилі 

 

 



 22 

Додаток 10 

Оцінка стійкості роботи об’єкта (його елементів) до впливу ударної хвилі. 
 

Приклад 2. За результатами розрахунків максимальний можливий 

надлишковий тиск у районі цеху 30 кПа. Характеристика цеху: будинок 

одноповерховий, цегляний, безкаркасний. Технологічне устаткування 

включає: крани і кранове устаткування, важкі верстати, трубопроводи 

(повітропроводи) на металевих естакадах і кабельні наземні мережі. 
Рішення. Виділимо основні елементи цеху (мостові крани і верстати, 

система повітря подачі й електромережа.) Їх характеристики запишемо до 

зведеної таблиці результатів оцінки. 

За таблицею Х.7 Додатка 11 знайдемо для кожного елементу цеху 

надлишковий тиск, що викликає слабкі, середні, сильні і повні руйнування. 

Так, будинок цеху з зазначеними характеристиками одержить слабкі 
руйнування при надлишковому тиску 10...20 кПа, середні – при 20...35 кПа, 
сильні – при 35...40 кПа, повні – при 45 кПа і більше. Ці дані відбиваються в 

таблиці Х.6 Додатка 8 за шкалою надлишкових тисків умовними знаками. 

Аналогічно визначають і вносять до таблиці Х.6 дані всіх інших 

елементів цеху. 

Знайдемо межу стійкості кожного елементу цеху: максимальне 
значення надлишкового тиску, що викликає слабкі руйнування. Будинок цеху 

має межу стійкості до ударної хвилі – 20 кПа, крани і кранове устаткування – 

30 кПа, верстати – 40 кПа, і т.д. Отримані дані записують у таблицю. 

Визначимо межу стійкості цеху в цілому за мінімальною межею 

стійкості елементів, що входять до його складу. (∆Рфmin = 20 кПа). 
Висновки: 

1. При заданих вихідних даних цех нестійкий до ударної хвилі, так як 

∆РФmin > ∆Pфlim (30 кПа > 20 кПа). 

2. Доцільна межа стійкості за економічними розуміннями 

приймається 30 кПа. 

3. При 30 кПа, максимальному можливому надлишковому тиску, цех 

нестійкий у роботі. 

Пропозиції. Для підвищення стійкості цеху до 30 кПа необхідно 

підвищити стійкість споруд цеху пристроєм контрфорсів, підкосів, 

додаткових рамних конструкцій; кабельну електромережу і повітропроводи 

прокласти під землею; уразливі вузли кранів і кранового устаткування 

закрити захисними кожухами; установити додаткові колони кранів. 
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Додаток 11 

Таблиця Х.7 – Ступені руйнування елементів об’єкта при різних 

надлишкових тисках ударної хвилі, кПа 

Руйнування 
Елементи об’єкта 

Слабке Середнє Сильне 
Виробничі, адміністративні будинки і спорудження 

1.Масивні промислові будинки з металевим каркасом і 
крановим устаткуванням 

20-40 40-50 50-60 

2. Бетонні і залізобетонні будинки і будинки 

антисейсмічної конструкції 
25-80 80-100 120-200 

3. Будинки з легким металевим каркасом 10-20 20-30 30-50 

4. Будинки із збірного залізобетону 10-20 20-30 
30 і 
більш 

5. Цегельні виробничі будинки 10-20 20-35 35-45 

6. Будинки трансформаторної підстанції 10-20 20-40 40-60 

7. Цегельні житлові будинки 8-15 15-25 25-35 

8. Дерев’яні будинки 6-8 8-12 12-20 

Деякі види устаткування та обладнання 

1. Верстати важкі, контактні печі 25-40 40-60 60-70 

2. Верстати середні, електролітичні ванни 15-25 25-35 35-45 

3. Верстати легкі 6-12 12-15 15-25 

4. Підйомно-транспортне устаткування  20-50 50-60 60-80 

5. Трансформатори і генератори 30-40 40-60 
60 і 
більш 

6. Відкриті розподільні пристрої 15-25 25-35 
35 і 
більш 

7. Масляні вимикачі 10-20 20-30 
30 і 
більш 

8. Контрольно-вимірювальна апаратура (прилади) 5-10 10-20 20-30 

9. Газгольдери і наземні резервуари для паливно-

мастильних матеріалів і хімічних речовин 
15-20 20-30 30-40 

10. Підземні металеві і залізобетонні резервуари 20-50 50-100 100-200 

11. Наземні металеві резервуари 30-40 40-70 70-90 

12. Розподільні пристрої і допоміжне електроустаткування 

електростанцій 
30-40 40-60 60-80 

13. Кабельні підземні лінії 
200-

300 
300-600 600-1000 

14. Кабельні наземні лінії 10-30 30-50 50-60 

14. Повітряні лінії високої напруги 25-30 30-50 50-70 

16. Повітряні лінії низької напруги 20-60 60-100 100-160 

17. Трубопроводи наземні 20-50 50-130 
130 і 
більш 

18. Трубопроводи на металевих і залізобетонних естакадах. 20-30 30-40 40-50 
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Методичні вказівки 

до виконання розділу "ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ" 

кваліфікаційної роботи студентів другого (магістерського) рівня, 

які навчаються за галуззю знань 26 – “Цивільна безпека”, 

зі спеціальності 263 – “Цивільна безпека”, 

освітня програма – “Охорона праці” 
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