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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Дипломний проект, робота або магістерська робота (надалі: 
дипломний проект /робота/) є заключним етапом у підготовці 
спеціалістів та магістрів. Вони повинні не тільки грамотно проектувати 

складні сучасні інженерні системи й апарати, але і виконувати це із 
урахуванням існуючих вимог, норм і правил з охорони праці та безпеки 

у надзвичайних ситуаціях (НС). Враховуючи це, у дипломному проекті 
(роботі), в обов'язковому порядку, необхідно розглянути законодавчі і 
організаційні питання охорони праці, які пов'язані із безпечним 

виконанням робіт, гігієною праці та виробничою санітарією, в тому 

числі фізіологією, психологією, ергономікою, а також питання щодо 

забезпечення безпеки в НС. 

Всі прийняті у дипломному проекті (роботі) рішення, як технічні, 
так і організаційні, повинні відповідати вимогам Закону України «Про 

охорону праці», Кодексу Законів про працю, а також вимогам 

нормативних актів про охорону праці України (НПАОП), державних 

стандартів України (ДСТУ, системи стандартів безпеки праці (ССБТ), 

будівельних норм і правил (ДБН, СНиП), санітарних норм і правил 

(ДСанПіН), Закону України «Про пожежну безпеку», тощо. 

Означені вимоги визначають задачі та зміст розділу «Охорона праці 
та безпека в надзвичайних ситуаціях» у дипломних проектах (роботах). 

При розробці даного розділу студент – дипломник повинен показати 

уміння самостійно приймати правильні рішення щодо забезпечення 
оптимальних та безпечних умов праці, безпеки персоналу в умовах НС 

та захисту навколишнього середовища. 

ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ 

Завдання до дипломного проекту (роботи) з розділу «Охорона 
праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» (в подальшому ОПБНС) 

видає керівник дипломного проекту (роботи), яке записується у 

завдання. Студент-дипломник і консультант з розділу ОПБНС 

обговорюють та конкретизують питання, що підлягають розробці. 
Консультації проводяться у дні, що встановлені кафедрою охорони 

праці і безпеки життєдіяльності. 
При підготовці розділу ОПБНС дипломник повинен керуватися 

даними вказівками, одночасно враховуючи також і вказівки викладача– 
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консультанта. 
За прийняті технічні та організаційні рішення відповідальність несе 

дипломник. 

Задача викладача-консультанта з розділу ОПБНС - надавати 

допомогу студенту і перевіряти правильність виконання розрахунків, 

прийнятих рішень, відповідність їх існуючим правилам, нормам, 

стандартам та ін. 

ОФОРМЛЕННЯ І ОБСЯГ РОЗДІЛУ ОПБНС 

Обсяг розділу ОПБНС повинен складати 10 – 15% від загального 

обсягу дипломного проекту (роботи) або до 12 - 15 сторінок 

машинописного тексту і відповідати темі дипломного проекту 
(роботи). 

Розділ ОПБНС представляє собою окрему главу - складову частину 

дипломного проекту (роботи) і включає два підрозділи: підрозділ 

«Охорона праці» (обсяг – 70 % від обсягу розділу) та підрозділ 

«Безпека в надзвичайних ситуаціях» (обсяг – 30 % від обсягу розділу). 

Підрозділи глави оформлюються підзаголовками. 

У розділі повинні бути зроблені посилання на літературні джерела, 
а також на ті сторінки пояснювальної записки технічної частини 

дипломного проекту (роботи), де відображені заходи з охорони праці 
та безпеки в надзвичайних ситуаціях, а у разі необхідності, також і 
заходи щодо захисту навколишнього середовища. 

Усі прийняті рішення та приведені нормативні величини 

необхідно обгрунтувати посиланнями на нормативні документи, якими 

користувався дипломник при розробці розділу ОПБНС. Перелік 

документів наводиться в розділі ОПБНС або в кінці пояснювальної 
записки у переліку літератури. 

У завданні на дипломне проектування повинен бути підпис 
викладача-консультанта з розділу ОПБНС. 

Зміст розділу повинен мати конкретний, діловий та науковий 

характер. Неприпустимі загальні міркування, перепис нормативних 

положень, правил, вказівок, переліків та ін. 
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РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ 
ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ» 

Розділ ОПБНС може мати таку структуру: 

1. ОХОРОНА ПРАЦІ 
1.1. Система організації охорони праці на підприємстві. 
1.2. Виробнича санітарія. 

1.3. Безпека праці при виконанні основних видів робіт. 
1.4. Інженерні (технічні) рішення з охорони праці. 
1.5. Заходи з пожежної безпеки. 

2. БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ. 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ЗМІСТ 

підрозділу «ОХОРОНА ПРАЦІ» в дипломному проекті (роботі) 

для спеціальностей будівництво, технологія будівельних конструкцій, 

архітектура, міське будівництво і господарство, водні ресурси, 

теплоенергетика, гідроенергетика, автомобілі і автомобільне 

господарство (ААГ), підйомно-транспортні машини і механізми 

(ПТМ), машинобудування, гірництво, автоматизоване управління 

технологічними процесами (АУТП), комп’ютерні технології і 

автоматизовані системи, організація перевезень і управління 

автомобільним транспортом (ОПУАТ), автомобільні дороги і 

аеродроми (АдіА). 

1.1. СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ  
(ці всі питання є обов‘язковими і викладаються стисло) 

1. Права і обов’язки керівника та працівника щодо охорони праці 
(Література 1-6, 8).  

2. Види інструктажів (Література 1-6, 8).  

3. Відповідальність роботодавця та працівника щодо порушення 

вимог з охорони праці (Література 1-6, 8, 9, 20).  

4. Соціальне страхування працівників (Література 1-6, 8, 20).  

5. Роботи з підвищеною небезпекою та їх виконання (у відповідності 

до теми роботи (проекту) (Література 1-6, 8, 27).  

1.2. ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ: 

(виконується один з пунктів відповідно до теми проекту або 

роботи) 
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1. Аналіз небезпечних та шкідливих чинників на виробництві  
2. Заходи щодо покращення умов праці.  
3. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці. 
4. Мікроклімат робочої зони. 

5. Колективні та індивідуальні заходи та засоби захисту від дії 
шкідливих та небезпечних чинників, характерних для об'єктів галузі. 

[Література 1-9, 12, 13, 14, 15, 20]. 

1.3. БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ  ОСНОВНИХ ВИДІВ 

РОБІТ  

(виконується один з пунктів до теми проекту або роботи), зокрема: 

1. Безпека праці при експлуатації  технологічного обладнання.  

2. Безпека праці при виконанні технологічного процесу. 

3. Вимоги безпеки праці до організації будівельного майданчика та 
небезпечні зони на ньому. 

4. Безпека автомобільного і тракторного транспорту. 

5. Безпека при експлуатації електроустановок, тощо. 

[Література 1-28]. 

1.4. ІНЖЕНЕРНІ (ТЕХНІЧНІ) РІШЕННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 
(один розрахунок відповідно до змісту дипломного проекту або 

роботи і проведеного аналізу небезпечних та шкідливих чинників на 
виробництві за вибором керівника проекту (роботи) при погодженні з 
консультантом), зокрема:  

1. Розрахунок приміщень санітарно-гігієнічного та побутового 

обслуговування працюючих. 

2. Розрахунок ефективності захисту від шуму. 

3. Розрахунок економічної ефективності заходів охорони праці. 
4. Розрахунок одноразової допомоги потерпілому у разі отримання 

ушкодження здоров’я або смерті внаслідок виробничої травми. 

5. Розрахунок вентиляції виробничих приміщень. 

6. Розрахунок віброізоляції. 
7. Розрахунок звукоізоляції. 
8. Розрахунок монтажних строп і траверс. 
9. Розрахунок звукопоглинання. 

10. Кондиціювання повітря. 

11. Розрахунок систем опалення виробничого приміщення. 

12. Розрахунок повітряно-теплових завіс. 
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13. Розрахунок кріплень укосів виїмки (траншеї, котловани). 

14. Розрахунок мінімальної відстані від бровки котловану до 

транспортних засобів. 

15. Розрахунок стійкості кранів. 

16.  Забезпечення стійкості конструкцій в період монтажу. 

17. Розрахунок стійкості землерийно-транспортних машин. 

18. Розрахунок захисних вимикаючих пристроїв. 

19. Розрахунок захисного заземлення. 

20. Розрахунок занулення. 

21. Розрахунок освітлення. 

22. Розрахунок прожекторного освітлення будівельних майданчиків. 

23. Розрахунок рівня шуму у виробничих приміщеннях. 

24. Розрахунок рівня шуму на території підприємства. 
25. Розрахунок і вибір засобів шумопоглинання в приміщеннях. 

26. Розрахунок звукопоглинаючого облицювання. 

27. Розрахунок аеродинамічного шуму вентиляційного устаткування. 

28. Розрахунок зовнішнього шуму, який проникає в приміщення. 

29. Розрахунок звукоізолюючих кожухів. 

30. Розрахунок звукоізолюючого огородження. 

31. Розрахунок акустичних екранів. 

32. Екранування джерел випромінювання. 

33. Розрахунок збитків від пожеж та їх наслідків . 

34. Визначення необхідної кількості первинних засобів пожежогасіння 

для підприємства. 
35. Розрахунок евакуаційних шляхів та часу евакуації людей з 
приміщень та будівель. 

36. Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок 

за вибухопожежною та пожежною небезпекою. 

37. Визначення типу установок пожежогасіння та пожежної 
сигналізації на об’єкті. 
38. Блискавкозахист будівель і споруд. 

39. Розрахунок пожежної безпеки виробництва. 
40. Розрахунок межі вогнестійкості дерев’яних конструкцій. 

41. Розрахунок спринклерних та дренчерних установок. 

42. Економічна ефективність протипожежних заходів. 

43. Розрахунок витрат води на зовнішнє та внутрішнє на гасіння 
пожежі виробничої будівлі. 

[Література 5, 7, 10, 16-19, 21-28]. 
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1.5. ЗАХОДИ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

(один пункт відповідно до змісту дипломного проекту або роботи за 

вибором керівника проекту (роботи), зокрема:  

1. Організація пожежної безпеки на об’єкті. 
2. Оцінка виробничих будівель, приміщень та зовнішніх установок за 
вибухопожежною та пожежною небезпекою. 

3. Оцінка вибухо- та пожежонебезпечних зон приміщень.  

4. Оцінка будівель за ступенями вогнестійкості. 
5. Забезпечення протипожежного захисту об’єктів, населених пунктів. 
6. Організація забезпечення протипожежного захисту об’єктів, 

населених пунктів. 

7. Організація навчання населення та працюючих правилам пожежної 
безпеки. 

8. Пожежна небезпека об'єктів, особливості та 
пожежонебезпечні властивості. 
9. Пожежна безпека в місцях зберігання будівельної техніки. 

10. Пожежна безпека при вогневих роботах. 

11. Пожежна безпека при гідроізоляційних роботах. 

12. Вимоги пожежної безпеки до насосних станцій. 

13. Дії на випадок пожежі та добір засобів пожежогасіння. 

14. Пожежна безпека будівельного майданчика. 
15. Заходи щодо пожежної безпеки в зоні складування. 

16. Забезпечення пожежної безпеки на складах легкозаймистих та 
горючих речовин. 

17. Протипожежні заходи при експлуатації електричних мереж. 

18. Залізобетонн конструкції в умовах пожежі. 
19. Засоби пожежної профілактики будівель і споруд. 

[Література 24-56].  

Примітка. В цьому параграфі може бути поміщено розрахунок з 
пожежної безпеки, якщо він виконується раніше (див. попередній 

параграф 1.4).  

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ЗМІСТ 

підрозділу «ОХОРОНА ПРАЦІ» у дипломному проекті (роботі) 
для спеціальностей агрохімія, землеустрій і кадастр, геоінформаційні 

системи і технології, екологія і охорона навколишнього середовища, 

водні біоресурси, менеджмент. 
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1.1. СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ  
(ці всі питання є обов‘язковими і викладаються стисло) 

1. Права і обов’язки керівника та працівника щодо охорони праці 
(Література 1-6, 8).  

2. Види інструктажів (Література 1-6, 8).  

3. Відповідальність роботодавця та працівника щодо порушення 

вимог з охорони праці (Література 1-6, 8, 9, 20).  

4. Соціальне страхування працівників (Література 1-6, 8, 20).  

5. Роботи з підвищеною небезпекою та їх виконання (у відповідності 

до теми роботи (проекту) (Література 1-6, 8, 27).  

1.2. ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ: 

(виконується один з пунктів відповідно до теми проекту або 

роботи) 

1. Аналіз небезпечних та шкідливих чинників на виробництві  
2. Заходи щодо покращення умов праці.  
3. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці. 
4. Мікроклімат робочої зони. 

5. Колективні та індивідуальні заходи і засоби захисту від дії 
шкідливих та небезпечних чинників, характерних для об'єктів галузі. 

[Література 1-9, 12, 13, 14, 15, 20]. 

1.3. БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ ОСНОВНИХ ВИДІВ 

РОБІТ 

(виконується один з пунктів за вибором згідно теми проекту або 

роботи), зокрема: 

1. Безпека праці при експлуатації обладнання.  

2. Безпека праці при виконанні технологічного процесу. 

3. Безпека транспортних робіт. 
4. Безпека при експлуатації електроустановок. 

5. Безпека життєдіяльності населення та працівників. 

[Література 1-28]. 

1.4. ІНЖЕНЕРНІ (ТЕХНІЧНІ) РІШЕННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 
(один розрахунок відповідно до змісту дипломного проекту або 

роботи і проведеного аналізу небезпечних та шкідливих чинників на 
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виробництві (п.п. 2.1) за вибором керівника проекту (роботи) при 

погодженні з консультантом):  

1. Розрахунок приміщень санітарно-гігієнічного та побутового 

обслуговування працюючих. 

2. Розрахунок ефективності захисту від шуму . 

3. Розрахунок заземлюючих пристроїв електроустановок. 

4. Розрахунок економічної ефективності заходів охорони праці. 
5. Розрахунок соціальної ефективності заходів охорони праці. 
6. Розрахунок одноразової допомоги потерпілому у разі отримання 

ушкодження здоров’я або смерті внаслідок виробничої травми . 

7. Розрахунок розміщення світильників. 

8. Розрахунок штучного освітлення. 

11. Розрахунок природного освітлення. 

12. Розрахунок збитків від пожеж та їх наслідків . 

13. Визначення необхідної кількості первинних засобів пожежогасіння 

для підприємства. 
14. Розрахунок евакуаційних шляхів та часу евакуації людей з 
приміщень та будівель. 

15. Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок 

за вибухопожежною та пожежною небезпекою. 

16. Визначення типу установок пожежогасіння та пожежної 
сигналізації на об’єкті. 
17. Економічна ефективність протипожежних заходів. 

[Література 5, 7, 10, 16-19, 21-28] 

1.5. ЗАХОДИ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

(один пункт відповідно до змісту дипломного проекту або роботи за 

вибором керівника проекту (роботи), зокрема:  

1. Організація пожежної безпеки на об’єкті.  
2. Оцінка виробничих будівель, приміщень та зовнішніх установок за 
вибухопожежною та пожежною небезпекою. 

3. Оцінка вибухо- та пожежонебезпечних зон приміщень.  

4. Оцінка будівель за ступенями вогнестійкості. 
5. Системи забезпечення протипожежного захисту об’єктів, 

населених пунктів. 

6. Організація забезпечення протипожежного захисту об’єктів, 

населених пунктів. 
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7. Організація навчання населення та працюючих правилам пожежної 
безпеки. 

8. Фактори пожежної небезпеки об'єктів, їх особливості та 
пожежонебезпечні властивості. 
9. Дії на випадок пожежі та добір засобів пожежогасіння. 

10. Пожежна безпека будівельного майданчика. 
11. Забезпечення пожежної безпеки на складах легкозаймистих та 
горючих речовин. 

12. Засоби пожежної профілактики будівель і споруд. 

[Література 24-56]. 

Примітка. В цьому параграфі може бути поміщено розрахунок з 
пожежної безпеки, якщо він виконується раніше (див. попередній 

параграф 1.4).  

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ЗМІСТ 

підрозділу «ОХОРОНА ПРАЦІ» в дипломному проекті (роботі) 
для спеціальностей економіка підприємства, економіка довкілля та 

природних ресурсів, облік і аудит, фінанси та кредит, управління 

персоналом, прикладна математика: 

1.1. СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ  
(ці всі питання є обов‘язковими і викладаються стисло)  

1. Права і обов’язки керівника та працівника щодо охорони праці 
(Література 1-6, 8).  

2. Види інструктажів (Література 1-6, 8).  

3. Відповідальність роботодавця та працівника щодо порушення 

вимог з охорони праці (Література 1-6, 8, 9, 20).  

4. Соціальне страхування працівників (Література 1-6, 8, 20).  

5. Роботи з підвищеною небезпекою та їх виконання (у відповідності 

до теми роботи (проекту) (Література 1-6, 8, 27).  

1.2. ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ 

(виконується один з пунктів відповідно до теми проекту або 

роботи) 

1. Аналіз небезпечних та шкідливих чинників на виробництві.  
2. Заходи щодо покращення умов праці.  
3. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці. 
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4. Мікроклімат робочої зони. 

5. Колективні та індивідуальні заходи і засоби захисту від дії 
шкідливих та небезпечних чинників, характерних для об'єктів галузі. 

[Література 1-9, 12, 13, 14, 15, 20] 

1.3. БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ ОСНОВНИХ ВИДІВ 

РОБІТ 

(за вибором згідно теми проекту або роботи), зокрема: 

1. Безпека праці при експлуатації обладнання.  

2. Безпека праці при виконанні технологічного процесу. 

3. Безпека життєдіяльності населення та працівників 

[Література 1-28] 

1.4. РОЗРАХУНКИ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 
(один розрахунок відповідно до змісту дипломного проекту або 

роботи) 

1. Розрахунок економічної ефективності заходів охорони праці. 
2. Розрахунок соціальної ефективності заходів охорони праці. 
3. Розрахунок одноразової допомоги потерпілому у разі отримання 
ушкодження здоров’я або смерті внаслідок виробничої травми. 

4. Розрахунок страхових платежів. 

5. Розрахунок збитків від пожеж та їх наслідків. 

[Література 5, 7, 10, 16-19, 21-28]. 

1.5. ЗАХОДИ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ: 

(один пункт відповідно до змісту дипломного проекту або роботи за 

вибором керівника проекту (роботи):  

1. Організація пожежної безпеки на об’єкті.  
2. Оцінка виробничих будівель, приміщень та зовнішніх установок за 
вибухопожежною та пожежною небезпекою. 

3. Забезпечення протипожежного захисту об’єктів. 

4. Організація навчання населення та працюючих правилам пожежної 
безпеки. 

5. Фактори пожежної небезпеки об'єкта, їх особливості та 
пожежонебезпечні властивості. 
6. Дії на випадок пожежі та добір засобів пожежогасіння. 

7. Забезпечення пожежної безпеки на складах легкозаймистих та 
горючих речовин. 
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[Література 24-56]. 

Примітка. В цьому параграфі може бути поміщено розрахунок з 
пожежної безпеки, якщо він виконується раніше (див. попередній 

параграф 1.4).  
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ситуацій (НС) техногенного та природного характеру. Такими 

джерелами небезпеки можуть бути: 
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- технологічне обладнання, пов’язане з використанням, 

виготовленням, переробкою, зберіганням або транспортуванням 

небезпечних речовин; 

- радіоактивні, хімічні, пожежо-, вибухо- та біологічно небезпечні 
речовини; 

- балони, контейнери, цистерни та інші ємності із стисненими, 

зрідженими, отруйними та вибухонебезпечними газами; 

- дамби, гідровідвали; 

- водозабірні споруди; 

- технологічне обладнання основних виробництв хімічної, 
біохімічної, нафтохімічної, нафтогазовидобувної та 
нафтогазопереробної промисловості;  
- парові та водогрійні котли, в тому числі содорегенераційні та ті, що 

працюють з високотемпературними органічними теплоносіями.  

- посудини, що працюють під тиском понад 0,07 МПа.  
- трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском пари понад 

0,07 МПа і температурою води вище 115°C.  

- обладнання, в якому використовується лазерне, іонізуюче, 
радіаційне випромінювання.  

- греблі, стояни та підпірні стіни, що входять до складу напірного 

фронту, дамби обвалування, берегоукріплювальні (позапортові), 
регуляційні і захисні споруди.  

- мости, мостові переходи, віадуки, тунелі, їх окремі конструкції та 
фундаменти, водостоки, тощо. 

Б) На другому етапі, згідно проведеного аналізу джерел небезпек 

визначається надзвичайна ситуація, що може виникнути, види 

небезпеки для кожного з виявлених джерел за їх ознаками: 

бактеріологічна, біологічна, вибухопожежна, гідродинамічна, пожежна, 
радіаційна, фізична, хімічна, екологічна та присвоюється їй відповідний 

код і виконується оцінка її впливу на населення, території, об’єкти 

господарювання (література – 19,21,22,24,25). 

За погодженням з керівником проекту (роботи) може 
виконуватись один розрахунок відповідно до змісту дипломного 

проекту (роботи) і проведеного аналізу можливих НС, наприклад: 

1. Визначення кодів надзвичайних ситуацій, що можливі на об’єкті 
господарської діяльності з визначенням їх класифікаційних ознак . 

2. Класифікація за рівнем надзвичайних ситуацій, що можливі на 
об’єкті господарської діяльності. 
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3. Проведення ідентифікації потенційно небезпечного об’єкта. 
4. Проведення ідентифікації об’єкта підвищеної небезпеки. 

5. Розробка плану ліквідації аварії та аварійних ситуацій на 
потенційно небезпечному об’єкті. 
6. Розробка декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки. 

7. Розрахунок збитків від втрати життя та здоров’я населення від 

наслідків НС техногенного і природного характеру. 

8. Розрахунок збитків від руйнування та пошкодження основних 

фондів, знищення майна та продукції від наслідків НС техногенного і 
природного характеру. 

9. Розрахунок збитків від вилучення або порушення 
сільськогосподарських угідь, лісових ресурсів від наслідків НС 

техногенного та природного характеру. 

10. Розрахунок збитків від втрат тваринництва і рибного господарства 
від наслідків НС техногенного і природного характеру. 

11. Розрахунок збитків від знищення або погіршення якості 
рекреаційних зон, втрат природно-заповідного фонду від наслідків НС 

техногенного і природного характеру. 

12. Розрахунок збитків від забруднення атмосферного повітря, 

поверхневих і підземних вод та джерел від наслідків НС техногенного і 
природного характеру. 

13. Розрахунок коефіцієнту захисту захисної споруди цивільного 

захисту. 

14. Оцінка інженерного захисту персоналу об’єкта. 
15. Об’ємне планування захисних споруд цивільного захисту. 

16. Розрахунок динамічних та еквівалентно статичних навантажень не 
елементи конструкцій сховища та оцінка їхньої несучої здатності. 
17. Розрахунок розмірів зони можливого хімічного забруднення. 

18. Оцінка хімічної обстановки на хімічно небезпечних об’єктах 

(оперативне або аварійне прогнозування). 

19. Оцінка стійкості елементів (елемента) об’єкта при вибуху 

газоповітряної суміші. 
20. Оцінка стійкості елементів (елемента) об’єкта при вибуху 

пилоповітряної суміші. 
21. Визначення параметрів хвилі прориву при руйнуванні (частковому, 

повному) підпірних споруд гідродинамічно небезпечних об’єктів. 

22. Вимоги до розміщення потенційно небезпечних об’єктів та 
виробництв. 
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23. Оцінка інженерної обстановки при руйнуванні підпірних споруд 

гідродинамічно небезпечних об’єктів. 

24. Розрахунок доз опромінення (зовнішнє, внутрішнє, сумарне) 
працівників радіаційно небезпечних об’єктів або населення при НС 

радіаційного походження. 

25. Оцінка доз опромінення працівників радіаційно небезпечних 

об’єктів. 

26. Визначення зон радіаційного зараження та їх розмірів при 

комунальних радіаційних аваріях. 

27. Оцінка радіаційної обстановки при аваріях, що супроводжуються 
радіоактивним зараженням місцевості. 
28. Класифікація хімічно небезпечних об’єктів та адміністративно-

територіальних одиниць за ступенем хімічної небезпеки. 

29. Розрахунок страхового внеску при обов’язковому страхуванню 

цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка 
може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної 
небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, 

господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного 

і санітарно-епідеміологічного характеру. 

(Література 39-48). 

В) На третьому етапі, на основі проведеної оцінки впливу 

первинних та вторинних чинників НС розробляються оперативні 
заходи та пропозиції щодо захисту населення, території, будинків і 
споруд, об’єкта господарювання. 
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