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ВСТУП 

 

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення навчальної дисципліни 

«Теорія горіння та вибуху» складені відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра напряму (спеціальності) 263 -- «Цивільна 

безпека»). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення основ теорії 

горіння та вибуху як небезпечних подій і поширення горіння та вибухів, 

методики оцінювання чинників горіння та вибухів і методів забезпечення 

пожежовибухобезпеки технологічних процесів виробництв. 

Мета навчальної дисципліни -- підготовка кваліфікованих фахівців, які 

володіють обсягом знань, необхідних для розуміння явищ горіння та вибуху, 

визначення закономірностей виникнення процесів горіння і вибуху, а також 

механізму їх припинення та дотримання при цьому вимог безпеки праці. 

           Завдання навчальної дисципліни: володіння знаннями про загальні 

відомості горіння та вибуху, їх класифікації, оволодіння закономірностями 

кінетики процесу горіння пожежовибухонебезпечності сумішей; формування 

знань  теорії  теплового та ланцюгового вибуху, теплового і дифузійного 

поширення полум’я, самоспалахування і самозаймання, погасання, детонації 

та ударних хвиль; вивчення умов виникнення і розповсюдження горіння, умов 

переходу горіння у вибух, параметрів горіння газів, рідин і твердих речовин;  

оволодіння  методами розрахунку  об’єму і складу продуктів горіння теплоти і 

температури горіння, основних показників пожежної небезпеки речовин і мате- 

ріалів. 

           Під час виконання практичних завдань студенти повинні  навчитися 

проводити розрахунки основних фізико-хімічних і пожежовибухових 

параметрів горіння та вибухів і розуміти  та пояснювати їх природу й основні 

закономірності. 

          Під час виконання лабораторних робіт необхідно досягти чіткого 

уявлення 



 

 

 

студентами приироди фізичних явищ  чи законів, розуміння суті методу дослід- 

ження і вміння не тільки розуміти  одержані результати, але і оцінити ступінь 

їх вірогідності. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми 

студенти повинні досягти таких результатів навчання: 

знати: 

– основні поняття про теорію теплового та ланцюгового вибуху, теорію 

запалювання, теплову і дифузійну теорію поширення полум’я, теорію 

детонації та ударних хвиль; 

– фізико-хімічну природу явищ горіння та вибуху, їх класифікацію; 

– матеріальний і тепловий  баланс процесів горіння; 

– основи класифікації речовин за пожежо-  та вибухонебезпекою, стан- 

дартні показники пожежо-  та вибухонебезпеки речовин, концентраційні межі 

поширення полум’я; 

– закономірності розповсюдження полум’я і природу його поширення; 

– умови самозаймання, самозагоряння та запалювання речовин і мате- 

ріалів; 

– умови переходу нормального горіння у вибух; 

– механізм  розповсюдження полум’я  газами, поверхнею рідин і твердих 

речовин, механізм їх горіння; 

– особливості зберігання речовин, що реагують з водою, киснем повітря,  

одна з однією та дотримання  при цьому  вимог безпеки; 

– основні параметри розвитку пожеж та їх класифікацію; 

– класифікацію вогнегасних речовин і технічних засобів гасіння; 

– способи припинення та запобігання процесів горіння 

– теплову теорію погасання та граничні  явища уразі пожежі; 

          уміти: 

– визначати горючість речовин і колір полум’я за хімічним складом 

речовин; 



 

 

 

– пояснювати умови протікання  процесу окислення та горіння на основі 

окисно-відновних хімічних реакцій; 

– проводити розрахунки  матеріального  та теплового балансу процесів 

горіння речовин і матеріалів; 

– визначати пожежовибухонебезпечні характеристики речовин  і порів- 

нювати їх з довідковими даними; 

– розв’язувати задачі щодо визначення основних параметрів пожеж і 

процесів горіння та вибуху, використовуючи  вивчені закони, рівняння 

і правила, а також довідкову літературу  (таблиці  фізичних речовин, 

довідники з фізики та хімії, пожежної тактики); 

– визначати оптимальний вид вогнегасної речовини для припинення 

процесу горіння. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           1 АНОТОВАНЕ РОЗКРИТТЯ ЗМІСТУ  ТЕМ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«ТЕОРІЯ 

ГОРІННЯ ТА ВИБУХУ» 

Тема 1 Загальні  відомості про горіння та вибух 

Мета, завдання та зміст навчальної дисципліни «Теорія горіння та 

вибухів»  підготовки фахівця з пожежної безпеки в системі цивільного захисту.  

Загальні відомості про горіння та вибух.  Горіння як сукупність фізичних і 

хімічних процесів, основою яких є швидкоплинна реакція окислення, що 

супроводжується виділенням великої кількості тепла і випромінювам світла. 

Фізико-хімічна природа горіння. Закон Авогадро та число Авогадро. 

Властивості газів, горючих рідин та твердих речовин. Хімічні основи процесів 

горіння. Тепловміст речовин. Закон  Арреніуса про швидкість  хімічних 

реакцій.  Енергія активації реакції горіння. Каталіз. 

                        Питання для самоперевірки 

1. Які відомості необхідно знати для аналізу пожеж і вибухів? 

2. Дайте визначення понять «пожежа» і «вибух». 

3. У чому полягає фізико-хімічна природа  горіння? 

4. У чому полягає закон Авогадро? 

5. Які основні властивості газів, горючих рідин та твердих речовин? 

6. У чому полягає закон Арреніуса  про швидкість хімічних реакцій? 

Література: [1--6,13--16,19]. 

 

Тема 2  Класифікація процесів  горіння 

Види горіння: дифузійне, гомогенне, гетерогенне горіння. Повне і непов- 

не горіння. Швидкість протікання гомогенної та гетерогенної реакції. 

Дифузійне і кінетичне горіння, ламінарне та турбулентне горіння. Нормальне, 

дефлеграційне (вибухове ) та детонаційне горіння. Полумя  та його структура 

Температура горіння. Класифікація вибухів. Види вибухів. 

                                        Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає пероксидна та ланцюгова теорії горіння? 



 

 

 

2. Які умови протікання ланцюгових реакції? 

3. Що таке активні центри  та вільні радикали? 

4. У чому полягає обрив ланцюгових реакцій? 

5. Охарактеризуйте швидкість протікання ланцюгових реакцій. 

Література: [4–6, 13–17]. 

 

Тема 3  Основні закономірності кінетики процесів горіння 

Пероксидна та ланцюгова реакції теорії горіння. Умови протікання 

ланцюгових реакцій. Валентні зв’язки. Пероксиди. Активні центри. Вільні 

радикали.   Недоліки пероксидної теорії горіння.  Ланцюгові реакції. Умови 

протікання ланцюгових реакцій.  Обрив ланцюгових реакцій. 

Швидкість протікання ланцюгових реакцій. 

                                      Питання для самоперевірки 

1. У чому полянає основна різниця між пероксидною і ланцюговою 

теоріями горіння? 

2. Охарактеризуйте поняття «валентні зв’язки», «активні центри», 

«вільні радикали». 

3. Що таке поняття «Пероксиди»? 

4. За яких умов виникає обрив ланцюгових реакцій? 

            Література: [4–6,13,16,17]. 

 

Тема 4  Матеріальний і тепловий баланс процесів горіння 

Поняття матеріального балансу. Продукти згорання, дим і його 

властивості, об’єм продуктів згорання, отруйні гази. Тепловий (енергетичний) 

баланс процесів горіння. Теплота згорання та порядок її визначення. Нижня 

теплота згорання. Температура горіння. Калориметрична, адіабатична, 

теоретична та дійсна температури горіння. Температура внутрішньої  та 

зовнішньої пожежі. 

                                    Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає матеріальний баланс під час пожежі? 



 

 

 

2. Що таке теплота згорання речовини? 

3. Як визначається теплота згоряння? 

4. Яка різниця між поняттями температури горіння: калориметрична, 

адіабатична, теоретична та дійсна? 

5. Як визначається нижня теплота згорання? 

6. Що означають  температури внутрішньої та зовнішньої пожежі? 

Література: [4, 5, 12–16, 20]. 

 

Тема 5  Вибухопожежна небезпека речовин і матеріалів 

Показники пожежної небезпеки речовин і матеріалів. Пожежна небезпека 

горючих твердих речовин і матеріалів. Температура займання, температура  

самозаймання, температура самонагрівання. Класифікаційні групи речовин і 

матеріалів: негорючі, важкогорючі, горючі речовини і матеріали. Індекс 

розповсюдження полум’я,  коефіцієнт димоутворення, показник токсичності.  

Параметри вибухопожежної небезпеки рідин, газів і аеросуспензій.  Спалах, 

температура спалаху, температура займання та самозаймання. Температурні 

межі поширення полум’я.  Групи та розряди горючих рідин. Швидкість 

вигорання. Концентраційні межі поширення полум’я. Швидкість наростання 

тиску під час вибуху.  Мінімальний вибухонебезпечний вміст кисню. 

Мінімальна енергія запалювання. Параметри тиску вибуху. Категорії 

вибухонебезпечних сумішей. 

                                    Питання для самоперевірки 

              1. Особливості пожежної небезпеки горючих твердих речовин і 

матеріалів . 

            2. Класифікація груп речовин і матеріалів за групами пожежної небез- 

пеки. 

3. Що таке індекс розповсюдження полум’я? 

4. Що означають температурні межі поширення полум’я? 

5. Що таке мінімальна енергія запалювання? 

6. В чому сутність швидкості вигорання та наростання тиску? 



 

 

 

Література: [5, 6, 20, 21, 22]. 

 

Тема 6  Умови виникнення горіння та вибуху 

Ініціювання процесу горіння та його умови.  Запалювання, мінімальна 

енергія запалювання. Джерела ініціювання горіння та їх характеристика. 

ПерехІ'д механічної енергії у теплову. Роботи, пов’язані з переходом 

електричної енергії у теплову. Визначення температури нагрівання сталевих 

виробів залежно від кольору металу. Роботи, пов’язані з переходом променевої 

роботи  в  теплоту.  Мінімальний тепловий  імпульс займання. 

                             Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає ініціювання процесу горіння? 

2. За яких умов здійснюється горіння? 

3. У чому полягає процес переходу механічної енергії у теплову? 

4. Як визначається температура нагрівання сталевих виробів залежно від 

кольору полум’я? 

5. Що таке мінімальний тепловий імпульс займання? 

          Література: [5, 6, 13–16]. 

 

Тема 7 Самоспалахування та самозаймання 

Сутність процесів самозагорання і  самозаймання. Чотири  групи речовин 

щодо самозаймання.  Теплове самозагорання речовин і матеріалів.  

Способи передачі теплового імпульсу.  Мікробіологічне самозагорання.  Хіміч- 

не  самозаймання.  Індукційний період самозаймання.  Тепловий вибух. 

Ланцюгове самозаймання (ланцюговий ) вибух. Причини обриву ланцюга. 

                                         Питання для самоперевірки 

1. У чому полягаєсутність процесів самозагоряння і самозаймання? 

2. У чому полягають теплове, мікробіологічне та хімічне самозаймання? 

3. Що таке індукційний період самозаймання? 

4. Сутність теплового вибуху. 

5. У чому полягає сутність ланцюгового самозаймання та вибуху? 



 

 

 

Література: [4–6,14–16]. 

 

Тема 8  Теплова та дифузійна теорія поширення горіння 

           Поняття про нормальну швидкість поширення полум’я. Об’єм суміші, 

що згоряє у фронті полум’я.  Теплова теорія поширення полум’я.  Дифузійна 

теорія поширення полум’я.  Ообливості дифузійної теорії поширення полум’я, 

що відрізняють її від теорії теплового поширення. Чинникии, що впливають  на 

швидкість поширення полум’я, Вплив температури, енергії активації, 

концентрації компонентів горючої суміші, інертних домішок інгібіторів та 

каталізаторів. Особливості розповсюдження полум’я під час горіння газів, 

вибухових речовин, горючих рідин, твердих матеріалів. Горіння пилу. 

                                       Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає теплова та дифузійна теорія поширення полум’я? 

2. Що означає нормальна швидкість поширення полум’я? 

3. Як впливають на швидкість поширення полум’я температура, енергія 

активації, концентрація горючої суміші, інгібітори, каталізатори? 

4. Особливості розповсюдження полум’я під час горінні газів, 

вибухових речовин, горючих рідин, твердих матеріалів. 

5. Особливості горіння пилу. 

Література: [1–4,14–17, 20]. 

 

Тема 9  Пожежа та її розвиток 

          Параметри пожеж. Класифікація пожеж. Класи та підкласи пожеж. 

Небезпечні чинники пожежі. Ообливості розвитку пожеж в огородженнях 

(внутрішні пожежі). Фази пожежі. Теплообмін під час пожежі. Газообмін під 

час пожежі. Критичний час розвитку пожежі. Середня об’ємна температура під 

час пожежі. 

                                   Питання для самоперевірки 

1. Класифікація пожеж. 

2. Які небезпечні чинники пожеж? 



 

 

 

3. Як здійснюється теплообмін під час пожежі? 

4. Як здійснюється  газообмін під час пожежі? 

5. Від чого залежить критичний час розвитку пожежі та об’ємна темпе- 

ратура під час пожежі?  

           Література: [4, 16, 17, 20]. 

 

Тема 10  Вибухи та особливості  їх розвитку 

Основні відомості про вибухові процеси. Умови перетворення системи у 

вибух. Класифікація вибухів. Обємні вибухи паро-, газо-, пилоповітряних 

сумішей та умови їх виникнення. Специфічні ознаки вибуху газо-, паро-,  пило- 

повітряних сумішей. Механізм утворення і розповсюдження ударних хвиль.  

Безпечна відстань щодо дії ударних хвиль у повітрі. Виникнення детонації. 

                                           Питання для самоперевірки 

1. Класифікація вибухів. 

2. Що таке об’ємні вибухи паро-,газо-, пилоповітряних сумішей та які 

умови їх виникнення? 

          3.У чому полягає механізм утворення і розповсюдження ударних хвиль? 

          4. У чому полягає виникнення детонації? 

          5. Яка безпечна відстань щодо дії ударних хвиль? 

          Література: [3, 4, 17, 20] . 

 

Тема 11 Теплова теорія погасання 

Поняття припинення горіння. Способи припинення горіння. Граничні 

параметри процесу горіння. Теплова теорія погасання. Способи порушення 

теплової рівноваги в зоні горіння. Критичні умови припинення горіння. 

Критичні параметри горіння. Граничні межі поширення полум’я. Межі за 

теплотою згорання.  Способи попередження та припинення горіння. 

                                  Питання для самоперевірки 

1. Поняття припинення горіння. 

2. Способи припинення горіння. 



 

 

 

3. У чому полягає теплова теорія погасання? 

4. Граничні межі поширення полум’я. 

Література: [4,19, 20–22]. 

 

Тема 12 Способи припинення та запобігання процесів горіння 

Вогнегасні речовини та їх класифікація. Припинення горіння 

охолодженням. Умови гасіння горіння газів. Умови гасіння горіння горючих 

рідин. Умови гасіння горіння твердих горючих матеріалів. Припинення горіння 

ізоляцією. Ізолювальні вогнегасні речовини. Припинення горіння розбавленням 

(флегматизацією). Припинення горіння методом хімічного сповільнення 

реакції, інгибуванням. 

                                Питання для самоперевірки 

1. Вогнегасні речовини та їх класифікація. 

2. Які умови гасіння горіння? 

3. Припинення горіння ізоляцією. 

4. Припинення горіння флегматизацією. 

5. Припинення горіння інгибуванням. 

 Література: [4, 8–11, 13,16,19]. 

 

2 МЕТОДИ САМОСТІЙНОГО НАВЧАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

Основними формами самостійного вивчення навчального матеріалу з 

дисципліни «Теорія горіння та вибухів» є самостійна робота студентів з 

літературними джерелами та інформаційними електронними ресурсами, а 

також за необхідності, завдяки консультації  викладача. Рекомендовані 

літературні джерела та інформаційні ресурси наведені нижче. Консультації 

можуть здійснюватися за графіком консультацій на кафедрі Охорони праці, 

цивільної та промислової безпеки або за домовленістю з викладачем.  

Рекомендується форматизацію вивченого матеріалу здійснювати у 

вигляді короткого конспекту, де доцільно зазначати назву вивченої теми, 



 

 

 

коротке підсумкове резюме (або короткі висновки) і використані літературні 

джерела та інформаційні ресурси. 

Для систематизації та узагальнення отриманих знань, за модулями 

дисципліни проводяться модульні контрольні роботи, яких передбачено не 

більше трьох за період навчання. Контрольна робота має за мету перевірити 

якість засвоєння теоретичного матеріалу з навчальної дисципліни, поглибити 

теоретичні знання, а також навички проведення розрахунків основних 

показників, що характеризують пожежну небезпеку виробництв, і навички 

роботи з нормативною та довідковою літературою. Вивчення навчальної 

дисципліни закінчується складанням семестрового заліку. Студенти, які не 

відзвітували зобов’язкових контрольних робіт, не допускаються до складання 

заліку. Викладач може замінити контрольну роботу на проведення 

фронтального письмового опитування  студента.   

 

3. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ РЕЗУЛЬТАТІВ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ  

ДИСЦИПЛІНИ 

Поточний контроль знань здійснюється у наслідок письмового 

фронтального опитування,  кожного студента по одному питанню, на яке він 

повинен дати письмову відповідь протягом 5 хвилин. Правильна відповідь 

оцінюється за таблицею розд. 5. 

ЗМ 1 Виникнення горіння. Якщо відповідь неповна, за неї ставиться 4 

бали, за суттєво неповну відповідь ставиться 3 бали. Якщо відповідь 

неправільна, або взагалі відсутня, студент отримує 0 балів. Студент, який під 

час фронтального опитування отримав 0 балів, має право на перескладання 

опитування в індивідуальному порядку і в усній формі, але в цьому випадку за 

вірну відповідь він отримує не більше 3 балів. 

ЗМ 2 Припинення горіння. Якщо відповідь не повна, за неї ставиться 2 

бали, за суттєво неповну відповідь ставиться 1 бал. Якщо відповідь невірна, або 

взагалі відсутня, студент отримує 0 балів. Студент, який під час фронтального 

опитування отримав 0 балів, має право на перескладання опитування в 



 

 

 

індивідуальному порядку і в усній формі, але в цьому випадку за вірну 

відповідь він отримує не більше 2 балів. 

Контрольні роботи, які проводяться за розділами навчальної дисципліни, 

виконуються шляхом письмового тестового опитування протягом 20 хвилин. 

Кожен варіант завдання на контрольну роботу містить до 10 тестових запитань, 

вірна відповідь на кожне з них оцінюється у 2 бали. 

Якщо студент правільно відповів виправивши раніше зробленої помилки, 

то він отримує 1 бал. За неправільну відповідь, або за її відсутність, студент 

отримує 0 балів. 

Форма підсумкового контролю – залік, оцінка за який виставляється на 

підставі оцінювання письмової залікової роботи. Кожна вірна відповідь на 

запитання оцінюється у 10 балів. Якщо студент не повністю розкриє зміст 

поставленого запитання, то він отримує 8 балів. Якщо студент у відповіді на 

запитання робить помилки, то він отримує не більше 5 балів. За невірну 

відповідь, або за її відсутність, студент отримує 0 балів. Якщо задача 

розвязанана вільно, то студент отримує 20 балів. У випадку, коли хід 

вирішення задачі вцілому наведений вірно, але задача не розвязана до кінця, 

студент отримує не більше 15 балів. Якщо під час розвязання задачі є 

арифметичні помилки, але розвязання в цілому правільне, то студент отримує 

не більше 10 балів. Якщо задача розвязана неправільно, або не розвязана 

взагалі, студент отримує 0 балів. 

Підсумкова оцінка знавчальної дисципліни виставляється на підставі 

сумарної кількості балів, яку студент отримав за поточний контроль відповідно 

до шкали оцінювання. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ ЗА САМОСТІЙНЕ 

ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМ1   Виникнення горіння 

Поточна самостійна робота 

Підсумковий 

тест (іспит) 
Сума Розділ 1 Розділ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 КР1 Т9 Т10 КР2 

6 6 6 6 6 6 6 6 20 6 6 20  100 

Т1, Т2 ...Т7 – теми розділів ( модулів) 

 

ЗМ2  Припинення горіння 

Поточна самостійна робота 

Підсумковий 

тест (іспит) 
Сума Розділ 1 Розділ 2 

Т11 Т12 Т13 Т14 КР1 Т15 Т16 Т17 КР2 

3 3 3 3 20 3 3 2 20 40 100 

Т11, Т12… Т1 17 – теми розділів (модулів) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5 ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Оцінка за національною 
шкалою  За 

накопичувальною 
бальною шкалою 

Оцінка ECTS 

Екзамен Залік 

Відмінно 

Зараховано 

90–100 А – відмінно 

Добре 

82–89 В – дуже добре 

74–81 С – добре 

Задовільно 

64–73 D – задовільно 

60–63 Е – достатньо 

Незадовільно Не зараховано 

35–59 
FX – незадовільно 

(дозволяється 
перескладання) 

1–34 
F – неприйнятно  

(повторне вивчення 
навчальної дисципліни) 
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