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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР  ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  
ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 
 

ПРОГРАМА 
спеціального навчання з питань пожежної безпеки (пожежно-технічного 

мінімуму) для працівників підприємств, установ та організацій, зайнятих на 
роботах з підвищеною пожежною небезпекою  

 
І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ  

1.1. Програма спеціального навчання з питань пожежної безпеки (пожежно-
технічного мінімуму) для працівників підприємств, установ та організацій, зайнятих 
на роботах з підвищеною пожежною небезпекою (далі - Програма) розроблена 
відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів 
України від 26 червня 2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення 
навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», Наказу МВС України від 
30.12.2014 № 1417«Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», 
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за № 252/26697. 
1.2. Спеціальне навчання з питань пожежної безпеки (за програмою пожежно-
технічного мінімуму) проводиться попередньо (до початку самостійного виконання 
роботи) з працівниками підприємств, установ та організацій, які приймаються на 
роботу з підвищеною пожежною небезпекою: 

 електрогазозварювальниками; 
 особами, які будуть безпосередньо брати участь у виробничому процесі в 

приміщеннях категорій з вибухопожежної небезпеки А, Б і В (відповідно до НАПБ 
Б.03.002-2007 «Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх 
установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою»; 
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 особами, які будуть виконувати роботи на устаткуванні, обладнанні, апаратах, 
де перебувають в обігу легкозаймисті та горючі рідини, горючі гази, речовини і 
матеріали, спроможні вибухати або горіти при взаємодії з водою, киснем повітря і 
одне з одним та ін.; 

 працівниками складського господарства та торговельних підприємств, де 
зберігаються пожежонебезпечні та (або) вибухопожежонебезпечні матеріали та 
речовини; 

 електриками, які працюють з електроустановками у вибухонебезпечних та 
пожежонебезпечних зонах (відповідно до ПУЕ); 

 іншими категоріями працівників, які визначаються керівниками підприємств, 
установ, організацій, діяльність яких потребує більш глибоких знань з питань 
пожежної безпеки та навичок на випадок виникнення пожежі. 
Заняття здійснюються груповим методом з урахуванням фаху працівників. 

Мета спеціального навчання: 
 підвищення рівня загальних пожежно-технічних знань; 

 вивчення правил пожежної безпеки з урахуванням особливостей 
виробництва; 

 ознайомлення з протипожежними заходами та діями у разі виникнення 
пожежі; 

 оволодіння навичками використання наявних засобів пожежогасіння.. 
 

ІІ. ОРІЄНТОВНИЙ ОБСЯГ ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ ЗА 
ПРОГРАМОЮ 

2.1. За результатами проходження спеціального навчання за Програмою 
особи, що навчаються, повинні знати (відповідно до фаху): 

 характеристику пожежної небезпеки підприємства; 
 характеристику пожежної небезпеки безпосередньо на робочому місці; 
 вимоги Правил пожежної безпеки в питаннях, які стосуються виробничої 

діяльності осіб, що навчаються; 
 вимоги пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та 

будівельно-монтажних робіт; 
 вимоги пожежної безпеки до експлуатації електроустановок та іншого 

інженерного обладнання; 
 вимоги Правил пожежної безпеки до складського господарства, де 

зберігаються пожежонебезпечні матеріали і речовини; 
 порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи; 
 порядок організації експлуатації наявних засобів протипожежного 

захисту; 
 порядок дій у разі виникнення пожежі. 

2.2. За результатами проходження спеціального навчання за Програмою особи, що 
навчаються, повинні вміти: 

 запобігати створенню умов, що можуть привести до виникнення пожежі; 
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 чітко діяти у разі виникнення пожежі; 
 користуватися первинними засобами пожежогасіння; 
 сприяти проведенню аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт 

в умовах виникнення пожежі. 
 

ІІІ. ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ з/п  Тема  Відведений час, 
год.  

1  Заходи пожежної безпеки на підприємстві, установі, 
організації 2-3  

2  Заходи пожежної безпеки на робочому місці 2-3  

3  Сповіщення про пожежу та виклик пожежної охорони 2  

4  Засоби пожежогасіння, протипожежне устаткування та 
інвентар, порядок їх використання під час пожежі 

2  

5  Дії під час пожежі  2  

6 Заходи пожежної безпеки в побуті 1 

7 Підсумковий контроль (залік) 2 

Всього:  13-15  

 
 
IV. РЕКОМЕНДОВАНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

ТЕМА 1. Заходи пожежної безпеки на підприємстві, в установі, організації 
Стисла характеристика підприємства, установи, організації та його пожежної 

небезпеки. Основні положення Кодексу цивільного захисту України в частині 
забезпечення пожежної безпеки. Правила, інструкції, положення та накази з питань 
пожежної безпеки. Відповідальність за порушення правил пожежної безпеки. 

Основні причини пожеж: несправність обладнання, іскри 
електрогазозварювальних робіт та необережне поводження з вогнем, несправність 
електроустановок, порушення правил користування інструментами і 
електронагрівальними приладами тощо. 
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Вимоги щодо утримання території, протипожежних розривів, джерел 
протипожежного водопостачання. 

Дії посадових осіб у разі виявлення порушень правил пожежної безпеки. 
Місцезнаходження та порядок виклику пожежно-рятувальних підрозділів. Порядок 
організації, мета та завдання добровільної пожежної дружини. 

 
ТЕМА 2. Заходи пожежної безпеки на робочому місці 
Характеристика пожежної небезпеки приміщень (споруд). Дії персоналу у 

випадку порушень режиму роботи установок, машин і агрегатів. Протипожежний 
режим на робочому місці. Правила пожежної безпеки, встановлені для працівників 
цього приміщення або споруди. 

Можливі причини виникнення пожеж. Дії персоналу в разі загрози виникнення 
пожежі, аварії чи вибуху; правила вимкнення установок та агрегатів, порядок зняття 
напруги з електроустановок, виклику аварійної допомоги тощо. 

Заходи пожежної безпеки, яких необхідно дотримуватися стаючи до роботи, у 
процесі роботи та після її закінчення з метою запобігання виникненню пожеж. 

 
ТЕМА 3. Сповіщення про пожежу та виклик пожежної охорони 
Установлений на підприємстві, в установі, організації порядок (система) 

сповіщення людей про пожежу. 
Засоби зв’язку, сигналізації, які є на підприємстві, в установі, організації та на 

робочому місці, розміщення найближчих апаратів телефонного зв'язку, 
сповіщувачів пожежної сигналізації, пристроїв для подання звукових сигналів 
пожежної тривоги, систем сповіщення та керування евакуацією людей. Порядок 
використання цих засобів у разі виникнення пожежі.  

 
ТЕМА 4. Засоби пожежогасіння, протипожежне устаткування та інвентар, 

порядок їх використання під час пожежі 
Призначення та місцезнаходження існуючих на підприємстві, в установі, 

організації засобів пожежогасіння, протипожежного устаткування та інвентарю 
(вогнегасники, внутрішні пожежні крани, діжки з водою, ящики з піском, 
стаціонарні установки пожежогасіння тощо). 

Загальні поняття про пожежну сигналізацію, спринклерне і дренчерне 
обладнання та інші установки пожежогасіння (вуглекислотні, пінні, порошкові 
тощо). 

Порядок утримання існуючих на підприємстві, в установі, організації засобів 
пожежогасіння (у літніх та зимових умовах). Правила використання вогнегасних 
засобів, протипожежного інвентарю та обладнання.  

 
ТЕМА 5 . Дії під час пожежі 
Дії в разі виявлення на робочому місці або на території підприємства, 

установи, організації ознак пожежі. Порядок повідомлення про пожежу пожежно-
рятувальних підрозділів та інших аварійних служб. Організація зустрічі пожежно-
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рятувальних підрозділів. Відключення у разі необхідності устаткування, 
комунікацій, електроустановок та вентиляції. 

Гасіння пожежі існуючими на підприємстві, в установі, організації засобами 
пожежогасіння; порядок включення стаціонарних установок пожежогасіння, 
евакуації людей та матеріальних цінностей. 

Дії після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів (надання допомоги у 
прокладанні рукавних ліній, участь в евакуації матеріальних цінностей та виконанні 
інших робіт за розпорядженням керівника пожежогасіння). Обов’язки членів 
добровільної пожежної дружини за табелем бойової обслуги. 

 
ДОДАТКОВА ТЕМА 6. Заходи пожежної безпеки в побуті 
Основні причини виникнення пожеж у житлових будинках: необережне 

поводження з вогнем, використання факелів та паяльних ламп для відігрівання 
замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації. 
Несправності та неправильна експлуатація приладів газопостачання, опалення та 
побутових споживачів електроенергії. 

Пожежна небезпека хімічних речовин, предметів побутової хімії та 
аерозольних препаратів. 

Запобігання пожежам від основних причин. Порядок утримання житлових і 
підсобних приміщень, індивідуальних гаражів. 

Виклик пожежно-рятувальної служби і поведінка громадян у разі виникнення 
пожежі. 

 
V. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄННЯ ЗМІСТУ 

ПРОГРАМИ 
Перевірку знань за змістом Програми рекомендується проводити шляхом 

тестування або заліку в усній або письмовій формі. 
 
VІ. РЕКОМЕНДОВАНИЙ СКЛАД НАВЧАЛЬНОЇ МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 
7.1. Для забезпечення проведення навчання за Програмою використовується 

матеріально-технічна база підприємства, установи та організації. 
7.2. У складі навчально-матеріального майна, повний перелік та кількісні 

показники якого визначаються керівником підприємства, установи та організації з 
урахуванням особливостей їх виробничої діяльності та кількості працівників, 
доцільно передбачати первинні засоби пожежогасіння, навчальні стенди та схеми. 
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