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ТИПОВА  ПРОГРАМА 

пожежно-технічного мінімуму для працівників, зайнятих на роботах з 

підвищеною пожежною небезпекою 
 

 

Обсяг часу  

на вивчення навчального матеріалу – 10 годин 

 

Укладачі програми:   Навчально-методичний центр цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності Запорізької області 

 

 

I. Загальні положення 
 

1.1. Типова програма пожежно-технічного мінімуму для працівників, 

зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою (далі – Програма) 

розроблена відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 р. N 444 «Про затвердження Порядку 

здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», наказу 

Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 р. № 1417 «Про 

затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» з метою встановлення 

рекомендованого змісту різних форм навчання, а також навчального часу на їх 

проведення. 
 

1.2. В процесі вивчення Програми рекомендується: 

- 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. 
 

 

II. Обсяг засвоєних знань та вмінь за Програмою 
 

2.1. У результаті проходження навчання за Програмою працівники повинні 

ЗНАТИ: 

- основні небезпечні фактори, техногенні та природні небезпеки, що 

імовірні для місця розташування суб’єкта господарювання; 

- заходи пожежної безпеки  на суб’єкті господарювання; 

- сигнали, засоби та способи оповіщення про пожежу та виклик пожежно-

рятувальних (пожежних) підрозділів; 

- способи та засоби запобігання пожежам та вибухам; 

- засоби пожежогасіння, протипожежне устаткування та інвентар, порядок 

їх використання під час пожеж; 

- заходи пожежної безпеки в побуті. 
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2.2. У результаті проходження навчання за Програмою працівники повинні 

ВМІТИ: 

- запобігати створенню умов, що можуть привести до виникнення пожеж; 

- організовувати та забезпечувати своєчасне інформування та оповіщення 

про пожежу та викликати пожежно-рятувальні (пожежні) підрозділи; 

- рятувати людей з осередку пожеж; 

- правильно використовувати засоби пожежогасіння, протипожежне 

устаткування та інвентар при виникненні пожеж; 

- надавати само- і взаємодопомогу потерпілим у надзвичайних ситуаціях; 

- дотримуватись заходів пожежної безпеки в побуті; 
 

2.3. За підсумками навчання за Програмою рекомендується формування 

психологічної підготовки до адекватних дій в умовах стресового впливу 

вражаючих чинників надзвичайних ситуацій. 

 

 

III. Навчально-тематичний план  

 
№ 

теми Назва теми 

Кількість годин та вид заняття 

Всього курсове 

навчання 

індивідуальне 

навчання 

1 2 3 4 5 

Теоретична підготовка 

1 Заходи пожежної безпеки на 

підприємстві, установі, організації. 

2 2 
Групове 
заняття 

- 

2 Заходи пожежної безпеки на робочому 

місці. 

1 1 
Групове 
заняття 

- 

3 Сповіщення про пожежу та виклик 

пожежно-рятувальних (пожежних) 

підрозділів. 

1 1 
Групове 
заняття 

- 

4 Засоби пожежогасіння, протипожежне 

устаткування та інвентар, порядок їх 

використання під час пожежі. 

2 2 
Групове 
заняття 

- 

5 Дії під час пожежі 2 2 
Групове 
заняття 

- 

6 Заходи пожежної безпеки в побуті. 

 

1 - 1  
Самостійна 

робота 

Перевірка знань 1 1 - 

ВСЬОГО: 10 9 1 
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IV. Зміст тем програми 

 

4.1. Тема 1. (2 години) Заходи пожежної безпеки на підприємстві, в 

установі, організації. 

Стисла характеристика підприємства, установи, організації та його 

пожежної безпеки. 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. 

Вимоги щодо утримання території, протипожежних розривів, джерел 

протипожежного водопостачання. 

Дії посадових осіб у разі виявлення порушень правил пожежної безпеки. 

Місцезнаходження та порядок виклику об’єктової пожежної охорони, а в разі 

її відсутності – найближчих пожежно-рятувальних (пожежних) підрозділів. 

Порядок організації, мета та завдання добровільної пожежної дружини. 
 

4.2. Тема 2. (2 години) Заходи пожежної безпеки на робочому місці. 

Характеристика пожежної безпеки 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 у 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 приступаючи  

до роботи, у процесі роботи та після її закінчення з метою запобігання 

виникненню пожеж. 
 

4.3. Тема 3. (2 години) Сповіщення про пожежу та виклик пожежно-

рятувальних (пожежних) підрозділів. 

Установлений на підприємстві, установі, організації порядок (система) 

сповіщення людей про пожежу. 

Засоби зв’язку, сигналізації, які є на підприємстві, 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. 
 

4.4. Тема 4. (2 години) 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 
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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, установі, організації 

засобів пожежогасіння (у літніх та зимових умовах). Правила використання 

вогнегасних засобів, протипожежного інвентарю та обладнання. 
 

4.5. Тема 5. (1 година) Дії під час пожежі. 

Дії в разі виявлення на робочому місці або на території  підприємства, 

установи, організації задимлення чи пожежі. Порядок повідомлення про 

пожежу пожежно-рятувальних (пожежних) підрозділів та інших аварійних 

служб. Організація зустрічі пожежно-рятувальних (пожежних) підрозділів. 

Відключення у разі необхідності устаткування, комунікацій, електроустановок 

та вентиляції. 

Гасіння пожежі існуючими на підприємстві, установі, організації 

засобами пожежогасіння; порядок включення стаціонарних установок 

пожежогасіння, евакуації людей та матеріальних цінностей. 

Дії після прибуття пожежно-рятувальних (пожежних) 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 тебелем бойової обслуги. 
 

4.6. Тема 6. (1 година) 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. 
 

4.7. Перевірка знань (1 година). 

 

V. Перевірка засвоєння працівниками змісту Програми 
 

5.1. Перевірку засвоєння змісту Програми проводити комісійно із 

залученням фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням 

заходів з питань цивільного захисту. 
 

5.2. Перевірку знань за змістом Програми проводити шляхом тестування, 

або заліку в усній або письмовій формі.   
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VI. Навчально-матеріальне забезпечення навчання 

6.1. Для забезпечення проведення навчання за Програмою 

використовується матеріально-технічна база суб’єкта господарювання. 
 

6.2. Склад навчально-матеріального майна, повний перелік та кількісні 

показники визначаються керівником суб’єкта господарювання з урахуванням 

особливостей його виробництва та кількості працівників на роботах з 

підвищеною пожежною небезпекою та кількістю працівників.  

 

VII. Перелік нормативних документів 

 

1. Конституція України. 

2. Кодекс цивільного захисту України. 

3. Закон України від 18.01.2001 р. № 2245- III «Про об'єкти підвищеної 

небезпеки». 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 р. № 841 «Про 

затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення 

або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру». 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 р. № 787 «Про 

затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань 

цивільного захисту». 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 р. № 469 «Про 

затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту». 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 «Про 

затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у 

надзвичайних ситуаціях». 

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 р. № 192 «Про 

затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у 

надзвичайних ситуаціях». 

9. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11.09.2014 р. № 934 

«Про затвердження Порядку організації та проведення спеціальних 

об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту». 

10. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11.09.2014 р. № 935 

«Про порядок затвердження програм навчання посадових осіб з питань 

пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання». 

11. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 р. № 1417 

«Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні». 

12. НАПБ Б.01.008-2004 «Правила експлуатації вогнегасників». 

13. ДСТУ 3675-98 «Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні 

технічні вимоги та методи випробувань». 

14. ДСТУ 3734-98 «Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні 

технічні вимоги». 

15. ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист». 
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16. ДСТУ 7097:2009 «Джерела техногенних ситуацій». 

17. ДСТУ 7098:2009 «Ліквідація надзвичайних ситуацій та їх наслідків». 

18. ДСТУ 5058:2008 «Безпека у надзвичайних ситуаціях. Навчання населення 

діям у надзвичайних ситуаціях. Основні положення». 

19. ДСТУ 3891:99 «Безпека у НС. Терміни та визначення основних понять». 

20. ДСТУ 3900:99 «Безпека у НС. Основні положення». 

 

 


