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ПРОГРАМА 

проведення  вступного, первинного та повторного протипожежних 

інструктажів з працівниками Львівського національного університету 

імені Івана Франка 

 

1. Загальні положення 

     Інструктажі з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій  

у надзвичайних ситуаціях поділяються на вступний, первинний, повторний, 

позаплановий та цільовий. 

     Вступний протипожежний  інструктаж проводиться з усіма працівниками, 

які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову), а також особами, які 

прибули у відрядження, на виробничу практику (навчання) тощо. Інструктаж 

проводиться працівниками відділу з питань пожежної безпеки та цивільного 

захисту. 

     Первинний протипожежний інструктаж проводиться безпосередньо на 

робочому місці до початку роботи працівника. Його повинні проходити: 

- усі новоприйняті на роботу (постійну чи тимчасову); 

- працівники, переведені з інших структурних підрозділів; 

- особи, які прибули у відрядження; 

- будівельники сторонніх організацій, які виконують на об’єкті будівельно-

монтажні роботи; 

- студенти під час виробничої практики. 

     Повторний  протипожежний інструктаж проводиться на робочому місці з 

усіма працівниками не рідше, ніж один раз на рік. 

     Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться:  



- у разі введення в дію нових нормативних актів з питань пожежної безпеки 

 ( норм, правил, інструкцій, положень тощо); 

- у разі застосування нового пожежонебезпечного устаткування; 

- на вимогу державних інспекторів з пожежного нагляду, якщо виявлено 

незадовільне  знання працівниками правил пожежної безпеки на робочому 

місці, невміння діяти під час пожежі та користуватися первинними засобами 

пожежогасіння. 

     Цільовий  протипожежний інструктаж проводиться з працівниками перед 

виконанням ними  разових пожежонебезпечних робіт (зварювальних, 

розігрівальних та інших видів робіт), під час ліквідації аварії та стихійного 

лиха. 

     Первинний, повторний, позаплановий та цільовий протипожежні 

інструктажі проводяться безпосередньо керівниками, які пройшли навчання та 

перевірку знань з питань пожежної безпеки та цивільного захисту. 

Про проведення всіх видів протипожежних інструктажів (крім цільового) у 

спеціальних журналах робляться записи з підписами осіб, з якими проводився 

інструктаж і тих, хто його проводив. 

     Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться в 

документі, що дозволяє виконання робіт (наряд-допуск, дозвіл). 

     Проведення протипожежних інструктажів необхідно супроводжувати 

практичним показом застосування наявних засобів пожежогасіння (можна 

обмежитися імітацією приведення в дію цих засобів). 

 

2. Перелік основних питань протипожежних інструктажів.  

    1. Основні поняття про надзвичайні ситуації. Дії учасників освітнього 

процесу за попереджувальним сигналом: «Увага всім!» 

    Загальні ознаки надзвичайних ситуацій. Надзвичайні ситуації 

загальнодержавного, регіонального, місцевого та об’єктового рівня. Техногенна 

надзвичайна ситуація, джерело її виникнення. Небезпечні природні явища, 

стихійне лихо. Оповіщення та інформування про небезпеки, що виникають.  

 

2. Характеристика  проблеми пожежної  безпеки. 

     Пожежі та їх наслідки. Ймовірність поширення пожежі. Можливі причини 

виникнення пожежі на робочих місцях.  

 

3. Протипожежний режим в Університеті. 

    Загальні вимоги протипожежного режиму. Накази, інструкції щодо заходів 

пожежної безпеки.  



4. Основні вимоги пожежної безпеки до об’єктів різного функціонального 

призначення.  

     Вимоги до об’єктів та приміщень закладів освіти та науки (навчальні 

аудиторії; бібліотек; актові зали; комп’ютерні класи; їдальні; куртожитки 

тощо). 

 

5. Причини виникнення пожеж. 

     Умови виникнення горіння. Основні причини пожеж. Необережне 

поводження з вогнем. Порушення правил улаштування та експлуатації 

електронагрівальних та опалювальних приладів. Тепловий прояв електричного 

струму: коротке замикання та перевантаження. Підпали та інші причини. 

6. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки в Університеті.  

     Обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки учасників 

освітнього процесу. Вимоги пожежної безпеки до утримання територій, 

будівель, приміщень, евакуаційних шляхів і виходів.  

 

7. Оповіщення про надзвичайні ситуації (пожежу).  

      Система оповіщення в навчальному закладі про виникнення надзвичайної 

ситуації (пожежі). Голосове оповіщення. Протипожежний захист. Автоматичні 

установки пожежної сигналізації та пожежогасіння. Шляхи евакуації. Світлові 

покажчики евакуаційних виходів. Засоби зв’язку та місця їх розташування у 

приміщеннях.  

 

8. Дії учасників освітнього процесу у разі виникнення пожежі. 

       Характерні ознаки горіння речовин і матеріалів. Зони пожеж та їх вплив на 

матеріали, конструкції, організм людини. Можливі сценарії розвитку пожеж на 

об’єктах Університету. Плани евакуації (схеми)  на випадок виникнення 

надзвичайних ситуацій. Порядок дій у разі виникнення НС (пожежі). 

Особливості поведінки людей в умовах пожежі. Долікарська допомога при 

опіках. Виклик пожежно - рятувальних підрозділів ДСНС.  

 

9. Первинні засоби пожежогасіння.  

     Пожежні кран-комплекти. Види вогнегасників та їх застосування.  

Пожежний інвентар. Пожежний інструмент. Правила експлуатації 

вогнегасників. Техніка безпеки під час застосування вогнегасників.  

 

10. Порядок евакуації із задимлених приміщень та приміщень охоплених вогнем.  

     Рекомендації щодо дій та поведінки в задимленому приміщенні. Заходи 

особистої безпеки при виникненні пожежі.  

 



 

11. Відповідальність щодо  дотримання вимог пожежної безпеки. 

     Державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки.  

     Санкції за порушення вимог законодавства з питань техногенної та 

пожежної безпеки.  

 

 

 

Начальник відділу з питань  

пожежної безпеки та цивільного захисту                                       О.С. Онисько 

 


