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ВСТУП 

 

     Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Пожежна безпека виробництв» (частина 2) укладені відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра зі спеціальності 

263— «Цивільна безпека». Вони призначені для другого семестру вивчення 

цієї навчальної дисципліни. 

Метою методичних вказівок є допомога студентам у виконанні 

практичних робіт і закріпленні та поглибленні теоретичних знань, отриманих 

під час вивчення навчальної дисципліни; набуття навичок і вмінь виконувати 

дослідні роботи й аналізувати одержані результати; уміння самостійно 

працювати з нормативною, науково- технічною та довідковою літературою. 

     У теоретичній частині кожної практичної роботи наведено: мету роботи, 

необхідні теоретичні відомості з даного розділу, методику виконання роботи 

і оформлення результатів. 

     У результаті виконання практичних робіт студент повинен:  

— засвоїти вміння користуватися нормативно-правовими актами та 

документами; 

— самостійно проводити необхідні розрахунки, їх результати з 

нормативними показниками та робити відповідні висновки. 

Під час підготовки до практичних занять студент має: 

1) вивчити теоретичну частину практичної роботи; 

2) ознайомитись з методикою проведення практичної роботи; 

3) відповісти на контрольні питання, що наведені у роботі. 

     До початку виконання практичних робіт зі студентами проводиться 

інструктаж з безпеки праці. 

     У звіті практичної роботи необхідно надати: 

1) назву та мету практичної роботи; 

2) короткі теоретичні відомості відповідно до теми практичної роботи; 
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3) таблиці із занесеними до них результатами досліджень і розрахунків, 

порівнюваних нормативних даних; 

4) відповіді на контрольні питання. 

     Звіт із практичної роботи виконується у зошиті або на аркушах паперу 

формату А4.  

Кожна практична робота оцінюється у балах. 

     У результаті вивчення навчальної дисципліни «Пожежна безпека 

виробництв» і виконання практичних робіт студент повинен 

знати: теоретичні засади пожежної безпеки на виробництві, 

підприємстві, установі; 

уміти: приймати  рішення щодо забезпечення пожежної безпеки та 

створювати пожежобезпечні умови праці робітників у своїй практичній 

діяльності. 
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                                      Перелік практичних робіт 

 

Практична робота 1 

 

Тема: Класифікація  вибухо- та  пожежонебезпечних  зон  за ПБЕ   

 

Мета:  ознайомлення з класифікацією вибухо– та пожежонебезпечних зон у 

приміщеннях відповідно до  «Правил безпеки  електроустановок» 

і набуття  навичок визначення таких зон. 

 

1.1 Загальні положення 

     Правильний вибір вибухо-  та пожежонебезпечних зон , правильний вибір 

для цих зон способу виконання і експлуатації електрообладнання є важливим 

заходом  пожежовибухобезпеки виробничих приміщень. 

     В приміщеннях виділяються вибухонебезпечні зони  0, 1,  2,  20,  21,  22  

та пожежонебезпечні зони  П-1,  П–ІІ,  П–ІІа,  П–ІІІ. 

     Вибухонебезпечна зона - це простір,  у  якому є  або можуть 

утворюватися вибухонебезпечні суміші. 

     Вибухонебезпечні зони класу 0 - це простір приміщення, у якому 

постійно виділяються горючі гази або пара  у такій кількості, що можуть 

утворювати з повітрям або іншими окислювачами вибухонебезпечні суміші  

за нормальних умов роботи. 

     Вибухонебезпечні зони класу 1 - зони приміщень, у яких 

вибухонебезпечні концентрації газів чи парів  можуть створюватися з 

достатньою ймовірністю або в результаті аварії чи несправностей. 

     Вибухонебезпечні зони  класу  2 - зони у яких вибухонебезпечні 

концентрації газів або пари створюються тільки за аварійних ситуацій. 

     Вибухонебезпечні зони класу  20 - зони, що містять горючий пил   або 

легкозаймисті рідини (ЛЗР) чи волокна, здатні утворювати  з повітрям 

вибухову суміш. 

     Вибухонебезпечні зони  класу  21 - це зони приміщень, у яких можливе 

утворення вибухонебезпечних концентрацій пилу або волокон з повітрям чи 

іншим окислювачем за нормальних умов роботи. 



7 
 

7 
 

     Вибухонебезпечні зони  класу  22 - зони, у яких вибухонебезпечні 

концентрації пилу та волокон можуть утворюватися тільки в результаті аварії 

та несправностей. 

     Пожежонебезпечна зона - це простір, у якому можуть перебувати горючі 

речовини як  за нормального технологічного процесу, так і з його 

порушеннями. 

     Клас П–І - зона приміщень, у яких застосовуються або зберігаються 

горючі рідини з температурою вище 61
0
С. 

     Клас П–ІІ - зони приміщень, у яких виділяються горючий пил або 

волокна з нижньою концентраційною межею поширення полум’я  понад  65 

г/м
3
 до об’єму повітря. 

     Клас П–ІIа - зони приміщень, у яких містяться тверді та волокнисті 

горючі речовини, нездатні переходити у завислий стан. 

     Клас  П–ІІІ - зони, розміщені поза приміщеннями, у яких застосовуються 

або зберігаються горючі рідини, а також тверді горючі речовини. 

     Залежно від класу вибухо-  та пожежонебезпечних зон  проводять вибір 

електрообладнання, яке установлюють у цих зонах. 

     Згідно з ПУЕ у пожежонебезпечних зонах установлюють 

електрообладнання закритого типу, внутрішній простір якого 

відокремлюється від зовнішнього середовища оболонкою. Апаратура 

управління і захисту, світильники рекомендується застосовувати у 

пилонепроникненому виконанні. Уся електропроводка повинна мати надійну 

ізоляцію. 

     У вибухонебезпечних зонах необхідно установлювати вибухобезпечне  

електрообладнання, виготовлене згідно з ГОСТ 12.2.020–76.   

     Пускову апаратуру, магнітні пускачі для класів  0,  20,  1 та 21.  Проводка 

у вибухо–небезпечних приміщеннях має бути  прокладена у металевих 

трубах. Може використовуватися броньований кабель. Світильники для зон 

класів  0,  21,  22 мають бути вибухозахищеного виконання. 
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                                    1.2  Завдання до роботи 

     Ознайомитися з теоретичними положеннями щодо визначення класу 

вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон, за вибраним варіантом 

установити клас зон приміщень, указаних  у табл.1.1, та відповісти на 

контрольні питання. 

1.3 Варіант і вихідні дані 

     Номер варіанта вибирається студентом за його номером варіанта 

курсового проекту з навчальної дисципліни «Пожежна безпека виробництв», 

а як вихідні дані - характеристика будівлі та приміщення, що є об’єктом 

курсового проекту,  або за вказівкою викладача будівлі, що вказані у  

табл. 1.1. 

1.4 Порядок виконання завдання 

     Використовуючи ці методичні вказівки та завдання викладача, студенти  

визначають для заданого приміщення класи зон за вибухонебезпекою та  

пожежною небезпекою за  ПБЕ, урахуванням з характеристики вибухо- та 

пожежонебезпечних речовин, що є наявними у приміщенні, як це зазначено 

у п. 1. Як результат роботи заповнюється табл.1.1  додатка 1, що додається 

до звіту практичної роботи. 

 

1.5 Контрольні запитання 

     1. Надайте визначення зон приміщень за вибухонебезпечною небезпекою. 

     2. Надай те визначення зон приміщень за пожежною небезпекою. 

     3. За якими принципами вибирається електрообладнання для роботи у 

вибухонебезпечних зонах виробничих приміщень? 

     4. За якими принципами вибирається електрообладнання для роботи  у 

пожежонебезпечних зонах приміщень? 

     5. Чому електрообладнання , що відповідає вимогам пожежної небезпеки, 

потребує  додаткових  засобів  для  роботи у  вибухонебезпечних  зонах  

приміщень? 

 

Література: [1-3; 5].      

                                                                                                        

Таблиця 1.1 – Вибухонебезпечні та пожежонебезпечні зони 

Назва  виробничого об’єкта Клас вибухо- 

небезпечної 

зони 

Клас пожежо- 

небезпечної  

зони 

1 2 3 

Цех заправки балонів природним газом   

Цех заправки балонів ацетиленом з 

постійною вентиляцією приміщення 

  

Приміщення вакуум-насосної дегазаційної 

станції 

  

Приміщення лакофарбувального цеху, що   
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має надійну вентиляцію 

Приміщення установки подрібнення 

вугілля 

  

Приміщення відкритого майданчика 

газодобувної свердловини 

  

Провітрювана виробка вугільної шахти   

Цех заправлення цистерн  нафтою 

 

  

Тупикова виробка вугільної шахти 

 

  

Адміністративне приміщення 

нафтопереробного цеху, що має 

вогнестійку перегородку 

 

  

Простір у будівлі, де зберігається горюча 

рідина з температурою спалаху більше  

+61 
0
С 

 

  

Простір у приміщенні, де може 

накопичуватися пил або волокна  з 

нижньою концентраційною межею 

загоряння 65 г/м
3
 

 

  

Простір  у приміщенні, де знаходяться 

тверді горючі речовини і матеріали 

  

 

Простір у приміщенні виробничого 

підприємства з нафтопереробки, де інколи 

з’являється вибухова  концентрація пари 

невеликого об’єму 

  

 

 

 

 

 

Практична робота 2 

 

Тема: Дослідження первинних засобів пожежогасіння 

 

Мета: ознайомлення з первинними засобами пожежогасіння, принципами їх 

дії та галузі застосування. 
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2.1 Загальні положення щодо особливостей первинних засобів пожежо- 

гасіння 

         Вогнегасні речовини (ВР) – це речовини, що мають фізико-хімічні 

властивості та здібності створювати умови для припинення горіння. 

Відповідно до способів припинення горіння вогнегасні речовини 

поділяються на: охолоджувальні, розбавлюючі, ізолювальні, інгибіторні. 

       Вода за температурі від 0 до 100 
0 
С є найбільш застосованим способом  

гасіння пожеж різних матеріалів і речовин. Високі вогнегасні якості води 

пояснюються великою теплоємністю (теплота перетворення 2260 кДж/кг), 

значним збільшенням об’єму під час пароутворенні (у 1700 разів). За 

допомогою води можна остудити зону горіння або речовини, що горить, 

зменшити концентрацію речовин, що взаємодіють у зоні горіння, та 

ізолювати їх від неї. До недоліків води належать: порівняно висока 

електропровідність, що утруднює  гасіння установок під електричною 

напругою. Щоб підвищити змочувальну здатність води, до неї вносять 

0,5‑ 2,0 % поверхнево- активних речовин (ПАР) – сульфонали, сульфонали 

НП-і  НП-3, змочувачі ДБ,НБ, ОП-7, і ОП-10, піноутворювачі (ПО).  Для 

зменшення розтікання у воду вводять добавки, що підвищують її в’язкість 

(наприклад, натрій карбок–симетилцелюлозу). 

     Воду не можна застосовувати для гасіння речовин, які бурхливо реагують 

з нею з виділенням тепла, горючих, а також токсичних і корозійно-активних 

газів. До таких речовин належать багато металів і металоорганічних сполук і 

гідриди металів, розпечене вугілля і залізо. Нафтопродукти та багато інших 

органічних рідин під час гасіння водою можуть спливати на її поверхню, 

збільшуючи площу пожежі. У цьому разі доцільно застосовувати розпилену 

воду. Слід пам’ятати, що під час гасіння водою олії та жирів може відбутися 

викид чи розбризкування палаючих продуктів. Не можна також  

застосовувати  для гасіння горючого пилу суцільні струмені води, щоб 

уникнути утворення вибухонебезпечного середовища. У цьому разі 

необхідно застосовувати розпилену воду зі змотувачем. 

     Основний спосіб впливу на горіння – охолодження, яке має вторинний 

ефект під час перетворення на пару ізолює вогнище пожежі та знижує вміст 

кисню у зоні горіння. 

     Піна – дисперсна суспензія, що складається з осередків – бульок газу, 

розділених плівками рідини. Основною властивістю вогнегасної піни є її 

спроможність припинити надходження  до зони горіння горючих парів і 

газів, у результаті чого горіння припиняється. Істотне значення має також 

охолоджувальна  дія пін, яка значною мірою властива пінам низької 

кратності, що містять велику кількість рідини. За способом одержання піни 

поділяють на  хімічні й повітряно–механічні. Хімічна піна утворюється у 

результаті хімічної реакції між лужною та кислотною частинами заряду у 

присутності піноутворювача. Повітряно–механічна  піна  утворюється у 

результаті механічного розпилення розчину піноутворювача, його 

змішування з повітрям у піногенераторах. Піни поділяють за кратністю 
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співвідношення обсягу піни до обсягу розчину, з якого вона утворена, на 

піни низької кратності (до 10), їх застосовують для гасіння нафтопродуктів, 

середньої (10-200)-для гасіння легкозаймистих рідин (ЛЗР) і високої (більше 

2000) – застосовують рідко  через малу стійкість. Основний спосіб впливу на 

горіння - ізоляція вогнища горіння, додатковий – охолодження завдяки 

наявній воді. 

     Вогнегасні порошки – це подрібнені мінеральні солі з різними 

добавками, основний спосіб впливу на горіння  – інгібування. Додаткові 

ефекти: розведення пари горючого, створення умов вогнеприпинення, 

охолодження. Вогнегасні порошки поділяють на порошки загального і 

спеціального призначення. 

     Сутність гасіння порошками полягає у розриві ланцюгової реакції горіння, 

у розведенні парів горючих матеріалів  порошковою хмарою та 

газоподібними продуктами її розкладу. Окрім того, плавлячись, порошки на 

горючих поверхнях можуть утворювати негорючу плівку і цим ізолюють 

матеріал від доступу повітря. 

     Вогнегасні порошки загального призначення застосовують для гасіння 

пожеж класів А, В, С  і  електроустаткування під напругою (за винятком 

порошку ПСБ–3, що не призначений для гасіння пожеж класу  А). 

Вогнегасні порошки спеціального призначення застосовують для гасіння 

пожеж горючих металів. Спосіб впливу  – ізоляція палаючої поверхні  від 

навколишнього повітря. 

        Вуглекислий газ – безбарвний газ без запаху і смаку. Температура 

замерзання – 56,6 
0
С.  Критична температура – 31 

0
С.  Тверду  (снігоподіб- 

ну) вуглекислоту застосовують для гасіння вогню на повітрі. Випаровую- 

чись, вона охолоджує об’єкт, що горить, і знижує утримання кисню у зоні 

горіння. Ефективна дія вуглекислотних вогнегасників і установок 

спостерігається  за температури до  -25 
0
С.  У разі введенні 12–25% (за 

об’ємом) вуглекислоти у приміщення, що горить, горіння припиняється. 

Основний спосіб впливу на горіння – розведення парогазоповітряної сумі- 

ші горючої пари і газів з повітрям  (киснем),  додатковий – охолодження 

(твердий діоксин вуглецю). 

       Галоїдні вуглеводні – речовини, основними компонентами яких є бро- 

мистий етил, бромистий метил, дібромтетрафторетан та ін.  Хладони – 

це  товарне найменування насичених галоген вуглеводнів, у молекулах 

яких обов’язково   є атоми фтору , а також можуть бути всі інші галогени 

(раніше називались фреонами).  Для пожежогасіння використовують 

бромвміщувальні, а також бромхлорвміщувальні  хладони. Механізм 

вогнегасної дії хладонів полягає в гальмуванні ланцюгового процесу, що 

відбувається під час горіння, яке обумовлене зв’язуванням активних центрів 

(переважно атомів водню).  Хладони  використовуютьпереважно в 

установках об’ємного гасіння і флегматизації, а також уручних 

вогнегасниках.  Основний спосіб впливу на горіння – інгібування, 

додатковий – розведення. 
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2.2  Завдання до роботи 

     Ознайомитись з основними положеннями щодо використання 

вогнегасних речовин,  залежно від характеристики класу пожежі та виду 

горючої речовини вибрати засоби пожежогасіння із застосуванням вибраної 

вогнегасної речовини, а також відповісти на контрольні питання. 

 

2.3  Варіанти та вихідні дані 

      У цій практичній роботі прийняті однакові вихідні  дані для усіх 

варіантів, які зазначені у табл.2.1, зважаючи на те, що кожен студент, 

працюючи окремо індивідуально, має окреме власне оцінювання результатів. 

 

Таблиця 2.1 — Класи  пожеж  за  ДСТУ ЕН 2: 2014 і рекомендовані засоби 

пожежогасіння (визначаються студентами) 

Клас 

пожежі 

Характеристика 

класу 

 

Рекомендовані засоби 

пожежогасіння 

 

 

 

 

   А 

Горіння 

твердих 

речовин 

 

 

 

 

 

       

 

 

   В 

   

 

Горіння 

рідких 

речовин 

 

 

 

    С 

Горіння 

газів 

 

 

 

 

    D 

Горіння 

металів 

і металоутри 

мувальних 

речовин. 

 

 

    Е 

Горіння 

електро-

обладнання 
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2.4  Порядок виконання завдання  

1) використовуючи  ці методичні вказівки, студенти вивчають принцип 

дії та технічні характеристики  видів первинних засобів пожежогасіння; 

2) за  табл.  2.1,  де  наведені класи горіння різних речовин, визначають 

необхідні види вогнегасних речовин для гасіння  горіння речовин. 

3) визначені первинні засоби пожежогасіння заносять  до таблицю 2.1 —

Класи  пожеж  за  ДСТУ ЕН 2: 2014 Класифікація пожеж  і рекомендо- 

вані засоби пожежогасіння (визначаються студентами), яку додають до 

звіту з практичної роботи. 

 

2.5   Контрольні питання 

1. Назвіть основні види вогнегасних речовин? 

2. У чому полягає вогнегасний вплив води на гасіння горіння? 

3. У чому полягає спосіб впливу піни на гасіння горіння? 

4. Які вогнегасні властивості вогнегасних порошків? 

5. У чому полягає механізм гасіння полум’я галоїдними речовинами? 

6. Поясніть вогнегасний принцип дії вуглекислого газу? 

7. Чому не можна гасити полум’я електрообладнання, яке знаходиться під    

напругою? 

 

Література:[1, 2, 4]. 

    

               

Практична робота 3 

 

Тема: Гасіння пожеж із застосуванням водяних та вуглекислотних 

вогнегасників. 

 

 Мета: засвоїти основні рекомендації щодо гасіння пожеж водяними та 

вуглекислотними вогнегасниками. 

 

3.1 Загальні положення і особливості 

     Як показав аналіз, під час усіх пожеж, що відбулися, використовувалася 

вода як вогнегасна речовина, це також стосується водяної піни та вугле –

кислоти  у формі снігу. Такі вогнегасні речовини застосовують для гасіння 

пожеж класів  А, В, тобто твердих речовин с горючих рідин  у приміщеннях 

категорій  А,  Б,  В. 

              Для успішної ліквідації пожежі необхідно правильно визначити 

вогнегасні речовини та подати їх у зону горіння. Унаслідок впливу теплового 

випромінювання, дії інших небезпечних чинників пожежі наблизитися до 

фронту полум'я не завжди можливо, особливо на пожежах, які поширюються. 

Тому для подачі вогнегасних речовин застосовують спеціальні технічні 

засоби та пожежні автомобілі. Вода з цистерни автомобіля або зовнішнього 

джерела, наприклад, гідранта, потрапляє в насос, який створює необхідний 
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тиск, і далі по пожежних рукавах рухається до ствола, де струмінь речовини 

для гасіння спрямовується на осередок пожежі. 

     Під час гасіння пожежі класу B (горіння рідких речовин) струмінь 

речовини спочатку подають на найближчий край, переміщуючи насадку з 

боку в бік для покриття пожежі по всій ширині. Подачу вуглекислоти слід 

робити безперервно, переміщуючись уперед і не залишаючись позаду й з 

боків непогашеної ділянки, намагаючись постійно підтримувати у зоні 

горіння порошкову хмару. Під час гасіння пожежі класу B розтруб має бути 

спрямований в основу вогнища пожежі, що знаходиться найближче до 

оператора. Під час гасіння оператор зобов'язаний виконувати рухи розтрубом 

з боку в бік, просуваючись уперед. Якщо всередині вогнища пожежі 

знаходиться технологічне устаткування, то гасити вогнегасниками необхідно 

з різних напрямків, використовуючи декілька вогнегасників. Вогнегасна дія 

полягає в охолодженні поверхні, що горить, і зменшенні концентрації кисню 

у зоні горіння. 

     Під час гасіння пожежі з використанням вуглекислотних вогнегасників 

необхідно брати до уваги можливість зниження концентрації кисню у повітрі 

приміщення, особливо якщо воно невелике за об'ємом. Тому під час 

застосування цих вогнегасників, особливо пересувних, необхідно 

використовувати ізолювальні засоби індивідуального захисту органів 

дихання.  

     Під час застосування вуглекислотних вогнегасників потрібно враховувати 

те, що під час викидання вогнегасної речовини температура поверхні 

розтрубу може знижуватись до  -60 
0
С. Якщо тримати розтруб оголеною 

рукою, це може призвести до обмороження руки, тому доцільно 

застосовувати рукавиці. 

     Під час  застосуванні всіх типів вогнегасників необхідно дотримуватися 

таких загальних правил безпеки: 

 у разі виявлення пожежі подати сигнал тривоги й сповістити  

пожежну охорону; 

 не проходити повз пожежу у пошуках вогнегасника, тому що 

тупикове приміщення може стати пасткою; 

 під час гасіння електроустаткування, що знаходиться під 

напругою, необхідно, щоб відстань від електроустаткування до насадка 

(розтруба) вогнегасника була не менше, ніж 1 метр; 

 гасіння здійснювати з навітряного боку; 

 залишати вільним шлях евакуації (забезпечити собі можливість 

евакуації); 

 у разі невдалого гасіння залишити приміщення і очікувати на 

допомогу; 

 під час використання для гасіння кількох вогнегасників не 

здійснювати гасіння струменями вогнегасної речовини, спрямованими 

назустріч один одному; 
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 після закінчення гасіння необхідно відходити, залишаючись 

лицем до вогнища; 

 у разі наявності запасного вогнегасника з вогнегасною 

речовиною охолоджувальної дії зробити обробку нагрітих поверхонь з метою 

попередження повторного займання. 

 

3.2 Завдання до роботи 

       Ознайомитись з основними положеннями і особливостями гасіння 

пожеж із застосуванням водяних і вуглекислотних вогнегасників; 

скласти план гасіння можливої пожежі у заданому виробничому 

приміщенні та відповісти на контрольні питання. 

3.3 Варіант заданого приміщення та вихідні дані (табл.3.1) 

Таблиця 3.1—Варіант і вихідні дані приміщення 

Варіант Назва 

приміщення 

Довжина  Ширина Висота 

       1  Їдальня      5 8 3 

       2 Майстерня 6 10 3 

       3 Вулканізаційна 10 4 4 

       4 Склад 20 10 6 

       5 Лабораторія 6 4 3 

       6 Столярний цех 15 6 4 

       7 Цех заготовки 20 5 4 

       8 Цех токарний 20 10 4 

       9 Зварювальний 

цех 

10 15 5 

       10 Бібліотека 8 7 3 

       11 Канцелярія 6 4 3 

3.4  Порядок виконання завдання 

1)  визначається площа та об’єм заданого приміщення; 

2) вибирається тип вогнегасника і його заряд вогнегасної речовини у 

кг(взяти вогнегасник ВВП-12 із зарядом 12 кг із граничною площею 

гасіння 25-50 м
 2
); 

3) ураховуючи, що пожежа виникла у центрі приміщення, 

пропонуються основні рекомендації щодо гасіння пожежі водяними 

або вуглекислотними вогнегасниками у заданому приміщенні; 

4) визначається необхідна кількість вогнегасної речовини для га- 

сіння пожежі або необхідна кількість вогнегасників; 

5) формулюється висновок для звіту роботи. 
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3.5 Контрольні запитання 

 

1. У чому полягає механізм гасіння вогню водою? 

2. У чому полягає механізм гасіння вуглекислотою? 

3. Як вибирається тип вогнегасної речовини? 

4. Як визначити необхідну ємність вогнегасника? 

5. Які основні заходи безпеки необхідно вживати під час гасіння 

пожежі? 

 

Література:[1, 2, 3, 5]. 

 

                                              Практична робота 4  

           Тема: Гасіння пожеж з застосуванням порошкових вогнегасників. 

           Мета: вивчити рекомендації щодо гасіння пожеж порошковими 

вогнегасниками. 

4.1  Загальні  положення і особливості гасіння пожеж 

порошковими вогнегасниками 

             Порошкові вогнегасники використовують для гасіння пожеж класів 

A, B, C (горіння твердих, рідких і газоподібних речовин) та 

електроустаткування (клас Е) [НПАОП4 01-1.З2-О1]. 

A: Горіння твердих речовин.  

1. Горіння твердих речовин, що супроводжується тлінням (наприклад, 

дерева, паперу, соломи, вугілля, текстильних виробів). 

2. Горіння твердих речовин, що не супроводжується тлінням (наприклад, 

пластмаси). 

В: Горіння рідких речовин:  

1) горіння рідких речовин, що не розчиняються у воді (наприклад, 

бензину, ефіру, нафтового палива), а також зріджуваних твердих 

речовин (наприклад, парафіну); 

2) горіння рідких речовин, що розчиняються у воді (наприклад, спирту, 

метанолу, гліцерину). 

С: Горіння газоподібних речовин (наприклад, побутового газу, водню, 

пропану). 

Е: Горіння електроустаткування, що знаходиться під напругою до 1000 В. 

     Під час гасінні пожежі класу А (горіння твердих речовин) вогнегасний 

порошок необхідно подавати до осередку пожежі, переміщуючи струмінь з 
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боку в бік для збиття полум'я. Після того як полум'я збито, потрібно 

наблизитись і покрити всю поверхню речовини, що горить, і особливо окремі 

осередки шаром порошку, при цьому порошок подається переривчастими 

порціями.  

      Гасіння необхідно починати зі сторони вітру з послідовною обробкою 

місць пожежі з усіх напрямків. Після ліквідації полуменевого горіння 

необхідно провести розбирання і догашування тліючих вогнищ пожежі. 

Після закінчення гасіння за наявності вогнегасної речовини продовжити  

подачу порошку для охолодження нагрітих поверхонь.  

      Необхідно звернути увагу, що під час гасіння пористої речовини (вата, 

поролон тощо) вогнегасний порошок не може проникнути у її внутрішні 

шари, тому після того, як збито полум'я, необхідно догасити осередок пожежі 

водним вогнегасником або пінним низької кратності для запобігання 

повторного загоряння. 

    Під час гасіння пожежі класу B (горіння рідких речовин) струмінь 

порошку спочатку подають на найближчий край, переміщуючи насадок з 

боку в бік для покриття пожежі по всій ширині. Подачу порошку слід робити 

безперервно при повністю відкритим клапаном вогнегасника, 

переміщуючись уперед і не залишаючи позаду й з боків непогашеної ділянки, 

намагаючись постійно підтримувати у зоні горіння порошкову хмару. 

     У резервуарах гасіння необхідно починати зі сторони вітру від ближчого 

борту резервуару або межі розливу. Під час гасіння порошковим 

вогнегасником струмінь, якщо він не перекриває вогнища пожежі, необхідно 

переміщувати швидкими рухами в горизонтальній площині, просуваючись у 

вибраному напрямку і не залишаючи за собою та з боків непогашених 

ділянок. Подачу вогнегасного порошку не зупиняти до ліквідації пожежі.  

   Під час гасіння витягнутих у довжину вогнищ пожежі (траншеї, зливні 

канави та ін.) найбільш доцільно вогнегасну речовину подавати з 

урахуванням напрямку вітру вздовж усієї канави.  

     Гасіння рідини, що витікає, необхідно починати з місця її розливу, а потім, 

піднімаючи струмінь угору, погасити палаючу  рідину, що витікає.  

     Для запобігання розбризкування палаючої рідини, що знаходиться у 

посудині, або проливів гасіння необхідно починати з відстані, що дорівнює 

максимальній довжині струменя, направляючи його в основу полум'я. 

 

      Під час гасіння пожежі класу C (горіння газоподібних речовин) струмінь 

вогнегасного порошку спочатку необхідно спрямовувати у струмінь газу 

майже паралельно газовому потоку. 

     Для ліквідації гасіння газового факела із пошкодженого трубопроводу або 

технологічного обладнання з діаметром отвору до 90 мм гасіння здійснюють 
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порошковим вогнегасником середньою частиною порошкового струменя. 

Струмінь у початковий момент подається в основу газового факела з 

подальшим переміщенням уздовж його розповсюдження (вісь факела та вісь 

струменя мають під час переміщення ставати паралельними). 

     У разі недосягнення гасіння одним вогнегасником вогнегасна атака 

повторюється для гасіння з використанням одночасно декількох 

вогнегасників.  

     Рекомендується для захисту від високого теплового потоку, що 

виділяється під час горіння газів, використовувати екрануючу здатність 

порошкової хмари, тобто перед гасінням до вогнища пожежі необхідно 

підходити одночасно з подачею порошку. Гасіння здійснюється з відстані не 

менше 1 м. 

      Під час гасіння електроустаткування струмінь вогнегасного порошку слід 

спрямовувати безпосередньо у джерело полум'я. До початку гасіння 

необхідно знеструмити електроустаткування. 

    Під час  гасіння силового та освітлювального обладнання, що 

знаходиться у шафах, вогнегасну речовину необхідно подавати всередину 

шафи. 

    Якщо всередині вогнища пожежі знаходиться технологічне устаткування, 

то гасити вогнегасниками, особливо порошковими, необхідно з різних 

напрямків, використовуючи декілька вогнегасників. 

   Вогнегасна дія порошку полягає в утворенні із порошку плівки та 

припиненні доступу кисню. 

   Під час застосування порошкових вогнегасників необхідно брати до уваги 

можливість високого запилення і, як наслідок, – зниження видимості у 

приміщенні.  

   Якщо під час гасіння вогнегасний порошок потрапив на відкриті ділянки 

тіла, після закінчення гасіння пожежі необхідно змити його водою з милом. 

   Під час застосування порошкових вогнегасників необхідно дотримуватися 

таких же загальних правил безпеки, як і для водяних чи вуглекислотних: 

 у разі виявлення пожежі подати сигнал тривоги й сповістити 

пожежну охорону; 

 не проходити повз пожежу у пошуках вогнегасника, тому що 

тупикове приміщення може стати пасткою; 

 під час гасіння електроустаткування, що знаходиться під 

напругою, необхідно, щоб відстань від електроустаткування до насадки 

(розтруба) вогнегасника була не менше, ніж 1 метр; 

 гасіння здійснювати з навітряного боку; 

 залишати вільним шлях евакуації (забезпечити собі можливість 

евакуації); 

 у разі невдалого гасіння залишити приміщення і очікувати на 

допомогу; 
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 під час використання для гасіння кількох вогнегасників не 

здійснювати гасіння струменями вогнегасної речовини, спрямованими 

назустріч один одному; 

 після закінчення гасіння відходити необхідно, залишаючись 

лицем до вогнища; 

 у разі наявності запасного вогнегасника з вогнегасною 

речовиною  охолоджувальної дії зробити додаткову обробку нагрітих 

поверхонь з метою попередження повторного займання. 

 

4.2 Завдання до роботи 

     Ознайомитися з особливостями гасіння пожеж порошковими 

вогнегасниками; визначити необхідну кількість вогнегасного порошку для 

гасіння можливої пожежі, яка може виникнути у заданому виробничому 

приміщенні, та відповісти на контрольні питання. 

 

4.3 Варіанти та вихідні дані завдання(табл. 4.1) 

                Таблиця 4.1– Варіант і вихідні дані приміщення 

Варіант Назва 

приміщення 

Площа 

приміщен- 

ня, м 
2 

Необхідна 

кількість 

порошку, 

кг 

       1  Їдальня            60        

       2 Майстерня       240        

       3 Вулканізаційна       160          

       4 Склад        800         

       5 Лабораторія        100         

       6 Столярний цех        400         

       7 Цех заготовки         500         

       8 Цех токарний         800         

       9 Зварювальний 

цех 

        600          

       10 Бібліотека         250           

       11 Канцелярія         100           

       12 Комп’ютерна          50  
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4.4  Порядок виконання завдання 

 

     1.Вибирається порошковий вогнегасник за додатком А навчальної 

дисципліни «Пожежна безпека виробництв» (береться порошковий 

вогнегасник типу ВП-8(ОП-8) із запасом вогнегасного порошку 

масою 8 кг на 25 м
 2 

площі приміщення). 

     2.Визначається необхідна кількість вогнегасників способом поділу 

площі заданого приміщення на площу 25 м 
2
. 

     3.Визначається необхідна маса вогнегасного порошку для гасіння  

можливої пожежі як добуток кількості порошкових вогнегасників і  маси 

порошку в одному вогнегаснику, та заноситься до табл. 4.1. 

     4.Формулюються відповіді на контрольні питання. 

     5.Складається звіт практичної роботи з коротким висновком. 

                

4.5 Контрольні запитання 

     1.У  чому полягає механізм дії порошкового вогнегасника ? 

     2.Як маркуються порошкові вогнегасники ? 

     3.Які класи пожеж можна гасити порошковими вогнегасниками ? 

     4.Яке значення має пусковий балончик порошкового вогнегасника ? 

     5.Які заходи власної безпеки необхідно вживати при користуванні 

порошковими вогнегасниками ? 

 

     Література:[1, 2, 3 ]. 

 

                

Практична робота 5 

 

     Тема: Особливості гасіння пожеж  із залученням підрозділів пожежної 

охорони 

 

     Мета: Засвоїти методи гасіння пожеж підрозділами пожежної 

охорони. 

 

       5.1 Загальні положення відносно гасіння пожежі підрозділами 

пожежної охорони 

           

     Для гасіння великих пожеж зазвичай залучають підрозділи пожежної 

охорони великих міст і селищ та підрозділи державної воєнізованої пожежної 

охорони. Підрозділи мають спеціальне обладнання , оснащення і 

підготовлений та навчений персонал. 

     Для успішної ліквідації пожежі необхідно правильно визначити вогнегасні 

речовини та подати їх у зону горіння. Унаслідок впливу теплового 

випромінювання, дії інших небезпечних чинників пожежі наблизитися до 

фронту полум'я не завжди можливо, особливо на пожежах, які поширюються. 



21 
 

21 
 

Тому для подачі вогнегасних речовин застосовують спеціальні технічні 

засоби. Пожежні підрозділи гасять пожежі за допомогою протипожежної 

техніки, основу якої становлять пожежні автомобілі. Вода з цистерни 

автомобіля або зовнішнього джерела, наприклад, гідранта, потрапляє в 

насос, який створює необхідний тиск, і далі по пожежних рукавах рухається 

до ствола, де струмінь формується й спрямовується на осередок пожежі за 

допомогою пожежних стволів. Окрім того, пожежні підрозділи 

споряджаються необхідною кількістю ручних вогнегасників.           

      Під час гасіння пожежі класу B (горіння рідких речовин) струмінь 

речовини спочатку подають на найближчий край, переміщуючи насадку з 

боку в бік для покриття пожежі по всій ширині. Подачу вуглекислоти слід 

робити безперервно, переміщуючись уперед і не залишаючись позаду та з 

боків непогашеної ділянки, намагаючись постійно підтримувати у зоні 

горіння порошкову хмару. Під час гасіння пожежі класу B розтруб або 

пожежний ствол має бути спрямований в основу вогнища пожежі, що 

знаходиться найближче до оператора. Під час гасіння оператор зобов'язаний 

виконувати рухи розтрубом з боку в бік, просуваючись уперед. 

     Якщо всередині вогнища пожежі знаходиться технологічне устаткування, 

то гасити вогнегасниками необхідно з різних напрямків, використовуючи 

декілька вогнегасників. 

     Вогнегасна дія полягає в охолодженні поверхні, що горить, і зменшенні 

концентрації кисню. 

     Під час гасіння пожежі з використанням вуглекислотних вогнегасників 

необхідно брати до уваги можливість зниження концентрації кисню у 

повітрі приміщення, особливо якщо воно невелике за об'ємом. Тому під час 

застосування цих вогнегасників, особливо пересувних, необхідно 

використовувати ізолювальні засоби індивідуального захисту органів 

дихання.  

     Під час застосування вуглекислотних вогнегасників необхідно 

враховувати те, що під час викидання вогнегасної речовини температура 

поверхні розтрубу може знижуватись до –60 
0
С. Якщо тримати розтруб 

оголеною рукою, це може призвести до обмороження руки. 

     Під час гасіння пожежі класу А (горіння твердих речовин) вогнегасний 

порошок необхідно подавати до осередку пожежі, переміщуючи струмінь з 

боку в бік для збиття полум'я. Після того, як полум'я збито, потрібно 

наблизитись і покрити всю поверхню речовини, що горить, і особливо окремі 

осередки шаром порошку, при цьому порошок подається переривчастими 

порціями.  

     Гасіння необхідно починати зі сторони вітру з послідовною обробкою 

місць пожежі з усіх напрямків. Після ліквідації полуменевого горіння 

необхідно провести розбирання і догашування тліючих вогнищ пожежі. 

Після закінчення гасіння за наявності вогнегасної речовини продовжити її 

подавання для охолодження нагрітих поверхонь.  
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     Необхідно звернути увагу, що під час  гасіння пористої речовини (вата, 

поролон тощо) вогнегасний порошок не може проникнути у її внутрішні 

шари, тому після того, як збито полум'я, необхідно догасити осередок пожежі 

водним вогнегасником або пінним низької кратності для запобігання 

повторного загоряння. 

     Під час гасіння пожежі класу B (горіння рідких речовин) струмінь 

порошку спочатку подають на найближчий край, переміщуючи насадку з 

боку в бік для покриття пожежі по всій ширині. Подачу порошку слід робити 

безперервно з повністю відкритим клапаном, переміщуючись уперед і не 

залишаючи позаду й з боків непогашеної ділянки, намагаючись постійно 

підтримувати у зоні горіння порошкову хмару. 

     У резервуарах гасіння необхідно починати зі сторони вітру від ближчого 

борту резервуару або межі розливу. Під час гасіння порошковим 

вогнегасником струмінь, якщо він не перекриває вогнища пожежі, необхідно 

переміщувати швидкими рухами в горизонтальній площині, просуваючись у 

вибраному напрямку і не залишаючи за собою та з боків непогашених 

ділянок. Подачу вогнегасного порошку не зупиняти до ліквідації пожежі.  

     Під час гасіння витягнутих у довжину вогнищ пожежі (траншеї, зливні 

канави та ін.) найбільш доцільно вогнегасну речовину подавати з 

урахуванням напрямку вітру вздовж усієї канави.  

     Гасіння рідини, що витікає, необхідно починати з місця її розливу, а потім, 

піднімаючи струмінь угору, погасити рідину, що горить і витікає.  

     Для запобігання розбризкування рідини, що горить і знаходиться у 

посудині, або проливів гасіння необхідно починати з відстані, що дорівнює 

максимальній довжині струменя, направляючи його в основу полум'я. 

     Під час гасіння пожежі класу C (горіння газоподібних речовин) струмінь 

вогнегасного порошку спочатку необхідно спрямовувати у струмінь газу 

майже паралельно газовому потоку. 

     Для ліквідації гасіння газового факела із пошкодженого трубопроводу або 

технологічного обладнання з діаметром отвору до 90 мм гасіння здійснюють 

порошковим вогнегасником середньою частиною порошкового струменя. 

Струмінь у початковий момент подається в основу газового факела з 

наступним переміщенням вздовж його розповсюдження (вісь факела та вісь 

струменя мають під час переміщенні ставати паралельними). 

     У разі  недосягнення гасіння одним вогнегасником атака повторюється з 

використанням одночасно декількох вогнегасників.  

     Рекомендується для захисту від високого теплового потоку, що 

виділяється під час горіння газів, використовувати екрануючу здатність 

порошкової хмари, тобто перед гасінням до вогнища пожежі необхідно 

підходити одночасно з подачею порошку. Гасіння здійснюється з відстані не 

менше 1 м. 
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     Під час гасіння електроустаткування струмінь вогнегасного порошку слід 

спрямовувати безпосередньо у джерело полум'я. До початку гасіння 

знеструмити електроустаткування. 

     Під час гасіння силового та освітлювального обладнання, що знаходиться 

у шафах, вогнегасну речовину необхідно подавати всередину шафи. 

     Якщо всередині вогнища пожежі знаходиться технологічне устаткування, 

то гасити вогнегасниками, особливо порошковими необхідно з різних 

напрямків, використовуючи декілька вогнегасників. 

     Вогнегасна дія полягає в утворенні із порошку плівки та припиненні 

доступу кисню. 

     Під час застосування порошкових вогнегасників необхідно брати до уваги 

можливість високого запилення і, як наслідок, – зниження видимості у 

приміщенні.  

     Якщо під час гасіння вогнегасний порошок потрапив на відкриті ділянки 

тіла, після закінчення гасіння пожежі необхідно змити його водою з милом. 

     Під час застосування усіх типів вогнегасників необхідно дотримуватися 

таких загальних правил безпеки: 

 у разі виявлення пожежі подати сигнал тривоги й сповістити 

пожежну охорону; 

 не проходити повз пожежу у пошуках вогнегасника, тому що 

тупикове приміщення може стати пасткою; 

 під час гасіння електроустаткування, що знаходиться під 

напругою, необхідно, щоб відстань від електроустаткування до насадки 

(розтруба) вогнегасника була не менше, ніж 1 метр; 

 гасіння здійснювати з навітряного боку; 

 залишати вільним шлях евакуації (забезпечити собі можливість 

евакуації); 

 у разі невдалого гасіння залишити приміщення і очікувати на 

допомогу; 

 під час використання для гасіння кількох вогнегасників не 

здійснювати гасіння струменями вогнегасної речовини, спрямованої 

назустріч один одному; 

 після закінчення гасіння відходити необхідно, залишаючись 

лицем до вогнища; 

            ‑       у разі наявності запасного вогнегасника з вогнегасною 

речовиною охолоджувальної дії зробити обробку нагрітих поверхонь для 

попередження повторного займання.  

    

5.2 Завдання до роботи 

     Ознайомитися з основними положеннями відносно гасіння пожежі 

підрозділами пожежної охорони; визначити основне знаряддя, яке має бути у 

підрозділі пожежної охорони, та сформувати склад персоналу підрозділу для 

відправлення на гасіння пожежі,  а також відповісти на контрольні питання.   
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           5.3 Варіанти та вихідні дані для завдання 

     Групі студентів пропонується виконати завдання  у формі роботи   

засідання «круглого столу»,  де  роль студента повинна полягати  у  

формулюванні власної  пропозиції щодо розв’язання завдання, тобто студент 

сам виступає як варіант розв’язання завдання.  Вихідними положеннями 

у цій ситуації є знання студентів , набуті у процесі навчання щодо методів 

гасіння полум’я і надання допомоги для спасіння постраждалих. 

             5.4 Порядок виконання завдання 

     1.На практичному занятті студентська група вибирає керівника і секретаря 

засідання «круглого столу». 

     2.Беруть  2 питання для обговорення: 1) про формування персонального 

складу пожежного підрозділу для гасіння пожежі; 2) про номенклатуру 

засобів для оснащення пожежного підрозділу. 

     3.Способом обговорення конкретних рекомендацій, пропонованих 

студентами  в процесі засідання, формулюють пропозиції щодо 

персонального складу пожежного підрозділу, здатного забезпечити 

виконання усіх основних дій та функцій під час гасіння пожежі: 

транспортуванням пожежним автомобілем, управлінням і роботою насосної 

установки, роботою на пожежних стволах, наданням першої рятувальної 

допомоги постраждалим тощо, а також щодо оснащення персоналу 

основними засобами та інструментом для здійснення пожежогасіння. 

     4.Разом з пропозиціями складають короткий висновок для звіту з 

практичної роботи. 

        5.5 Контрольні питання 

        1.Які небезпечні чинники необхідно враховувати особам,  які опинилися 

у зону дії пожежі? 

        2.Які небезпечні чинники необхідно враховувати для забезпечення 

безпеки персоналу, що здійснює гасіння пожежі? 

       3.Чому для гасіння пожеж в електроустановках не рекомендується 

використовувати водяні та водопінні вогнегасники? 

       4. Які основні засоби індивідуального захисту використовують для 

персоналу пожежників? 

      5.Які характерні види травм для пожежників? 

     Література:[1, 2, 3, 4]. 

 

                                         Практична робота 6 

        Тема: Власні дії людини під час пожежі 

Мета: навчити студента, як пересічної людини-громадянина,  

оволодінню алгоритмом власних дій у разі виникнення у місці його 

знаходження непередбачуваної пожежі, ставлення громадянина до пожежі, 

забезпечення власної безпеки та впливу на безпеку суспільної громади. 

6.1 Короткі теоретичні відомості 
     Якщо людина раптово опиняється у зоні пожежі, то пріоритетами її 

миттєвого мислення і дій є такі:  
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     - оцінювання реальної пожежної небезпеки; 

     - оцінювання реальної загрози власному життю і власному збіжжю, 

загрози членам сім’ї та близьким;  

     - які першочергові дії необхідно і можна зробити; 

     - кому і яким чином потрібно повідомити про пожежу. 

     Якщо горіння тільки почалося, наприклад, виник тільки  первинний 

спалах або невелике початкове загорання, у людини може виникнути 

спонтанне бажання припинити горіння, особливо якщо є можливість це 

зробити  за допомогою будь-яких наявних підручних  засобів, то першим 

пріоритетом і  першими діями людини можна вважати  дії щодо зупинення 

загорання і попередження поширення пожежі. 

      Якщо пожежа має великий масштаб і миттєво поширюється, то  

пріоритетом для людини є забезпечення власного життя способом  швидкої 

евакуації з небезпечної зони, тому необхідно швидко чи миттєво оцінити 

способи  евакуації та забезпечити саму евакуацію. Окрім того, у всіх 

випадках пожежі обов’язок громадянина - сповістити про пожежу органам 

пожежної охорони і повідомити про небезпеку сусідів та інших осіб у своєму 

оточенні. Це означає, що власні дії людини  під час пожежі та пріоритетність 

її дій залежать від здатності людини швидко оцінити масштаби пожежі і 

небезпеку для себе та від її здібності швидко приймати рішення і практично 

їх реалізувати. 

        У цій практичній роботі студент, як громадянин, що має  знання з 

навчальної дисципліни «Пожежна безпека виробництв», має можливість, 

використовуючи викладені вказівки та власні знання, розглянути  практично 

пожежну ситуацію та скласти алгоритм власних дій у такій ситуації. 

        6.2 Завдання до роботи 

     Ознайомитися з теоретичними відомостями щодо алгоритму дій людини у 

разі раптового виникнення пожежі, розглянути конкретну ситуацію відносно 

власних дій студента як громадської особи, що знаходиться в обставинах 

виникнення пожежі, та відповісти на контрольні питання. 

         [Довідково: Алгоритм — від лат. Algorismus — спосіб, який указує,як і 

у якій послідовності отримати результат або розв’язання задачі]. 

       6.3 Номери варіантів та вихідні дані завдання 
       Нижче наведені номери варіантів самостійного завдання, назви пожеж-

них ситуацій та питання щодо власних дій студента у названій  ситуації. 

1. Уночі в готелі Ви прокинулись від пожежної сирени. Що необхідно 

робити? 

2. Ви перебуваєте у великому універсальному магазині та почули сигнал 

пожежної машини, яка зупинилася поблизу. Опишіть свої подальші дії. 

3.  У момент зняття чайника з плити на Вашому светрі загорівся рукав. 

Опишіть свої подальші дії. 

4. Завіска, що роздувається вітром, торкнулась газової плити і зайнялася. 

Що потрібно робити? 



26 
 

26 
 

5. Вмикаючи електрообігрівач, Ви помітили, що розетка іскрить. Після 

цього з'явився запах горілої ізоляції. Як потрібно вчинити? 

6. Ви відчинили двері своєї квартири на п'ятому поверсі й виявили сильне 

задимлення. Які Ваші дії? 

7. Які перешкоди можуть виникнути на шляхах евакуації під час пожежі в 

багатоповерховому будинку? 

8. Ви першим побачили пожежу у вагоні. Які Ваші дії? 

9. Під час аварії зайнявся автомобіль. Ваші дії. Як потрібно вчинити, якщо 

пожежа стосується тільки карбюратора? Що Ви будете робити, якщо 

пожежа охопила салон автомобіля? 

10.  У поїзді, під час пожежі, вогонь відмежував Вас від виходів. Які Ваші 

дії? 

11.  Під час перегляду телепередачі спалахує телевізор. Ваші дії. 

12.  Вмикаючи фільтр комп’ютера, Ви помітили, що розетка іскрить. Після 

цього з'явився запах горілої ізоляції. Як потрібно вчинити? 

13.  Уночі в готелі Ви прокинулись від пожежної сирени. Що потрібно 

робити? 

14.  Пожежа на другому поверсі житлового будинку. Кімната охоплена 

полум'ям. Ваші дії. 

 

6.4 Порядок виконання роботи 

 

1.Оцінюється масштабність пожежної небезпеки з отриманої ситуації 

відповідно  до заданого варіанта. 

2.Якщо виникла пожежа, на початковій стадії проводяться заходи, щоб 

зупинити горіння і попередити поширення пожежі власними зусиллями та 

підручними засобами. 

3.Якщо  пожежа такого масштабу, що має явну загрозу,  і загасити її 

неможливо, проводяться заходи власної безпеки та евакуації у безпечну зону. 

4.За телефоном 101 здійснюється оповіщення служби пожежної безпеки про 

пожежу: повідомляються географічні  координати місця пожежі, час пожежі, 

П.І.Б  оповіщувача  тощо, та, за можливості ,сповіщаються сусіди й особи 

адміністрації об’єкта, де сталася пожежа. 

5. Формулюються письмові висновки, які разом з відповідями на контрольні 

питання даються до звіту з практичної роботи. 

 

6.5 Контрольні запитання 

 

1. Які небезпечні та шкідливі чинники пожежі? 

2. Що таке клас пожежі? 

3. Які три обов’язкові чинники пожежі? 

4. Які існують вогнегасні речовини? 

5. Які існують типи ручних вогнегасників? 

Література:[1– 3, 5]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Для забезпечення більш гнучкого механізму комплексного оцінювання 

рівня засвоєння матеріалу пропонується рейтингова система оцінювання. За 

цією системою рівень виконання завдань оцінюється сумою балів, одержаних 

за показниками, що наведені в таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 – Критерії оцінювання рівня знань 

Вид контролю 
Кількість 

балів 

Усього за вид 

контролю 

Лекції 

усього 18 годин 

 відвідування лекцій (1,5 бала на кожну 

лекцію); 

 наявність конспекту; 

 робота на лекціях 

 

 

 

13,5 

3,5 

5 

 

22 

Поточний та підсумковий контроль 

 проведення тестового опитування за 

тематикою лекційного курсу (9 тем 

лекцій); 

 реферати за тематикою лекцій (1 бал за 

реферат); 

 наукові статті, тези 

 

 

 

45 

 

9 

4 

58 

Робота студентів  

на практичних заняттях 

усього 18 годин 

(9 практичних занять) 

 відвідування заняття (1 бал за заняття); 

 захист практичних робіт (максимум  

1 бал за кожне заняття); 

 підготовка до заняття; 

 виконання практичних завдань 

 

 

 

 

9 

 

9 

1 

1 

20 

Усього  100 

 

Позитивна оцінка за результатами поточного контролю загалом може 

бути одержана лише за умови, що за всі визначені вище пункти студент 

отримав позитивні оцінки. Рівень позитивної оцінки (задовільно, добре чи 

відмінно) визначається глибиною наведених пояснень, чіткістю 

формулювань під час усних відповідей, якістю викладання матеріалу та його 
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оформлення під час проведення практичних занять, виконання контрольних і 

тестових завдань. При цьому для оцінки А враховуються граматичні 

показники відповідей, володіння державною мовою, відповідність графічного 

та іншого оформлення чинним стандартам. 

За виконання усього обсягу роботи в семестрі за результатами 

поточного контролю студент може одержати максимальний бал – 100. 

Перерахунок балів за традиційною національною системою 

здійснюється таким чином. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно  

 

Зараховано 
82–89 В 

Добре 
74–81 С 

64–73 D 
Задовільно 

60–63 Е 

35–59 FX 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням навчальної 

дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навч.дисципліни 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

29 
 

                                                Список літератури 

 

             1. Михайлюк О. П. Теоретичні основи  пожежної профілактики 

технологічних процесів і апаратів / О. П. Михайлюк, В. В. Олійник,  

Г. О. Мозговий. – Харків : навч. посіб, 2004. — 155 с. 

            2. Рожков А. В. Пожежна безпека : навчальний посібник для студентів 

вищих Закладів освіти України. – К. : Пожінформтехніка, 1999. – 256 с.          

3. Андросов А. С. Примеры и задачи по курсу «Теория горения и 

взрыва» : учебное пособие / А. С. Андросов, Е. П. Салеев. – М :  Академия 

ГПС МЧС России, 2008. – 80 с. 

4. Баратов А. Н. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов и 

средстра их тушения. Справочн. Изд. у 2-х книгах / А. Н. Баратов,  

А.Я. Корольченко, Г. Н. Кравчук. – М. : Химия, 1990. – 384 с. 

5. Ткачук С. П. Взрывопожаробезопасность горного 

оборудования /С. П. Ткачук, В. П. Колосюк, С. А. Ихно. – К : Основа, 2000. –

691 с. 

 

 

 

 

  



30 
 

30 
 

Методичні вказівки до лабораторних занять з навчальної дисципліни  

«Пожежна безпека виробництв»для студентів денної та заочної форм підго -

товки зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» освітнього ступеня  

«Бакалавр» (Частина 2) 

 

                                                 

Укладач д.т.н., проф. В.П. Колосюк 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск  д.т.н., доц.  С.В. Сукач 

 

 

 

 

 

Підп. до друк. __________ Формат 60
 х 

84  1 / 16  Папір тип. Друк. Ризографія. 

Ум. друк. арк.               . Наклад             прим. Зам. №               Безкоштовно 

 

 

 

 

 

                                       Видавничий відділ 

                   Кременчуцького національного університету 

                             імені Михайла Остроградського 

                  вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 


