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ІНСТРУКЦІЯ №1-П  

з пожежної безпеки у кабінетах ( лабораторіях) фізики, хімії, інформатики, біології 

1. Загальні положення. 

1.1 Ця Інструкція розроблена відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні,затверджених 

наказом МВС України від 30.12.2014 р. № 1417 (зі змінами від 03.10.2017р.), та Правил пожежної 

безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом МОН 

України від 15.08.2016 р. № 974 і є обов’язковою для виконання учасниками освітнього процесу. 

1.2. Кожен учасник освітнього процесу зобов'язаний знати і точно виконувати правила пожежної 

безпеки, а у випадку виникнення пожежі — вжити всіх можливих заходів для врятування людей і 

гасіння пожежі.        

 1.3. Забороняється вносити на територiю та в примiщення кабінету, лабораторії  вибухові та 

самозаймисті речовини. 

1.4. Легкозаймистi рiдини та тверді речовини слід зберiгати у вiдповiдностi до дiючих вимог. 

1.5. Меблі, наочність, прилади розміщувати так, щоб не перешкоджати евакуацiї людей з примiщення 

кабінету (лаборантської). 

1.6. У перiод перебування людей у примiщеннi кабінету двері евакуаційних виходів допускається 

замикати лише зсередини за допомогою легковiдчиняємих запорів. 

1.7. Утримувати наявні та справні первинні засоби пожежогасіння згiдно правил їх експлуатацiї: 

• вогнегасники вуглекислотні,  порошкові, які розміщують безпосередньо в кабiнетi (лабораторії) 

фізики ; 

• ящик або відро з піском (об'ємом близько 0,01 м куб.) i совком; 

• покривало з вогнетривкого матеріалу. 

 Вогнегасники розміщуються в легкодоступних місцях. Вогнегасники вивішуються на висоту не 

більш 1,5 м від нижнього краю. На період заміни, перезарядки і технічного обслуговування на заміну 

мають бути встановлені вогнегасники з резервного фонду. До них обов'язково необхiдно забезпечити 

вільний доступ. 

1.8. Користуватися тiльки справними електроприладами, з непошкодженою iзоляцiєю. 

Електромережа повинна бути справною. 

1.9. Зберігання навчально-наочних посібників та навчального обладнання, проведення робіт, які не 

передбачені затвердженими переліками і програмами не допускається. 

1.10. В кабінеті, повинен бути розроблений  план евакуації учнів з кабінету на випадок пожежі з 

графічним зображенням шляхів евакуації з кабінету в коридор.  

1.11. Сходи, евакуаційні виходи,  проходи,  коридорні тамбури повинні постійно бути вільними.              

1.12. У кабінеті фізики та у лабораторії  слід  чітко дотримуватися  протипожежного режиму. 

Приміщення повинні утримуватися в чистоті.                                                                                                                          

1.13. Пожежний інвентар і обладнання має бути справним,  висіти  на  видних місцях.                                

1.14. У приміщеннях забороняється  розкладати  багаття,  спалювати  сміття, палити і розкидати 

недопалки та запалені сірники. 

2. Вимоги безпеки до початку роботи. 

2.1. Необхідно перевірити на робочому місці відсутність пожежонебезпечних факторів-джерел 

загоряння, горючих та легкозаймистих речовин, які не використовуються в роботі. 



2.2. Про всі порушення вимог пожежної безпеки негайно проінформувати вчителя. 

2.3. Не приступати до виконання роботи до усунення виявлених порушень пожежної безпеки. 

2.4. У кабінетах, лабораторії  легкозаймисті речовини й матеріали мають зберігатися у шафах, що 

замикаються. Ключі від шаф повинні бути тільки у вчителів.                                                                           

2.5. Не можна використовувати  електроприлади  із пошкодженою ізоляцією, зберігати  біля них 

легкозаймисті рідини, обгортати папером або тканиною електричні лампи.                                                      

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт 

3.1. Виконувати лише ту роботу, з якої пройдено інструктаж , не передоручати  свою роботу іншим 

особам.                                                                                                                                                                      

3.2. Не можна використовувати  пожежний інвентар та обладнання для господарських та інших 

потреб, не пов'язаних з пожежогасінням.                                                                                                         

3.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:                                                                                

- використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією;                                                                                  

- залишати електричні проводи і кабелі під напругою;                                                                                          

- переносити ввімкнені в електромережу прилади та ремонтувати обладнання, яке  перебуває під 

напругою;                                                                                                                                                            

- залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання;                                                        

- користуватися пошкодженими (несправними) розетками;                                                                                  

- зав'язувати і скручувати електропроводи;                                                                                                            

- застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам щодо переносних  (пересувних) 

електропроводів                                                                                                                                               

3.4. При користуванні спиртівками, електронагрівальними приладами необхідно дотримуватися 

правил пожежної безпеки. 

3.5. Не допускається влаштування тимчасових електропроводок з порушенням діючих правил. 

3.4. Не можна самостійно усувати несправності електромережі й електрообладнання. 

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи. 

4.1. Прибрати з робочого місця всі горючі матеріали. 

4.2. Вимкнути всі нагрівальні та інші електроприлади. 

4.3. Вимити руки з милом. 

4.4. Вимкнути світло. 

4.5. Щоденно після закінчення занять у кабінетах, лабораторії  уважно оглянути всі приміщення, які 

закриваються, вимкнути електроприлади, обладнання, освітлення, усунути виявлені недоліки 

(учителі).   

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. 

5.1. У випадку виникнення пожежі дії  мають бути спрямовані на рятування та евакуацію учнів.                                                                                                                                                      

5.2. Кожен працівник, учень, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління 

різних матеріалів тощо), зобов'язаний: 

• негайно повідомити про це зателефонувавши в пожежну службу 101; 

• сповістити про пожежу вчителеві, директору, його заступнику; 

• організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами. 

5.3.Правила користування вуглекислотним вогнегасником. 

 Застосування вуглекислотних вогнегасників обов’язково при загоряннях  в наступних приміщеннях 

або ситуаціях: на культурних громадських об’єктів (музеї, архіви, галереї); виробничі підприємства в 

електроустановках з напругою понад 1000 Вт; міський електротранспорт (тролейбуси, трамваї, 

залізничний транспорт); офісні приміщення; оргтехніка, електропроводка, побутова техніка; приватні 



житлові будинки і квартири;складські приміщення, автозаправки, лакофарбові підприємства, де 

присутні горючі рідини, нерозчинні у воді. 

 Звичайний переносний вуглекислотний  вогнегасник має таку 

будову:                    

 

1 - сталевий баллон,наповнений  рідким діоксидом вуглецю; 2 - важіль або запірно-пусковий 

пристрій, який має запобіжний клапан; 3 - сифонна трубка; 4 - розтруб; 5 - ручка для перенесення; 6 - 

чека або пломба; 7 - діокис вуглецю.  

 

Принцип роботи такого вуглекислотного вогнегасника заснований на тому, що заряд діоокису 

вуглецю витісняється під дією власного тиску (57 МПа), який задається під час наповнення балона 

вогнегасника. Тому при натисканні на важіль, заряд вуглекислоти швидко виштовхується з сифонної 

трубки до раструбу, при цьому він переходить з рідкого стану в снігоподібний , що сприяє 

охолодженню зони, куди буде спрямована струмінь. До запірно-пускового  пристрою  приєднується  

гнучкий гукав. 

Приведення в дію вуглекислотного вогнегасника 

Щоб скористатися вуглекислотним вогнегасником потрібно:  

- направити вогнегасник до осередку пожежі; 

- зняти пломбу; 

- висмикнути чеку; 

- направити .разтруб  на край пожежі; 

- натиснути на важіль (якщо в вогнегаснику  встановлений вентиль, повернути його до відмови проти 

годинникової стрілки); 

http://poradumo.pp.ua/uploads/posts/2015-01/vuglekislotniy-vognegasnik_162.gif


- виконати гасіння пожежі 

Скориставшись вогнегасником, не обов'язково випускати весь заряд.  

Правила безпеки при користування вуглекислотним вогнегасником 

- при зберіганні дотримуватися температурного режиму - від - 40°С до +50°С;                         -  не 

допускати попадання прямих променів сонця і впливу обігрівальних приладів;.  

- при гасінні підносити розтруб до вогню не ближче ніж на 1м:  

- не використовувати вогнегасник після встановленого терміну придатності (зазвичай 10 років);  

-  після використання вогнегасника в закритих приміщеннях, обов'язково потрібно провітрювати. 

-  дотримуватись безпеrи під час роботи вогнегасника ,при надходженні  діоксиду вуглецю з розтрубу 

вогнегасника температура його поверхні знижується до  мінус 60 градусів А тому не можна 

держатись за разтруб та берегтись від попадання діоксиду на шкіру. 

5.4. Правила користування порошковим  вогнегасником 

Порошковий вогнегасник, або ВП (переносний), використовується для гасіння пожеж, вогнищ 

загоряння, якщо це початкова стадія загоряння та розповсюдження пожежі на площі, не більше двох 

квадратних метрів і при температурі повітря або навколишнього середовища від мінус п'ятдесяти до 

плюс п'ятдесяти градусів за Цельсієм. 

Вогнегасник ВП застосовується при гасінні раптово спалахнулих  газоподібних, твердих, рідких 

горючих речовин, електропроводки, що знаходиться зовні, не має напругу (або під напругою не 

більше 1 кВ.) а також інші електроустановки, електро - приймачі, електро - настановні арматури, які 

знаходяться під напругою не більше 1 кВ.                                                                                         

Вогнегасник порошковий не застосовується :                                                                                                

а) при гасінні речовин, у яких загоряння відбувається без доступу повітря, це магній, алюміній та їх 

сплави, терміт, натрій, калій, целулоїд та інші аналогічні за хімічним складом елементи;                                                                                                                                  

б) при гасінні загоряння електроніки, радіо і телевізійної апаратури, так як при попаданні на ці 

предмети складу для гасіння вогню, електроніка може вийти з ладу;                                                                                                       

в) при гасінні загоряння цінних предметів, антикваріату, книг, картин та інших предметів старовини, 

які можуть постраждати при застосуванні вогнегасника ВП. 

Щоб привести в робочий стан порошковий вогнегасник  необхідно виконати наступні дії: 

а) вогнегасник порошковий необхідно наблизити на максимальну, але безпечну відстань до вогнища 

спалаху, для гасіння пожежі, при цьому необхідно врахувати, що максимальна довжина струменя 

вогнегасної  речовини досягає 3 м в довжину; 

б) зірвіть пломбу, розташовану у верхній частині  порошкового вогнегасника, на запірно - пусковому 

пристрої; 

в) на запірно - пусковому пристрої висмикніть чеку з гнізда; 

г) звільніть насадку шланга і направте її на вогнище загоряння; 

д) натисніть на важіль (курок) подачі вогнегасної речовини з вогнегасника (ВП-5) 

е) слід почекати три - п'ять секунд, до того моменту, коли вогнегасник буде приведений в готовність; 

ж) як тільки струмінь вогнегасної речовини почне виходити з вогнегасника, направити його для 

гасіння, на  загоряння; 

Слід запам'ятати, що якщо порошковий вогнегасник застосовувався у закритому або маленькому 

приміщенні або просторі, відразу після погашення вогнища займання, необхідно провітрювання 



приміщення. У приміщенні можливе утворення загазованості, запиленості простору при застосуванні 

порошкоподібного складу вогнегасника (можливе утворення порошкового хмари), що може 

негативно позначитися на людському здоров'ї. 

При експлуатації  порошкового  вогнегасника  забороняється: 

а) наносити удари по корпусу вогнегасника, і не допускати його падіння; 

б) використання вогнегасника, якщо на корпусі виявлені тріщини, вм'ятини, здуття корпусу, 

пошкодженні запірно-пускового пристрою, або якщо виявлено порушення герметичності з'єднань 

вузлів во 

в) при гасінні загоряння, що виникло на електрообладнанні, що перебуває під напругою, наближення 

порошкового вогнегасника до вогнища загоряння на відстань менше одного метра - заборонено; 

г) при використанні декількох вогнегасників при гасінні вогнища загоряння, забороняється 

направляти один одному назустріч струменя декількох вогнегасників, щоб не нашкодити здоров'ю 

інших учасників гасіння загоряння. 

 

Розроблено: 

Заступником директора з НВР   ____________________ Кобильник О.В. 

Погоджено: 

Фахівець з охорони праці         ___________________   Куклєва Ю.І.                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


