
ТЕМА № 3: «Основи пожежної безпеки» 

Тема уроку № 11: «Характерні причини виникнення пожеж. 

Протипожежні заходи» 
 

За останні 5 років в Україні реєструється майже 41 000 пожеж на рік. 

Кількість загиблих становить понад 200 осіб, серед них близько 150 дітей. Щодня 

трапляється, в середньому біля 120 пожеж, під час яких гине 5-7 осіб та 

травмується 4. Збитки від пожеж складають близько 2,0 млрд. грн. на рік.  

Заданими щорічних аналізів, які проводить Міністерство внутрішніх справ 

України, основними причинами пожеж на підприємствах є такі:  

 необережне поводження з вогнем у побуті;  

 порушення пожежних норм і правил у технологічних процесах виробництва;  

 неправильне облаштування систем опалення, вентиляції, електроустаткування;  

 порушення норм і правил зберігання пожежонебезпечних несумісних 

матеріалів;  

 порушення правил користування електрообладнанням;  

 невиконання протипожежних заходів щодо обладнання пожежного водо-

забезпечення, улаштування пожежної сигналізації, забезпечення первинними 

засобами пожежогасіння;  

 використання відкритого вогню факелів, паяльних ламп, паління у заборонених 

місцях;  

 погане знання персоналом основ пожежної безпеки;  

 порушення вимог протипожежного інструктажу під час виконання робіт.  

Таким чином, абсолютна більшість пожеж виникає безпосередньо з 

вини людей.  

Причиною пожежі також може стати коротке замикання в електричних 

мережах, струмові перевантаження проводів та електричних машин, великий 

перехідний опір, розряди статичної та атмосферної електрики, електричні іскри.  

Найбільш поширеними причинами пожеж на виробництві є такі джерела 

запалювання, як іскри, що виникають під час роботи двигунів внутрішнього 

згоряння та електричних двигунів.  

Джерелом запалювання горючих речовин може бути електрична дуга або 

електрична іскра у вигляді крапель металу, що утворюється під час короткого 

замикання електропроводки, під час електрозварювальних робіт, при плавленні 

ниток розжарювання електричних ламп загального призначення.  

Від іскор у виробничих умовах можуть займатися ацетилен, етилен, водень, 

метало-повітряні суміші, волокнисті матеріали відкладення дрібного горючого 

пилу.  

Пожежну небезпеку внаслідок тертя найчастіше створюють підшипники 

ковзання навантажених високооборотних валів, а також транспортні стрічки та 

приводні паси механізмів.  

До джерел відкритого вогню належить і полум'я сірників, необережне 

поводження з якими часто призводить пожежі.  

Причинами пожежної небезпеки в кабінетах і лабораторіях є: 

 досліди, які супроводжуються електростатичним розрядом, нагрівом тіл;  

 досліди з демонстрації вибухів різних газів і пари:  

 необережне поводження з вогнем, вогненебезпечними рідинами;  

 неправильне зберігання вогненебезпечних рідин.  



Протипожежні заходи 

Пожежна безпека — це стан об'єкта, за якого вилучається можливість 

пожежі.  

У разі виникнення пожежі вживаються необхідні заходи щодо усунення 

негативного впливу небезпечних факторів пожежі на людей, споруди і 

матеріальні цінності. 

Протипожежний режим — це комплекс встановлених норм і правил 

поведінки людей, виконання робіт і експлуатації об'єкта, спрямованих на 

забезпечення пожежної безпеки. 

Пожежна безпека на об'єктах народного господарства забезпечується 

організаційними, технічними заходами і протипожежним захистом. 

 

До організаційних заходів належать: 

 розробка правил, інструкцій, інструктажів з протипожежної безпеки; 

 організація інструктування і навчання робітників та службовців; 

 здійснення контролю за дотриманням встановленого протипожежного режиму 

всіма працюючими; 

 організація добровільних пожежних дружин та пожежотехнічних комісій; 

 щоденна перевірка протипожежного стану приміщень після закінчення роботи; 

 розробка і затвердження плану евакуації й порядку оповіщення людей на 

випадок виникнення пожежі; 

 дотримання належного протипожежного нагляду за об'єктами; 

 організація перевірки належного стану пожежної техніки та інвентарю. 

 

До технічних заходів належать: 

 дотримання пожежних норм, вимог та правил при влаштуванні будівель, 

споруд, складів; 

 підтримання у справному стані систем опалення, вентиляції, обладнання; 

 улаштування автоматичної пожежної сигналізації, систем автоматичного 

гасіння пожеж та пожежного водопостачання; 

 заборона використання обладнання, пристроїв, приміщень та інструментів, що 

не відповідають вимогам протипожежної безпеки; 

 правильна організація праці на робочих місцях з використанням 

пожежонебезпечних інструментів, приладів, технологічних установок. 

 

 


