
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИМ ПЛАН 
навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб 

лісогосподарських підприємств, установ та організацій 

№ 
теми 

Найменування розділів та навчальних тем 

Кількість годин 

всього 
в тому числі 

лекції 
інші види 

занять 
1 2 3 4 5 

1 
Пожежна безпека: значення, основні поняття та 
принципи забезпечення. Основні причини пожеж 
та їх аналіз 

0,5 0,5 

2 
Заходи пожежної безпеки на підприємстві, в 
установі, організації 

1 1 

3 
Утримання приміщень будинків і споруд, а також 
територій підприємств, установ, організацій 

1 1 

4 Заходи пожежної безпеки на робочому місці 0,5 0,5 
5 Утримання шляхів евакуації 0,5 0,5 

6 

Утримання та експлуатація інженерного 
обладнання (електромереж, електрообладнання, 
систем опалення і кондиціювання, газового 
обладнання тощо) 

1 1 

7 

Утримання та експлуатація технічних засобів 
протипожежного захисту (систем 
протипожежного захисту, засобів зв’язку й 
оповіщення, внутрішнього та зовнішнього 
протипожежного водопостачання) 

1 1 

8 
Заходи пожежної безпеки при проведенні 
вогневих, фарбувальних та будівельно-
монтажних робіт 

0,5 0,5 

9 
Порядок оповіщення про пожежу та виклику 
пожежної охорони 

0,5 0,5 

10 Порядок дій під час пожежі 0,5 0,5 

11 
Засоби пожежогасіння, протипожежного 
устаткування та інвентарю, порядку їх 
використання під час пожежі 

1 1 

12 

Організації роботи добровільних формувань, у 
тому числі відомчої, місцевої та добровільної 
пожежної охорони, порядок їх створення та 
основні завдання 

0,5 0,5 

13 Заходів пожежної безпеки в побуті 0,5 0,5 

14 
Протипожежна профілактика в лісах. Вимоги 
безпеки при гасінні лісових пожеж 

4 4 

15 Техніка для боротьби з лісовими пожежами 2 2 
Перевірка знань (Залік) 1 1 

Всього 16 15 1 



НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИМ ПЛАН 
спеціального навчання (пожежно-технічний мінімум) з питань пожежної безпеки 

для осіб лісогосподарських підприємств, установ та організацій, що працюють на 
роботах пов'язаних з підвищеною пожежною небезпекою 

№ 
теми 

Найменування розділів та навчальних тем 

Кількість годин 

всього 
в тому числі 

лекції 
інші види 

занять 
1 2 3 4 5 

1 
Пожежна безпека: значення, основні поняття та 
принципи забезпечення. Основні причини пожеж 
та їх аналіз 

0,5 0,5 

2 
Заходи пожежної безпеки на підприємстві, в 
установі, організації 

0,5 0,5 

3 
Утримання приміщень будинків і споруд, а також 
територій підприємств, установ, організацій 

0,5 0,5 

4 Заходи пожежної безпеки на робочому місці 1 1 
5 Утримання шляхів евакуації 0,5 0,5 

6 

Утримання та експлуатація інженерного 
обладнання (електромереж, електрообладнання, 
систем опалення і кондиціювання, газового 
обладнання тощо) 

1 1 

7 

Утримання та експлуатація технічних засобів 
протипожежного захисту (систем 
протипожежного захисту, засобів зв’язку й 
оповіщення, внутрішнього та зовнішнього 
протипожежного водопостачання) 

1 1 

8 
Заходи пожежної безпеки при проведенні 
вогневих, фарбувальних та будівельно-
монтажних робіт 

2 2 

9 
Порядок оповіщення про пожежу та виклику 
пожежної охорони 

0,5 0,5 

10 Порядок дій під час пожежі 0,5 0,5 

11 
Засоби пожежогасіння, протипожежного 
устаткування та інвентарю, порядку їх 
використання під час пожежі 

2 2 

12 

Організації роботи добровільних формувань, у 
тому числі відомчої, місцевої та добровільної 
пожежної охорони, порядок їх створення та 
основні завдання 

0,5 0,5 

13 Заходів пожежної безпеки в побуті 0,5 0,5 

14 
Протипожежна профілактика в лісах. Вимоги 
безпеки при гасінні лісових пожеж 

2 2 

15 Техніка для боротьби з лісовими пожежами 2 2 
Перевірка знань (Залік) 1 1 

Всього 16 15 1 


