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ІНСТРУКЦІЯ № 5 

про заходи пожежної безпеки  

в лекційних та аудиторних приміщеннях МНУ імені В. О. Сухомлинського 

  

1. Загальні положення 

1.1.  Ця Інструкція поширюється на лекційні та аудиторні приміщення 

університету і визначає вимоги щодо забезпечення їх пожежної безпеки. 

1.2.  Інструкція є обов'язковою для вивчення та виконання усіма 

працівниками, які перебувають в цих приміщеннях, відвідувачами, студентами, 

а також обслуговуючим персоналом. 

 

2. Вимоги пожежної безпеки 

  

1.1. Лекційні та аудиторні приміщення повинні постійно утримуватися 

в чистоті. 

1.2. Розміщення меблів і обладнання в лекційних та аудиторіях не 

повинно перешкоджати евакуації людей і підходу до засобів пожежогасіння. У 

приміщенні слід розміщувати лише потрібні для забезпечення навчального 

процесу меблі та обладнання. 

1.3. Усі навчально-наочні засоби, які розміщуються у преміщенні, 

мають зберігатися у шафах, на стелажах чи стаціонарно встановлених стойках. 

1.4. Папір та інші легкозаймисті матеріали слід зберігати на відстані не 

менше 1 м від електрощитів; 0,5 м — від електросвітильників; 0,6 м — від 

оповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації та 0,15 м— від приладів 

центрального опалення. 

1.5. Засоби протипожежного захисту слід утримувати справними. Всі 

працівники, які працюють в лекційних та аудиторіях, повинні вміти 

користуватись вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, 

знати їх місцезнаходження у кабінетах. Відстань від найвіддаленішого місця 

приміщення до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 

20 м. 

1.6. У лекційних та аудиторних приміщеннях не допускається: 

 використовувати електронагрівальні прилади, електрокаміни, 

праски, чайники, кип’ятильники тощо; 

 застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам 

Правил улаштування електроустановок (ПУЕ) щодо переносних 

(пересувних) електропроводок; 
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 користуватися пошкодженими (несправними) розетками, 

відгалужувальними коробками, рубильниками тощо; 

 використовувати вимикачі, штепсельні розетки не за 

призначенням, наприклад, для підвішування одягу та інших предметів; 

 залишати без нагляду ввімкнені в мережу електроприлади; 

 захаращувати підходи до засобів пожежогасіння. 

1.7. Усе електрообладнання підлягає зануленню або заземленню 

відповідно до вимог ПУЕ. 

1.8. Усі несправності в електромережах та електроапаратурі, які можуть 

спричинити іскріння, коротке замикання, нагрівання ізоляції кабелів і проводів 

понад норму, мають негайно усуватись. 

1.9. Після закінчення занять відповідальний за протипожежний стан 

приміщення повинні оглянути приміщення, усунути виявлені недоліки і 

зачинити приміщення, вимкнувши електроживлення освітлення, приладів та 

обладнання. 

Відповідальний за протипожежний стан приміщення: 

____________________________________________________________________ 

                                                   (прізвище, ініціали) 

 

3. Обов'язки та дії працівників у разі пожежі 

 

     У випадку пожежі терміново повідомити пожежну охорону за телефоном 

101, вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, 

наявність людей, своє прізвище. 

      Повідомити про виникнення пожежі ректора та чергового охоронника і 

людей, що знаходяться в  сусідніх приміщеннях будинку. 

 Вжити заходів щодо евакуації студентів та працівників а також 

матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки. 

 Ретельно перевірити приміщення, щоб унеможливити перебування 

студентів у небезпечній зоні. 

      Відключити від енергопостачання обладнання. 

      Приступити до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння, а при 

неможливості здійснення даних дій, вийти з приміщення, щільно зачинити за 

собою двері і діяти відповідно до розпоряджень свого керівника. 

 Під час пожежі необхідно утримуватися від відкриття вікон та дверей, щоб 

запобігти припливу свіжого повітря, що сприятиме швидкому поширенню 

вогню.     Організувати зустріч підрозділів пожежної охорони та надати їм 

допомогу під час гасіння пожежі. 

  

 

Начальник відділу охорони праці       О. П. Хмель  

 

 


