
Тема уроку 19, 20: Найпростіші засоби гасіння, користування ними 

Вогнегасильні речовини та матеріали 

Мета уроку: Оволодіти знаннями щодо будови, призначення засобів 

пожежогасіння 

Первинні засоби гасіння пожеж – це протипожежний інвентар, за 

допомогою якого можна швидко загасити полум'я та зупинити поширення 

вогню. Ці засоби є невідкладною складовою системи пожежної безпеки. 

Первинні засоби гасіння пожеж розташовують на спеціальних щитах, які 

встановлюють на території об'єкта з розрахунку один щит на 5000 м
2
. Вони 

повинні мати червоне пофарбування.  

До найпростіших засобів гасіння пожежі відносять: Воду використовується 

для гасіння більшості речовин. Ні в якому разі водою не можна гасити 

легкозаймисті речовини та нафтопродукти. 

Також воду не використовують для гасіння ввімкнених електроприладів.  

Пісок має наступні переваги: 

 з легкістю вбирає у себе легкозаймисту рідину; 

 суттєво знижує температуру предмета, що палає; 

 сприяє припиненню пожежі, перекриваючи доступ кисню; 

 перешкоджає виділенню горючих газів; 

 ефективно гасить електроприлади, які знаходяться під напругою. 

Тому піском можна гасити легкозаймисті речовини, нафтопродукти і 

навіть електрообладнання, що перебуває під напругою. 

Щільну тканину використовують для того, щоб обмежити доступ кисню до 

джерела займання.  

Вогнегасники це спеціалізовані засоби пожежогасіння, які також 

розташовують на пожежних щитах. 

Вогнегасники бувають: 

 переносні. За масою та технічними виконаннями придатні для 

перенесення та застосування однією людиною. 

 пересувні. Створені на колесах або візку, призначаються для застосування 

декількома людьми. Вага понад 450 кг. 

Переносні вогнегасники розміщують на висоті 1,5 метрів від рівня підлоги 

та відстані від дверей достатній для їх повного відчинення. Проходи до місць 

встановлення вогнегасників не захаращують меблями та знаряддями праці. 

Застосування вмінь і навичок на практиці. 

Надайте відповіді на такі питання: 

Які засоби пожежогасіння можна використовувати для гасіння 

електроприладів? 

Скажіть які засоби гасіння пожежі ви будете використовувати, коли 

побачите, що загорівся одяг на людині? 

Якими засобами пожежогасіння Ви будете користуватись, якщо горітиме 

деревина? 

Слово викладача: Якими засобами пожежогасіння Ви будете 

користуватись, якщо горітиме бензин або керосин? 

Пропоную вам розв’язати таку ситуацію: 



Ви прямуєте на урок фізичного виховання на стадіон і помічаєте, що 

сміття в мухорці димить. Ваші дії? 

Пропоную вам розв’язати таку ситуацію: Ви знаходитесь в кабінеті і 

раптом помічаєте, що із однієї із розеток в приміщення надходить дим. Ваші 

дії. 

Пригадаємо дії осіб у разі виникнення пожежі: 

 терміново повідомити про пожежу, вказавши точну адресу, особисті дані; 

 проінформувати інших учасників освітнього процесу про небезпеку; 

 відповідно до плану-схеми вийти на безпечну відстань. 

 вжити всіх можливих заходів з надання допомоги постраждалим. 

 

Домашнє завдання: 

 зобразити будову порошкового вогнегасника. 

 вивчити види, особливості користування засобами пожежогасіння; 
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