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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 
У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Одним із головних положень постанови Кабінету Міністрів України від 

27 червня  2012 р. № 590 «Про затвердження Державної цільової соціальної 

програми забезпечення  пожежної безпеки на 2012 - 2015 роки», є  підвищення 

рівня протипожежного захисту об'єктів з масовим перебуванням людей, 

особливо в закладах з постійним і тимчасовим перебуванням дітей та створення 

сприятливих умов для реалізації державної політики у галузі пожежної безпеки. 

 Хоча Державною інспекцією техногенної безпеки України проводяться 

перевірки навчальних закладів і вручаються приписи на усунення порушень, 

разом з тим, протипожежний захист деяких з них потребує поліпшення. Серед 

основних недоліків - порушення вимог безпеки шляхів евакуації людей, 

відсутність протипожежних дверей, вогнезахисної обробки дерев'яних 

конструкцій, неналежне забезпечення вогнегасниками, відсутність виведення 

на пульти централізованого спостереження пожежної охорони сигналів від 

приймально-контрольних приладів систем пожежної сигналізації, відсутність 

джерел зовнішнього протипожежного водопостачання тощо. 

За усуненням виявлених порушень встановлено контроль з боку органів 

державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки. Розроблені 

плани усунення протипожежних недоліків. Із працівниками закладів проведено 

відповідні інструктажі та призначено відповідальних посадових осіб за 

дотриманням протипожежної безпеки. За наявними матеріалами наглядових 

справ та матеріалів перевірок проведено аналіз стану пожежної та техногенної 

безпеки, проінформовано органи місцевого самоврядування. Організовано та 

проведено практичні відпрацювання оперативних планів і карток 

пожежогасіння. 



 

Зазвичай, загальною проблемою таких закладів є брак коштів, але, на 

нашу думку, є більш тривожний симптом – це людська безвідповідальність, 

халатність. Адже, як сказано в приказці: «кого не пече, тому не гаряче». 

Серед порушень є такі, що не потребують значних капіталовкладень, 

наприклад – влаштування, оздоблення та утримання в належному стані шляхів 

евакуації. Однак, порушення вимог безпеки до утримання евакуаційних шляхів 

і виходів нерідко  призводить до людських жертв. 

Ще одна вкрай важлива проблема — необхідність активізувати роботу з 

вивчення правил пожежної безпеки, а, насамперед, - проведення моніторингу 

знань, починаючи від посадових осіб органів управління освітою і наукою, 

вищих, загальноосвітніх та початкових навчальних закладів з питань безпеки 

життєдіяльності, а саме пожежної безпеки, поводженні при надзвичайних 

ситуаціях, охорони праці, профілактики побутового травматизму серед 

педагогічного складу, студентів та учнів. Основною метою таких пізнавальних 

заходів є навчання відповідальному ставленню до безпеки власного життя та 

життя оточуючих. 

Головна мета такої роботи – докласти максимум зусиль аби «вкласти» в 

голову учням та студентам стандарти безпечної поведінки, яких би вони 

беззаперечно дотримувалися. 

Розв'язання проблеми забезпечення пожежної безпеки у навчальних 

закладах полягає в комплексному поетапному вирішенні перелічених питань 

шляхом упровадження організаційних засад функціонування системи 

протипожежного захисту на всіх рівнях, підвищення ефективності управління з 

боку органів місцевого самоврядування з питань забезпечення пожежної 

безпеки, удосконалення науково-технічної і ресурсної бази, що сприятиме 

підвищенню рівня пожежної безпеки в населених пунктах та на об'єктах освіти. 

Тому вважаю, що питання забезпечення пожежної безпеки в таких 

закладах потребує підвищеної уваги, і до цього процесу слід залучати не лише 

працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій та освітян, 

курсантів та студентів вищих навчальних закладів техногенного та пожежного 



 

профілю, а й проводити зустрічі з ветеранами пожежної охорони, для яких 

пожежна справа – справа всього життя; приводити реальні приклади з метою 

кращого закріплення матеріалу. Така співпраця може призвести до значного 

зменшення пожеж не тільки в навчальних закладах, а й у повсякденному житті. 
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