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Виховна година на тему: «Чим небезпечна пожежа для людини». 
Мета: 

закріпити знання учнів: 

– про причини, особливості дій і заходи безпеки в разі виникнення 

пожеж; 

– про те,  які є знаки пожежної безпеки;  

– про правила евакуації в разі пожежі. 

 

Обладнання: 

плакати, заборонні знаки, попереджувальні знаки, вказівні знаки, план 

евакуації на випадок виникнення пожежі в приміщенні школи, вогнегасники. 

 

Класний керівник: 

          Вогонь – наш надійний помічник. У цьому не важко переконатися, 

уявивши своє життя без нього. Та водночас вогонь може бути небезпечним. 

Дуже небезпечним! Особливо тоді, коли виходить з-під контролю і 

спричиняє пожежу. 

                                    Герой - рятувальник завжди поряд. 

1. Васильєв Олександр Михайлович, народився 18 червня 1992 року,            

житель с. Білогір’я Оріхівського району Запорізької області, учень 9 

класу Новокарлівської ЗОШ. 

 

                           Герой - рятувальник завжди поряд. 

2. Федорук  Богдан  Сергійович, народився у 1990 році, живе в селищі 

Турійськ Волинської області, учень 11 класу Турійської ЗОШ. 30 

травня 2007  року  Богдан врятував життя 2-х дівчаток, які тонули у 

ставку. Не вагаючись, він стрибнув у воду і виніс на берег  7-річну Яну 

Холончук. Другої дівчинки вже не було на поверхні води. Юнак пірнув 

і після довгих пошуків  знайшов на замуленому дні  7-річну Даринку 

Федину. 

 

                            Герой - рятувальник завжди поряд. 

3. Ткачук Сергій, народився у 1992 році, живе в с. Білин Рахівського 

району  Закарпатської області. П’ятнадцятирічний  Сергій  брав участь 

у рятуванні  своїх малолітніх братів, коли загорівся дерев’яний 

будинок їхньої родини. Першим у палаюче помешкання ввійшов 33-

річний Юрій Маркульчак, за ним у розбите вікно увійшов і Сергій. 

Коли знайшли першу дитину, а Юрій, наковтавшись диму, вибіг з хати, 

Сергій заходився шукати другого брата. На  заваді стояв густий дим і 

висока температура. Напомацки, йдучи на  звук плачу, малого вдалося  

відшукати і врятувати.   

 

 

         Звернемося до статистики за 2008р.: 
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– кількість пожеж, що сталися в Україні – 50447 тис. ; в Київській 

області – 2 325 тис.; 

– кількість загиблих людей на пожежі в Україні – 4 110 тис.; в Київській 

області –  1 206 осіб; 

– кількість травмованих при пожежах в Україні – 1 925 тис.; в Київській 

області – 127 осіб. 

В Україні кожні 10 хвилин виникає пожежа, а кожні 12 хвилин – гине 

людина. 

 

Ведучий: 

Найвища цінність суспільства – людина! 

          Тому сьогодні, як показала статистика, необхідно активно втілювати у 

життя Правила пожежної безпеки. Пожежа супроводжується низкою 

характерних явищ, які створюють реальну небезпеку для життя і здоров’я 

людей. 

          Що ж потрібно робити в разі виявлення пожежі в школі чи іншому 

громадському приміщенні? 

 

1 учень: 

             Потрібно зачинити двері того приміщення, в якому горить вогонь. 

 

2 учень: 

          Слід негайно підняти тривогу, голосно кричати про пожежу. Викликати 

пожежну охорону за номером 01. Виклик повторити через деякий короткий 

час. 

 

3 учень:  

         Потрібно повідомляти про пожежу  персонал школи чи іншого 

громадського приміщення, який вживатиме заходів щодо негайної евакуації – 

тут важливо не допустити паніки! 

 

4 учень: 

         Почувши сигнал тривоги, учні стають біля парт. За вказівкою вчителя 

залишають по одному клас і йдуть розміреним кроком до місця збору. 

Завершує евакуацію вчитель з класним журналом. 

 

5 учень: 

          Діти одного класу йдуть униз сходами тільки з одного боку. Не можна 

обганяти один одного. 

 

6 учень: 

          Усі хто не був присутній у класі під час сигналу тривоги, мають 

негайно йти до місця збору. 

 

7 учень: 
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         Ввесь обслуговуючий персонал, почувши сигнал тривоги, також має 

вирушити до місця збору та організувати пошуки людей, яких там не 

виявили. 

 

8 учень: 

         Заборонено повертатися в будівлю, доки не дозволить це зробити 

пожежна охорона. 

 

9 учень: 

         На місці збору кожен клас займає визначене планом евакуації  своє 

місце. Серед евакуйованих здійснюють перекличку. 

 

10 учень: 

          Для дітей з особливими потребами існують спеціальні заходи евакуації. 

 

11 учень: 

          Голосні розмови та сміх під час евакуації заборонені, щоб було чути 

вказівки. 

 

12 учень: 

          До приїзду пожежників  уже потрібно знати, де саме, в якому 

приміщенні сталася пожежа, чи всі евакуйовані. 

 

13 учень:  

          У перший день навчального року та кожного семестру, перед початком 

занять виконується інструктаж з процедури евакуації на випадок 

надзвичайної ситуації. 

 

Ведучий:  

          Сьогодні у нас у гостях професійний пожежник – рятувальник. Він 

прокоментує все те, що сказали учні. 

 

Учень: 

З вогнем змагаєшся ти вправно. 

 

Черговий виклик ледь о сьомій. 

Дім п’ятий, вулиця знайома. 

У вікнах полум’я палає. 

Ти Прометея проклинаєш. 

За те, що зі своїх долонь. 

Нам, необачним, дав вогонь. 

 

Біда прийшла у дім цей зранку, 

Та , слава Богу, всі на ганку, 

Мовчазний дід, дитина, мати, 
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Зчорнілий від нещастя тато. 

А баба просить врятувати 

її  улюблену канапу. 

З вогнем змагаєшся ти вправно 

Для тебе це – буденна справа. 

Спасибі, друже – вогнеборче! 

Майно горить? Життя дорожче! 

Дівча несмілий робить крок: 

– Врятуйте, дядьку, там „Дружок”! 

І ти, забувши про безпеку, 

І знов кидаєшся у пекло, 

Бо там, де полум’я та гар, 

Жде порятунку  Божа твар, 

Завмерло в радості дівча: 

Живе виносить собача! 

 

А вдома ждуть маленькі доньки, 

До тата тягнуться долоньки. 

І донькам треба не багато: 

Живим щоб повернувся тато... 

 

                                    Ольга Ліщук, Чернівецька обл.. 

 

Ведучий: 

           Це цікаво знати. Якою відзнакою нагороджують громадян за відвагу на 

пожежі?  

          Одній із найпочесніших медалей  – більше 50 років.  

          Не так багато у нашій країні людей відзначені медаллю „За  отвагу на 

пожаре”, бо нагорода ця досить унікальна. Але харків’янин Сергій Павлович 

Дерев’янко – володар трьох таких медалей. Усе життя ветеран пожежної 

охорони провів у двобої з вогняною стихією, врятував не одне людське 

життя. 

         А першою поміж дітей медаллю „За отвагу на  пожаре” було 

нагороджено ученицю 8-го класу Микулинецької середньої школи 

Бородянського р-ну Київської обл. Любов Шевченко за врятування під час 

пожежі двох малолітніх дітей. 

 

Учень: 

          13 – річний Вадим Нестерчук урятував од вірної смерті  у вогні 

чотирьох малолітніх дітей. Він не тільки врятував дітей, а й виявив джерело 

пожежі, перекрив на кухні газ, викрутив електрозапобіжники й повідчиняв 

вікна. Загасив пожежу разом з двома хлопчаками, які  наспіли на підмогу. Він 

діяв мужньо і професійно! 

 

Ведучий: 
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          Щоб не трапилось біди, насамперед пам’ятати, що пожежі краще 

запобігти, ніж її гасити.  

         (Всім учасникам виховної години роздаються  пам’ятки: „Пожежа у 

квартирі та ваші дії”). 

 

Класний керівник: 

          Сьогодні в нашому місті та районі три пожежні частини: 

ПДПЧ – 10 (м. Бровари); 

ППЧ – 45 (смт. Калита); 

ППЧ – 46 (м. Бровари) 

Штат управління – 133 особи. 

         Всіх людей сміливо можна назвати професіоналами. У 2006 році вони 

посіли перше місце в області за підсумками службової діяльності підрозділів. 

         Слово надається професійному пожежнику – рятувальнику. 

 

Класний керівник: 
          А зараз ми проведемо вікторину на знання знаків пожежної безпеки.   

           

Класний керівник: 

          В ході підготовки виховної години був оголошений конкурс на кращий 

малюнок „Скажімо разом дружно «Ні» усім пожежам на землі!” . Сьогодні 

ми презентуємо кращі малюнки на протипожежну тему. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

                             Методичний кабінет НМЦ ЦЗ та БЖД Київської області 


