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INDICATORS OF THE FORMATION OF FIRE-PREVENTION 

KNOWLEDGE IN YOUNGER STUDENTS UNDER THE CONDITIONS 

OF THE NEW STATE STANDARD 
 

В статті описано критерії формування у молодших школярів протипо-

жежних знань в умовах нового Державного стандарту початкової освіти. Наве-

дено результати визначеного рівня знань дітей, з якими проведено протипожеж-

ні бесіди та практичні тренінги відповідно до Положень Нової української школи. 

Представлено тематику вивчення школярами пожежної безпеки на сучасному 

рівні в умовах нового Державного стандарту початкової освіти. Виявлено причи-

ну незнання дітьми основ пожежної безпеки, що вимагається державою. Запро-

поновано методику вдосконалення рівня знань з питань пожежної безпеки в умо-

вах упровадження нового Державного стандарту початкової освіти.  

Ключові слова: державний стандарт, освітній процес, Нова українська 

школа, Державний стандарт початкової освіти, формування знань.  

  

In the article forming criteria are described for the junior schoolchildren of fire-

prevention knowledge in the conditions of the new State standard of primary education. 

In accordance with Statutes of New Ukrainian school fire-prevention conversations with 

children and practical training on results that the level of their knowledge is certain are 

conducted. The subjects of study of fire safety schoolchildren are presented up-to-date. 

Reason of ignorance of bases of fire safety that is required by the state children is 

educed. Methodology of improvement of level of knowledge is offered on questions fire 

safety in the conditions of introduction of the new State standard of primary education. 

Keywords: state standard, educational process, new Ukrainian school, State 

standard of elementary education, knowledge formation. 

 

 

Постановка проблеми. За статистикою, за останні п‘ять років в Украї-

ні виникло 272411 пожеж, на яких загинуло 16756 людей, у тому числі 484 

дитини; отримали травми 8396 людей, з них 722 дитини; було врятовано 

19157 людей, у тому числі 1499 дітей [3]. Найбільша кількість пожеж та заги-

блих на них людей (у тому числі й дітей) спостерігається в житлових будин-

ках. Поміж усіх причин більше 80 % пожеж виникає внаслідок впливу соціа-

льного фактору (необережне поводження з вогнем, паління, експлуатація еле-

ктроприладів, пічного опалення та пустощі дітей з вогнем). Статистичні дані 

та проведений аналіз причин виникнення пожеж і їх трагічних наслідків свід-

чать про низьку підготовленість дітей віком від 5 до 10 років до дій у разі ви-

никнення пожеж, що виражається незнаннями елементарних правил вимог 

пожежної безпеки. Така ситуація засвідчує необхідність вжиття невідкладних 

заходів щодо вдосконалення системи виховної роботи з дітьми у сфері поже-

жної безпеки з метою реальних позитивних зрушень у підвищенні ефектив-

ності пожежної культури в сучасних умовах, що, у свою чергу, сприятиме до-

сягненню передового світового рівня захисту дітей від пожеж. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто відзначити, що пи-

танню навчання основам пожежної безпеки молодших школярів присвячена 

розвідка І. Гуріненко [1]. Проблема формування у молодших школярів ком-

петенцій безпеки життєдіяльності, у тому числі і пожежної безпеки, стала 

предметом наукового дослідження О. Черкашина [6]. Автор приділяє значну 

увагу пожежній безпеці в процесі вивчення основ здоров‘я учнями початко-

вої школи [7], а також висвітлює проблему формування знань про пожежну 

безпеку школярів як глобальну проблема безпеки життєдіяльності людини 

[8]. Разом із тим, серед наукових досліджень у галузі навчання дітей пожеж-

ній безпеці ще не здійснено комплексний розгляд усіх її аспектів щодо фор-

мування у молодших школярів протипожежних знань умінь та навичок із 

самозахисту свого життя в разі виникнення пожежної небезпеки [4]. Тому 

сьогодні ця проблематика вимагає від фахівців прийняття невідкладних за-

ходів щодо вдосконалення виховної роботи з молодшими школярами з на-

прямку пожежної безпеки, що передбачається Кодексом цивільного захисту 

України [2] та Державним стандартом початкової освіти [5].  

Постановка завдання. Метою статті є визначення критеріїв та пере-

ліку найбільш ефективних показників з формування у молодших школярів 

знань про пожежну безпеку, діагностика та виявлення рівня знань, умінь та 

навичок у молодших школярів про пожежну безпеку, а також оцінка їх су-

часного стану в рамках критеріїв нового Державного стандарту початкової 

освіти. 

Виклад основного матеріалу. Нашим науковим пошуком є діагнос-

тика формування у молодших школярів знань про пожежну безпеку, індика-

тором ефективності якої є рівень їх готовності до самозахисту при виник-

ненні пожежної небезпеки. Відповідно до концептуальних основ досліджен-

ня головними показниками забезпечення пожежної безпеки дитини є засво-

єння нею певних знань, умінь та навичок як фундаментальних основ готов-

ності до самозахисту. Уважаємо, що саме готовність дитини до самостійно-

го прийняття рішень на основі найпростіших дій – це передумова успішної 

реалізації самозахисту життя від пожежної небезпеки. Виходячи з цього, го-

товність молодшого школяра до самозахисту є багатогранним поняттям, що 

виражається через придбання певних знань, умінь та навичок для самостій-

ного прийняття рішень. Отже, ми пропонуємо діагностувати готовність мо-

лодшого школяра до прийняття самостійного рішення під час виникнення 

пожежної небезпеки з метою виявлення їх знань, умінь та навичок з основ 

пожежної безпеки. На нашу думку, визначальними критеріями у цьому на-

прямку стануть: когнітивний, емоційно-ціннісний та практично-діяльнісний. 

Для подальшого розвитку нашої наукової концепції розглянемо сутність цих 

критеріїв. 

Виокремлення когнітивного критерію зумовлено тим, що саме він на-

дає можливості визначити ступінь засвоєння учнями теоретичних знань у 

сфері пожежної безпеки. Саме когнітивний критерій, на нашу думку, є од-
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ним із важливих в структурі пізнавальної активності та формування проти-

пожежних знань в цілому. Відтак, визначаючи даний критерій, можемо ви-

значити рівень набуття знань молодшого школяра про пожежну безпеку з 

питань, що базуються на сформованості особистісних якостей, уявлень та 

знань, а саме: що таке безпечний та небезпечний вогонь; що собою предста-

вляють загорання та пожежа, яку користь та небезпеку вони несуть для жит-

тя; основні причини виникнення загорання та пожежі, їх можливі наслідки; 

основні правила запобігання пожежі; порядок доповіді про пожежу в Служ-

бу порятунку та основні її складники; поняття пожежно-рятувальна Служба; 

порядок дій у разі виникнення загорання або пожежі; як вийти із задимлено-

го приміщення; як загасити одяг, який загорівся; що таке евакуації та основ-

ні її шляхи. 

Важливість діагностування за емоційно-ціннісним критерієм передба-

чає виявлення у молодших школярів цікавості до розуміння значення забез-

печення пожежної безпеки, інтерес до рятувальної справи, інтерес до соціа-

льно-значимої діяльності з формування безпечного пожежного життєвого 

простору. Прагнення до вивчення тематичного змісту з питань пожежної 

безпеки та залучення до участі в заходах, присвячених пожежній безпеці. 

Відповідальність за свої вчинки з прийняття рішень щодо правильних дій 

при пожежній небезпеці, а також емоційна стійкість та поведінка. 

Практично-діяльнісний критерій є обґрунтованим в рамках нашого 

дослідження, оскільки його сутність передбачає практичну перевірку наяв-

ності у дітей навичок, які відіграють важливу роль у забезпеченні протипо-

жежного захисту та є основою пожежної безпеки. Даний критерій дозволить 

розкрити рівень практичних навичок у дітей з пожежної безпеки, які харак-

теризуються, на наш погляд, як уміння правильно оцінити обстановку, ви-

бору безпечного алгоритму практичних дій для самозахисту й рятування, 

правильність прийняття самостійних рішень.  

Таким чином, діагностика за трьома визначеними нами критеріями 

дасть змогу в цілому виявити у дітей рівень знань про пожежну безпеку. 

Враховуючи вікові особливості дітей, основним методом перевірки гіпотези, 

ми вважаємо, є педагогічний експеримент як метод комплексного дослі-

дження у вигляді бесіди, діагностичного тестового опитування, авторської 

флеш-гри у вигляді тесту на комп‘ютері та практичних відпрацювань поже-

жонебезпечних ситуацій у вигляді ігор. Опитування та завдання складалися 

з питань відповідно до завдань навчальної програми з Основ здоров‘я для 

учнів молодших класів. Для виявлення рівнів когнітивного критерію та емо-

ційно-ціннісного ми виділяємо бесіду, тестове опитування, авторську флеш-

гру та практичні відпрацювання. Для виявлення рівнів практично-

діяльнісного критерія характерними будуть практичні відпрацювання по-

жежонебезпечних ситуацій у вигляді ігор. 

Спираючись на розуміння формування у молодших школярів знань 

про пожежну безпеку, можемо визначити критеріальну основу діагностики в 
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дітей знань, умінь та навичок з пожежної безпеки. Крім того, дотримуючись 

традиційних підходів до створення критеріальної основи, можемо визначити 

рівні показників за кожним із сформульованих критеріїв: високий, середній, 

низький. Для діагностики за визначеними критеріями були обрані в загаль-

ній кількості 450 вихованців молодших класів загальноосвітніх навчальних 

закладів Харківщини.  

Отже, перейдемо до діагностики молодших школярів за показниками 

когнітивного критерію. На основі педагогічного спостереження та аналізу, 

нами були отримані соціально-очікувані результати молодших школярів. 

Інтерпретація отриманих результатів дозволила визначити критичний 

рівень знань у дітей про пожежну безпеку за всіма визначеними нами показ-

никами. Основні особливості зводяться до наступного наголошення: із зага-

льної кількості досліджуваних дітей, за середньостатистичними даними бі-

льше 338 учнів не знають основні вимоги пожежної безпеки відповідно до 

обраних нами показників, приблизно 77 учнів мають лише уявлення про 

пожежну безпеку, і тільки 35 молодших школяра мають протипожежні 

знання.  

За дослідженнями емоційно-ціннісного критерію встановили, що рес-

понденти слабо проявляють цікавість до розуміння значення забезпечення 

пожежної безпеки, інтерес до рятувальної справи, інтерес до соціально-

значимої діяльності з формування безпечного пожежного життєвого прос-

тору. Прагнення до вивчення тематичного змісту з питань пожежної безпеки 

та залучення до участі в заходах, присвячених пожежній безпеці виражаєть-

ся лише в меншій половині школярів.  

З отриманих даних та під час спостереження за практичними відпра-

цюваннями з дітьми порядку дій при виникненні пожежної небезпеки (діаг-

ностика за практично-діяльнісним критерієм), можна зробити наступні ви-

сновки. Насамперед, варто відмітити, що цей аспект дослідження вимагав 

від вихованців самооцінювання, у ході якого більше 80% вихованців усіх ві-

кових груп показали численні труднощі під час практичних відпрацювань з 

алгоритму правильних дій у разі виникнення пожежної небезпеки, загорання 

та пожежі. Як результат, сьогодні молодші школярі із задимленого примі-

щення просто вибігають на вулицю замість, того щоб виходити поповзом, 

уникаючи при цьому отруєння димом. Загоряння одягу тушать руками та бі-

гаючи туди-сюди, замість того, щоб впасти на підлогу і таким чином загаси-

ти загорання. При виникненні пожежі в квартирі ховаються під ліжко або 

зачиняються у іншій кімнаті, тим самим вказують на рятування життя таким 

способом, що вкрай небезпечно. Дехто, вийшовши з квартири, буде корис-

туватися ліфтом при пожежі. Були випадки, коли діти пропонували рятува-

тися через вікно з верхніх поверхів багатоповерхового будинку. Займаний 

електроприлад, який знаходиться під напругою гасять водою. Масло в ско-

вороді теж гасять водою, що в таких випадках приводить до розбрискування 

горючої суміші та наслідком є отримання опіків. Отже, ми можемо говорити 
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про критичні знання у молодших школярів з точки зору застосування їх в 

практичній площині, що є оцінкою сучасного стану показників практично-

діяльнісного критерію.  

Висновки. Таким чином, проведена діагностика та аналіз говорять 

про наявність низького рівня знань у дітей про пожежну безпеку за кожним 

із показників запропонованих нами критеріїв. Наявні знання у дітей не ви-

конують повною мірою завдання пожежної безпеки для молодших школярів 

в системі освіти. Відтак існує гостра необхідність удосконалення теоретич-

ного матеріалу з питань пожежної безпеки у навчальному та виховному 

процесах молодших школярів та застосування, можливо, більш ефективних 

форм та методів виховної роботи з дітьми у сфері пожежної безпеки у поза-

класній роботі. Це дозволить підвищити рівень знань у дітей щодо дій у разі 

виникнення пожежі та відпрацювати правильний алгоритм дій. Найбільш 

ефективним методом отримання необхідних знань, умінь і навичок з основ 

пожежної безпеки у школярів молодшого шкільного віку, на нашу думку, є 

гра. Використання ігрових ситуацій дає змогу ілюструвати приклади із жит-

тєвих ситуацій виникнення загорань та пожеж, моделювати поведінку дити-

ни в небезпечних для життя умовах; сприяє формуванню самостійності ви-

хованця за рахунок набуття стійких знань, умінь і навичок. При використан-

ні ігрових методів для оволодіння навичками пожежної безпеки 

обов‘язковим є залучення до процесу навчання й виховання співробітників 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Це дозволить підви-

щити рівень знань у дітей щодо дій у разі виникнення пожежі та відпрацю-

вати правильний алгоритм дій. Тож досі на часі розробка нової системи ор-

ганізації навчання дітей основам пожежної безпеки, що, своєю чергою, ви-

магає більш ґрунтовного наукового осмислення. 
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