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Анотація. Постановка проблеми. Пожежі – найбільш поширені причини надзвичайних ситуацій на
об'єктах із масовим перебуванням людей. Тому актуальною бачиться необхідність упровадження нових засобів
і способів забезпечення пожежної безпеки, спрямованих на збереження життя і здоров'я людей під час
можливих пожеж у будівлях. Мета статті – аналіз евакуаційних заходів під час пожежі в навчальних
закладах та визначення шляхів їх оптимізації. Методика. Теоретичні та розрахункі методи дослідження,
нормативно-правові документи. Результати. Теоретично визначено, що зростання небезпечних факторів
пожежі до значень, здатних заподіяти шкоду життю і здоров’ю людей, відбувається лічені хвилини. Основними
причинами смерті під час пожеж стають отруєння токсичними продуктами горіння – 67 %, вплив високої
температури – 23 %, задуха в разі зниженої концентрації кисню під час пожежі – 10 %. Установлено, що
проблема зменшення часу евакуації під час пожеж в Україні вирішується проведенням навчань в організації
евакуації, залежить від кількості та складу людей у в будівлі, швидкості їх пересування. Визначено, що
загальний час евакуації під час пожежі із навчальних приміщень триповерхової будівлі II ступеня
вогнестійкості вдвічі перевищує нормативне значення, відповідно до ДБН В.1.1-7:2016. Наукова новизна.
Уперше запропоновано організаційні заходи пожежної безпеки в навчальних закладах, спрямовані на
збереження життя і здоров’я людей у випадку можливих пожеж у будівлях. Практична значимість. Як
планування заходів евакуації внесено пропозиції з уніфікації розкладу занять у корпусах навчального закладу з
метою уникнення негативних наслідків пожежі.
Ключові слова: організаційні заходи; евакуація; час евакуації; евакуаційний шлях; пожежа; пожежна
безпека; навчальні заклади; оптимізація
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Аннотация. Постановка проблемы. Пожары – наиболее распространенные причины чрезвычайных
ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей. Поэтому актуальной является необходимость внедрения
новых средств и способов обеспечения пожарной безопасности, направленных на сохранение жизни и здоровья
людей при возможных пожарах в зданиях. Цель статьи – анализ эвакуационных мероприятий при пожарах в
учебных заведениях и определение путей их оптимизации. Методика. Применение теоретических и расчетных
методов исследования, нормативно-правовых документов. Результаты. Теоретически определено, что рост
опасных факторов пожара до значений, способных причинить вред жизни и здоровью людей, происходит в
считанные минуты. Основные причины смерти во время пожаров – отравления токсичными продуктами
горения – 67 %, влияние высокой температуры – 23 %, удушье при пониженной концентрации кислорода во
время пожара – 10 %. Установлено, что проблема снижения времени эвакуации при пожарах в Украине
решается проведением обучений в организации эвакуации, зависит от количества и состава людей в здании,
скорости их передвижения. Рассчитано, что общее время эвакуации при пожаре из учебных помещений
трехэтажного здания ІІ степени огнестойкости вдвое превышает нормативное значение, согласно ДБН В.1.17:2016. Научная новизна. Предложены впервые организационные меры пожарной безопасности в учебных
заведениях, направленные на сохранение жизни и здоровья людей при возможных пожарах в зданиях.
Практическая значимость. В качестве планирования эвакуационных мероприятий внесены рекомендации
унификации расписания занятий в корпусах учебного заведения, с целью избежать последствий пожара.
Ключевые слова: организационные мероприятия; эвакуация; время эвакуации; эвакуационный путь;
пожар; пожарная безопасность; учебные заведения; оптимизация
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Abstract. Fires are the most common cause of emergencies at crowded sites. Therefore, there is an urgent need to
introduce new tools and methods to ensure fire safety, aimed at saving lives and health in case of possible fires in
buildings. Purpose. Analysis of evacuation measures in case of fire in educational institutions and determination of
ways to optimize them. Methods. Application of theoretical and calculation research methods, normative-legal
documents. Results. It is theoretically determined that the growth of fire hazards to values that can harm human life and
health is a matter of minutes. The main causes of death during fires were poisoning by toxic combustion products 67 %,
exposure to high temperature 23 %, suffocation in case of low oxygen concentration during a fire 10 %. It is established
that the problem of reducing the evacuation time in case of fires in Ukraine is solved by conducting exercises in the
organization of evacuation, depends on the number and composition of the contingent in the building, the speed of their
movement. It is determined that the total evacuation time in case of fire from the training premises of the three-storey
building of the II degree of fire resistance is twice the normative value, according to SBC B.1.1-7:2016. Scientific
novelty. Implementation of organizational fire safety measures in educational institutions aimed at saving lives and
health in case of possible fires in buildings. Practical significance. As a planning of evacuation measures, proposals
were made to unify the schedule of classes in the buildings of the educational institution in order to avoid the negative
consequences of the fire.
Keywords: organizational activities; evacuation; evacuation time; evacuation route; fire; fire safety; educational
establishments; optimization
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Вступ. Пожежі – найбільш поширені
причини надзвичайних ситуацій на об’єктах
із масовим перебуванням людей. Останнім
часом у цілій низці регіонів України
зареєстровано збільшення числа пожеж, за
яких відмічається велика кількість загиблих
і травмованих людей, в тому числі дітей [1;
7]. Один із найважливіших заходів зниження
пожежного
ризику
до
соціально
прийнятного рівня, включаючи скорочення
числа загиблих і травмованих, – це
евакуація людей [8].
Міжнародний та вітчизняний досвід
свідчить, що вкрай важливим і необхідним
заходом бачиться принцип перспективного
планування евакуації за затвердженими
раніше планами, які повинні ґрунтуватись і
відповідати вимогам законодавства та
характеру можливих надзвичайних ситуацій
на відповідних територіях чи об’єктах
господарювання [11].
Постановка проблеми. Заклади освіти
характеризуються
наявністю
багатоповерхових будівель, великими площами
приміщень та загальною кількістю людей,
які одночасно можуть у них перебувати. Це
підвищує
ризик
зростання
кількості
постраждалих під час пожежі.
Знижується
здатність
реагування
пожежних підрозділів у разі швидкого
наростання небезпечних факторів пожежі до
значень, здатних заподіяти шкоду життю.
Класифікація будівель та споруд за
функціональною пожежною небезпекою
накладає
на
архітектурно-будівельну
класифікацію
додатково
необхідність
урахування
складу
основного
функціонального контингенту людей. Їх
кількість,
психофізіологічні
якості
і
функціональний
стан
визначають
можливості своєчасної та безперешкодної
пішохідної евакуації, тобто єдиного,
передбаченого технічним регламентом про
вимоги
пожежної
безпеки,
способу
самостійно уникнути критичних рівнів
впливу небезпечних чинників пожежі в його
початковій стадії розвитку [2; 9].
Визначальними стають кількість та
розміри евакуаційних виходів із будівель і
приміщень
навчальних
закладів,
їх
конструктивні й планувальні рішення,

умови
освітленості,
забезпечення
незадимленості,
протяжність
шляхів
евакуації, їх облицювання. Все це повинно
відповідати
протипожежним
вимогам
будівельних норм [3; 5]. Тому дослідження
параметрів евакуації на конкретному об’єкті
та розроблення методів їх оптимізації
досить актуальні.
Мета роботи – аналіз евакуаційних
заходів під час пожежі в навчальних
закладах
та
визначення
шляхів
їх
оптимізації.
Матеріали і методи досліджень. Для
визначення часу евакуації з навчальних
приміщень
застосовували
статистичні,
розрахункові
методи
дослідження,
нормативно-правові документи [2−4].
Результати
досліджень
та
їх
обговорення. У щороку реєструється
2,5...4,5 млн пожеж, у яких загинули 17...62
тис. людей. Всього за 25 років жертвами 92
млн пожеж стали понад 1 млн людей. На
рисунку 1 показано розподіл місць
виникнення пожеж, наведені 24 країнами
світу за останні п’ять років [12].

Рис. 1. Характеристика пожеж у світі за
2015…2019 роки (в аналізі не враховуються правила
звіту про горіння сміття та трави в Росії, Білорусії,
Україні)

У цілому в будівлях і на транспорті
відбувається 51,7 % всіх зареєстрованих
пожеж, у яких гине більшість (90...95 %)
всіх жертв. Виняток становлять Болгарія і
Маврикій, де пожежі в будівлях та на
транспорті в сумі складають менше 20 % від
загального числа. В Росії, Казахстані,
Люксембурзі пожежі в будівлях та на
транспорті в сумі складають понад 90 % усіх
пожеж [1; 12]. В Україні на 22 % у 2019 році
зросла
кількість
пожеж
порівняно
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з 2018 роком. Всього ж у країні щодоби
відбуваються в середньому 254 пожежі, гине
від 3 до 6 людей на кожні 100 випадків
[7; 13]. Найбільше пожеж сталося 2018 року
в Київській, Дніпропетровській та Одеській
областях. Динаміка пожеж за період
2015…2019 роки в Україні наведена на
рисунку 2.

За об’єкт дослідження обрано навчальний
триповерховий корпус. Ширина дверного
прорізу 1 м, довжина коридору другого
поверху
42,6
м,
довжина
сходів
8,8 м, ширина евакуаційного шляху на
сходах 1 м, коридору 3 м. Для розрахунку
часу евакуації людей прийнято, що вона
відбувалася
з
другого
поверху
триповерхової будівлі навчального корпусу,
залежно від довжини та кількості ділянок,
які визначають маршрут і швидкість руху по
них (рис. 3).

Рис. 2. Динаміка пожеж в Україні
за 2015…2019 роки

Рис. 3. Залежність швидкості руху людського
потоку від його щільності

Об’єктами пожеж в основному стали
споруди житлового призначення: за 2019 рік
згоріло
30
582
будівлі,
будівель
виробничого призначення за 2018 рік – 632;
соціально-культурні,
громадські
та
адміністративні споруди за 2019 рік – 561
одиниця. Причиною виникнення пожеж в
Україні за статистикою останніх п’ять років
стало
(випадків/рік):
необережне
поводження з вогнем – 70 061, порушення
правил техніки безпеки під час улаштування
та експлуатації електроустановок – 11 075,
порушення правил пожежної безпеки під час
улаштування
та
експлуатації
печей
теплогенеруючих агрегатів та установок –
4 869, підпал – 3 044, порушення технологій
виробництва
та
правил
експлуатації
транспортних засобів – 2 454, виробничого
обладнання,
технологічного
процесу
виробництва – 169 пустощі дітей з вогнем –
597.
Основними причинами смерті під час
пожеж
були
отруєння
токсичними
продуктами горіння – 67 %, вплив високої
температури – 23 %, задуха через знижену
концентрацію кисню під час пожежі –
10 % [7].

Швидкість руху зменшувалась у разі
збільшення щільності людського потоку на
ділянках шляху через проріз дверей,
сходами. Дуже важливо враховувати цей
рух у випадку великої кількості людей в
умовах евакуації в разі пожежі. Також
значно впливає на рух людських потоків
психологічний, фізичний стан людей та їх
вік.
Рух людини – складний процес, який
може
бути
нормальним,
аварійним,
безладним і потоковим, узгодженим (ходьба
в ногу) і неузгодженим, тривалим і
короткочасним, вільним і обмеженим. При
ходьбі у темпі «швидкий крок» швидкість
чоловіка та жінки складає 1,75…2,17 м/с та
1,67…2,06
м/с
відповідно.
Середня
швидкість зі швидким кроком складає
1,92 та 1,83 м/с. При спокійному бігу
інтервал швидкості чоловіка та жінки
складає 3,61 та 3,56 м/с, а середня швидкість
3,06 та 2,94 м/с відповідно [8; 10].
Для
організації
планування
евакуаційних заходів найбільше значення
має нормальний, масовий, потоковий рух.
Вікова категорія працівників у навчальному
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корпусі при обчисленні евакуаційного часу
під час пожежі складала в середньому від 20
до 65 років. Розрахунки показали, що
щільність людського потоку збільшується
для кожної ділянки евакуаційного шляху.
Так, час руху від найбільш віддаленої
аудиторії до дверей приміщення – 0,45 хв,
проходження 58 осіб із дверного отвору
приміщення – 1,16 хв, потоковий рух по
коридору від дверей навчальної аудиторії до
сходового маршу – 0,71 хв, рух по
сходовому маршу – 2,2 хв, проходження
дверного отвору з будівлі – 3,51 хв.
Визначено, що загальний час евакуації з
другого поверху триповерхової будівлі
навчального корпусу склав 8 хв 2 секунди.
Будівля навчального корпусу триповерхова,
належить до II ступеня вогнестійкості
[4; 5]. Кількість студентів, викладачів та
співробітників під час проведення занять у
цьому корпусі має бути такою, щоб час
евакуації дорівнював 4 хв, відповідно до
вимог [2; 3; 6]. Аналіз показав, що в ході
евакуації
кількість
одноразового
перебування
студентів
перевищує
нормативні значення майже вдвічі. Для
уникнення катастрофічних наслідків у разі
пожежі адміністрації навчальних закладів
надано рекомендації уніфікації розкладу

занять у корпусах навчального закладу. Аби
уникути паніки, важливо детальніше
розглянути всі способи захисту студентів,
штатних працівників від небезпечних
факторів пожежі, а саме усунення їх дії та
проведення евакуації в безпечну зону.
Висновок. Теоретично визначено, що
найчастіше час зростання небезпечних
факторів пожежі (отруєння токсичними
продуктами
горіння,
дія
високої
температури, задуха) до значень, здатних
заподіяти шкоду життю і здоров’ю людей,
становить лічені хвилини.
Установлено, що загальний час евакуації
у разі пожежі з навчальних приміщень
триповерхової
будівлі
II
ступеня
вогнестійкості вдвічі перевищує нормативне
значення, відповідно до ДБН В.1.1-7:2016.
Показано, що один із важливих факторів
евакуації з приміщень під час пожежі, який
впливає на рух людських потоків – це склад
основного функціонального контингенту
студентів, штатних працівників закладу.
Тому у планування заходів евакуації
внесено пропозиції з уніфікації розкладу
занять у корпусах навчального закладу з
метою уникнення негативних наслідків
пожежі.
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