
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЕКСПЕРТА 

 

Перш за все, потрібно враховувати, що під час пожеж у 

закладах освіти (надалі – заклади) можливі: 

 виникнення паніки; 

 наявність великої кількості дітей різного віку; 

 особливий (складний) план приміщень; 

 велика завантаженість горючими матеріалами; 

 розвинута система вентиляції та кондиціювання повітря; 

 наявність хімічних реактивів, інших небезпечних речовин для лабораторних 

дослідів та у виробничих майстернях. 

Напрямки забезпечення пожежної безпеки закладів освіти 

Забезпечення пожежної безпеки в організаціях, на підприємствах системи 

освіти України здійснюється згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні та 

Правилами пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти 

України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 15.08.2016 № 

974, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08.09.2016 за № 1229/29359. 

Головним завданням забезпечення пожежної безпеки у закладах освіти є захист 

та рятування людей  від впливу небезпечних факторів пожежі, якими 

супроводжується неконтрольоване горіння. У разі виникнення пожежі, дії 

працівників закладів, залучених до гасіння пожежі, мають бути спрямовані на 

створення безпеки людей, і в першу чергу дітей, їх евакуацію та рятування. 

Усі заклади та установи перед початком навчального року  мають бути прийняті 

відповідними комісіями, до складу яких входять представники органів державного 

нагляду у сфері пожежної безпеки. 

Приміщення для розміщення чергових має бути забезпечене телефонним 

зв’язком. Черговий повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту 

органів дихання для саморятування людей під час пожежі з розрахунку на 

максимальну кількість дітей та окремо для обслуговуючого персоналу, комплектом 

ключів від дверей евакуаційних виходів, ручним електричним ліхтарем. 

Під час перебування учасників навчально-виховного процесу в будівлях 

дозволяється двері евакуаційних виходів замикати лише зсередини за допомогою 

запорів (засувів, крючків тощо), які легко (без ключів) відмикаються. 
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Робота з небезпечними речовинами 

У лабораторіях, де застосовуються ЛЗР, ГР та гази, необхідно передбачати 

централізоване їх постачання й роздавання їх на робочі місця із застосуванням 

закритої безпечної тари. На робочих місцях кількість цих речовин не повинна 

перевищувати змінну потребу. Змінна кількість ЛЗР та ГР повинна зберігатися в 

металевих ящиках або шафах. 

Усі роботи, пов’язані з можливістю виділення токсичних або 

пожежовибухонебезпечних парів та газів, повинні проводитися лише у витяжних 

шафах, коли працює вентиляція. 

Користуватися витяжними шафами з розбитим склом або несправною 

вентиляцією, а також якщо в них є речовини, матеріали та устаткування, що не 

мають відношення до виконуваних операцій, забороняється. 

Витяжні шафи, в яких проводяться такі роботи, повинні мати верхні та нижні 

відсмоктувачі, а також бортики, котрі запобігають стіканню рідини на підлогу. 

Відпрацьовані ЛЗР та ГР слід збирати у спеціальну герметичну тару, яку 

наприкінці робочого дня видаляють з приміщення для регенерації або утилізації. 

Посудини, в яких проводилися роботи з ЛЗР та ГР, після закінчення досліджень 

повинні негайно промиватися пожежобезпечними розчинами. 

Співробітники закладів зобов’язані знати пожежну небезпеку застосовуваних 

хімічних речовин і матеріалів, засоби їх гасіння та дотримуватися заходів безпеки 

під час роботи з ними. 

 

 



 

 


