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Про створення класів безпеки  
у  закладах освіти області

На виконання основних заходів цивільного захисту на 2023 рік, з метою 
формування безпечного освітнього середовища в закладах освіти, збереження 
життя і здоров’я учасників освітнього процесу, посилення профілактичної 
роботи з питань безпеки життєдіяльності, формування здоров’язбережувальних 
компетентностей здобувачів освіти

НАКАЗУЮ:

        1. Створити та забезпечити функціонування класів безпеки у закладах 
освіти області.
        
        2. Рекомендувати долучати до створення та роботи класів безпеки 
територіальні підрозділи Головного управління ДСНС України у 
Тернопільській області, Головного управління Національної поліції в 
Тернопільській області.
 
        3. Керівникам органів управління освітою територіальних громад:
         1) Визначити відповідальних осіб за організацію роботи із створення 
класів безпеки. 
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2) Проводити облаштування класів безпеки відповідно до Рекомендацій 
щодо впровадження проєкту ,,Класи безпеки”, що додаються. 
         3) Надавати комунальній установі Тернопільської обласної ради ,,Центр 
аналітично-методичного та матеріально-технічного забезпечення розвитку 
освітніх закладів області” на електронну адресу centre.osvita@ukr.net 
інформацію з фотозвітом про відкриття та облаштування класів безпеки 
щоквартально до 10 числа наступного за кварталом місяця. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Директор департаменту               Ольга XOMA

Ганна Зварич 
Світлана Боднар
Віталій Вітер

mailto:centre.osvita@ukr.net


Додаток  
до наказу департаменту освіти і науки 
обласної військової адміністрації
від                  №    
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
 щодо впровадження проєкту ,,Класи безпеки”

Одним із шляхів формування безпечного освітнього середовища є 
створення в закладах освіти класів безпеки, на базі яких здобувачі освіти 
вивчатимуть правила безпечної поведінки.

З метою виховання у підростаючого покоління базового поняття основ 
безпечного середовища, яке містить у собі знання з правил пожежної безпеки, 
мінної безпеки та цивільного захисту в цілому, засвоєння алгоритму дій у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру Міністерством освіти і 
науки України спільно з Державною службою України з надзвичайних ситуацій  
здійснюється робота щодо створення в закладах освіти класів безпеки, 
функціонування яких спрямоване на вивчення правил безпеки в цілому.

Навчання в класах безпеки здійснюється, зокрема, відповідно до програм 
з навчальних предметів ,,Основи здоров’я” та ,,Захист України”.

Класи безпеки – це в першу чергу інтерактивні класи, адже навчання в 
них відбувається за умов постійної активної взаємодії усіх учасників освітнього 
процесу. 

Для наповнення цих класів рекомендуємо використовувати методичні та 
агітаційні матеріали, в тому числі для інклюзивного навчання, а заняття з 
дітьми проводити у доступній для них формі із залученням відео- та 
аудіоматеріалів, враховуючи вікові критерії.

Клас безпеки – це навчальна аудиторія, яка може вмістити до 30 учнів 
разом з викладачами. Приміщення має бути оснащене необхідною кількістю 
парт (столів) та стільців для проведення занять із зазначеною кількістю осіб.

Для технічного оснащення класу безпеки можна використовувати:
- телевізори;
- відеопроектори;
- моторизований настінний екран для проектора;
- акустичні системи;
- стенди;
- магнітні дошки;
- маркерні дошки;
- мобільні симулятори пожежної безпеки (приватний будинок, громадський 

будинок, висотний будинок, екосистеми тощо);



- вогнегасники різних видів для проведення занять;
- протигази;
- дитячий одяг рятувальників, дитячі каски тощо;
- іграшки, пазли, конструктори тощо (в тому числі для дітей з вадами зору).

Для наповнення класу безпеки методичними матеріалами можна 
використовувати:

- буклети, листівки, плакати тощо (в тому числі зі шрифтом Брайля для 
інклюзивного навчання);

- аудіоролики, відеоролики, презентації, слайди, мультфільми (в тому числі 
відеоролики із сурдоперекладом);

- тематичні розмальовки, кросворди, тести, матеріал для творчих завдань 
(пластилін, тісто для ліплення) тощо.
Наповнення класів може змінюватись та постійно оновлюватись. Для 

отримання методичних матеріалів керівник закладу освіти може звернутися до 
територіальних органів ДСНС, Нацполіції, представників МОЗ, Товариства 
Червоного Хреста України, органів виконавчої влади.

У класах безпеки передбачено проведення уроків для дітей різних 
вікових категорій.

Інформацію для дітей молодшого шкільного віку рекомендуємо 
викладати в ігровій формі з рухливими елементами, з використанням ігор на 
пожежну тематику, мультфільмів, загадок та ребусів. Для проведення занять з 
дітьми молодших класів бажано використовувати м’яке покриття для підлоги.

Для дітей середнього та старшого віку необхідно передбачити 
викладення інформації у форматі лекцій, презентацій, тестів та бесід з 
урахуванням заходів власної безпеки.

Клас безпеки рекомендовано облаштувати за зональним принципом 
організації освітнього простору, що сприятиме оптимізації освітнього 
процесу та систематизації сприйняття навчальної інформації:

1) зона для перегляду відеоуроків та презентацій;
2) зона пожежної безпеки (для вивчення правил пожежної безпеки, 

алгоритму дій при пожежі, правил користування вогнегасником та іншими 
первинними засобами пожежогасіння);

3) зона мінної безпеки (для вивчення правил поведінки у разі виявлення 
вибухонебезпечних та підозрілих предметів);

4) зона безпеки життєдіяльності (для вивчення правил безпечної 
поведінки у різних сферах життя, в тому числі алгоритмів дій у разі 
надзвичайних ситуацій різного характеру);

5) зона домедичної допомоги (для проведення занять та тренінгів з 
надання першої домедичної допомоги при травмах різного характеру та опіках, 
у тому числі зупинки кровотечі, проведення серцево-легеневої реанімації 
тощо);



6) зона психологічного розвантаження (для роботи з психологами, 
виконання творчих завдань, проведення бесід тощо);

7) зона ігрова (для проведення тематичних рухливих ігор та вправ з 
дітьми молодшої вікової категорії).

Розташування усіх цих зон, а також меблів у кабінеті, має бути  зручним і 
логічним, аби не порушувати концентрацію уваги під час проведення занять.


