
  

Сигнал повітряної тривоги (далі «тривога») означає підвищену небезпеку для життя та здоров’я 

людей від потенційно можливого прямого влучання зброї або внаслідок руйнування споруд.   

З метою мінімізації ризиків враження  під час тривоги всі учасники освітнього процесу 

(здобувачі освіти, співробітники ліцею та особи, що офіційно перебувають на території 

навчального закладу) повинні відповідно вказівників руху перейти до найпростішого укриття (далі 

«укриття») розташованого у підвальних приміщеннях тих корпусів, де вони знаходяться під час 

сигналу тривоги.  

  

Керівники груп, керівники підрозділів повинні ознайомити здобувачів освіти та підлеглих з 

наступною інформацією:  

• місцем розташування укриттів на кожному з корпусів,  шляхи переміщення до них, місце 

зберігання ключів від укриття.  

• правила поведінки під час переміщення до укриття та перебування в ньому.  

• пояснення щодо дій, у разі надзвичайної ситуації.  

• перелік необхідних речей, які необхідно взяти із собою в укриття.  

та повести з ними навчальну евакуацію з метою отримання практичних навичок.  

  

Керівники груп, керівники підрозділів зобов’язані знати кількість здобувачів освіти та 

підлеглих що знаходяться під час сигналу тривоги на території ліцею.  

  

Черговий по корпусу  

• Не допускає перебування сторонніх на території корпусу.  

• Повинен знати кількість співробітників, що знаходиться в корпусі.  

• Після того, як отримає інформацію про те, що всі здобувачі освіти та співробітники ліцею, 

які перебували в даному корпусі, перебувають в укритті закриває вхід до будівлі корпусу.  

  

Співробітники установи та відвідувачі - повинні реєструватися у журналі чергового.  

У разі тривоги зобов'язані пройти в укриття та дотримуватись вимог адміністрації Під час тривоги 

викладачі, майстри, керівники підрозділів опускаються в укриття та перебувають з здобувачами 

освіти та підлеглими.  

 

Відповідальні особи після оголошення сигналу оповіщення мусять перевірити всі приміщення 

закладу на відсутність у них учасників освітнього процесу та працівників закладу, по завершенню 

перевірки прямувати до найближчого укриття.  

 

Здобувачі освіти, які знаходяться на подвір'ї закладу, під час сигналу оповіщення повинні 

самостійно рухатися до укриття та сповістити про свою присутність керівника групи.  

  

Здобувачі освіти, що мешкають та знаходяться у гуртожитку під час сигналу тривоги 

переміщуються до укриття під керівництвом вихователя або, за його відсутності – чергового по 

гуртожитку.  

  



Дії викладачів, майстрів  

які під час сигналу «Тривога» проводять заняття зі здобувачами освіти:  

• У разі сигналу тривоги припинити заняття, повідомити здобувачів освіти необхідність 

пройти в укриття, взявши з собою особисті речі.  

• Швидко вивести всіх здобувачів  освіти організованими колонами із приміщення (кабінету, 

майстерні) та закрити його на замок, попередньо переконавшись, що там ніхто не 

залишився.  

• Забезпечити контроль за здобувачами освіти по дорозі до укриття та під час їх знаходження 

в укритті.   

• В укритті допомогти учасникам освітнього процесу швидко та спокійно зайняти місця поруч 

з викладачем (майстром)  

• Надати інформацію про кількість здобувачів освіти (присутніх на занятті, що опустилися в 

укриття) представнику адміністрації ліцею та внести до журналу, який перебуває в укритті.  

• Під час перебування в захисній споруді вчителі та вiдповiдальнi особи здійснюють 

необхідну підтримку, заходи для комфортного та спокійного перебування в укритті,  

забезпечують дотримування тиші. Переміщення здобувачів освіти по укриттю – лише з 

дозволу викладача (майстра).  

• Після завершення небезпеки та оголошення про відбій тривоги викладачі та майстри 

забезпечують організований вихід з укриттів усіх учасників освітнього процесу. 

Переміщення здійснюється колонами або групами у напрямку залишених під час тривоги 

приміщень   

  

  

Дії формувань цивільного захисту ліцею  

  

Санітарний пост  

Забезпечують укриття необхідними засобами та медикаментами для надання першої допомоги. 

Під час тривоги члени санітарного поста опускаються в укриття та перебувають там зі 

здобувачами освіти та співробітниками. У разі виникнення загрози здоров'ю для здобувачів освіти 

або співробітників:  

• надають допомогу;  

• консультують тих хто бере участь у наданні медичної допомоги ;  

• забезпечують зв'язок із медичними установами;  

• організують відправлення постраждалих до лікарні.  

  

Аварійно-ремонтна ланка  

Забезпечує укриття шанцевим інструментом та підтримує необхідне обладнання та інструменти у 

робочому стані. Під час тривоги члени ланки опускаються в укриття і перебувають з здобувачами 

освіти та співробітниками.  

У разі пошкодження будівель та комунікацій виконують такі завдання:  

• розбір завалів, забезпечення шляхів переміщення із заблокованих приміщень;  

• вимкнення комунікацій у разі їх ушкодження;  

• відновлення роботи комунікацій для підтримки функціонування інженерних систем об'єкта.  

• взаємодіють із підрозділами ДСНС при виконанні аварійно-рятувальних робіт.  


