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ПОРЯДОК ДІЙ
на випадок виникнення надзвичайної ситуації та проведенні 

тимчасової евакуації працівників і здобувачів освіти
у випадку оголошення сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА»

1. Перед початком навчально - виховного процесу 2022/23 
навчального року здобувачам освіти нового набору, усіх інших 
навчальних груп, що прибули на оф-лайн навчання, куратори 
навчальних груп обо’язково проводять інструктажі з питань охорони 
праці, пожежної, техногенної безпеки, а також, враховуючи 
специфіку навчання в умовах воєнного стану, ознайомлюють 
здобувачів освіти із порядком дій, правилами поведінки та вимогами 
до перебування у приміщеннях укриттів коледжу. Інструктажі 
проводяться під особистий підпис здобувачів освіти і посадової 
особи (куратора) у журналі реєстрації інструктажів навчальної 
групи.

2. Перед початком заняття викладачі по академічних журналах 
навчальних груп проводять перевірку фактичної наявності 
здобувачів освіти, що прибули на навчання і перебувають в 
аудиторії. Після відміни сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» і 
поверненні навчальної групи з укриття до аудиторії для 
продовження заняття викладачі повторно перевіряють фактичну 
наявність в аудиторії здобувачів освіти по журналу. У випадку 
відсутності в аудиторії з нез’ясованих причин здобувана освіти 
викладач негайно інформує завідувача відповідним відділенням та 
звернувшись до здобувачів освіти навчальної групи хто ймовірно 
товаришує з відсутнім для прозвону по телефону для з’ясування 
місця перебування відсутнього та обставини які призвели до 
відсутності.



3. Перед початком лекції викладачі щоденно, протягом декількох 
хвилин, нагадують здобувачам освіти основні вимоги про порядок 
дій на випадок оголошення сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» і 
проведення евакуації із аудиторій, кабінетів, лабораторій, об’єктів 
де проводяться практичні заняття та заняття із фізичної підготовки 
тощо відповідно до наявних поверхових схеми евакуації з 
приміщення коледжу із дотриманням вимог безпеки при 
переміщенні до укриттів коридорами, східцевими маршами.

4. Евакуація із навчальних аудиторій до укриттів проводиться під 
керівництвом викладача з дотриманням вимог щодо організованого, 
безпечного виходу. Перед початком евакуації викладач особисто 
оглядає коридор для визначення ступені наповнюваності проходів 
іншими здобувачами освіти, що розпочали або продовжують 
евакуацію з метою уникнення труднощів при евакуації при значному 
скупченні людей в проходах коридорів. Викладачі, куратори 
нагадують здобувачів освіти, що вони повинні при евакуації забрати 
із собою всі свої особисті речі, одяг, приватну оргтехніку тощо. 
Здобувані освіти забезпечують себе мінімальним запасом питної 
води у пластиковій пляшечці об’ємом від 0,33 до 0,5 літрів, бажано 
не газованої.

5. Звернути увагу, що кожен працівник, здобувай освіти перебуваючи 
в укритті обов’язково повинні мати при собі у кишені, сумочці, 
рюкзаку, барсетці тощо записку де чітко, розбірливо має бути 
записано повністю прізвище ім’я по батькові, домашня адреса 
здобувана освіти чи працівника, а також номери телефонів членів 
сім’ї.

6. Завдання кожного викладача при отриманні сигналу «ПОВІТРЯНА 
ТРИВОГА» правильно організувати вихід навчальної групи із 
аудиторії до укриття. Слід звернути увагу, що здобувані освіти 
нового набору прибули до коледжу із своїх приватних побутових 
умов. Через обставини індивідуальних потреб на час для адаптації 
при колективному перебуванні здобувачів освіти в умовах значної 
кількості і концентрації людей, необхідність дотримання нових 
правил поведінки тощо у кожного здобувана освіти формуються 
абсолютно нові уявлення і моделі поведінки при виникненні 
надзвичайних ситуацій, особливо у період евакуації в умовах дії 
воєнного стану і загрозі життю і здоров’ю.

7. Психологія індивідуальної поведінки при рятуванні викликає в 
основному почуття страху за власне життя, що може призвести до 



панічних дій спрямованих на якнайшвидше залишення небезпечного 
місця. Тому викладачі зобов’язані заспокоїти здобувачів освіти і з 
урахуванням вимог безпеки спокійно вивести навчальну групу до 
укриття не допустивши виникнення паніки у будь якій формі прояву 

ступор - повне завмирання, нерухомість і втрата здатності до 
свідомої оцінки послідовності дій, або - фуги - хаотичні кидання, 
нецілеспрямованість дій, здатність до різких необдуманих рухів, 
бігу, без врахування обставин і наслідків при створенні загрози для 
оточуючих.

8. Евакуація здобувачів освіти із аудиторій навчального корпусу № 1 
проводиться із дотриманням вимог безпеки переміщення 
коридорами, східцевими маршами у підвальне приміщення під 
навчальним корпусом №1 де розташовано найпростіше укриття №
1, розрахункова місткість якого до 650-ти осіб згідно діючих 
нормативів.

9. Евакуація здобувачів освіти із аудиторій навчального корпусу № 2 
проводиться із дотриманням вимог безпеки переміщення 
коридорами, східцевими маршами у підвальне приміщення під 
навчальним корпусом №2 де облаштоване найпростіше укриття №
2, розрахункова місткість якого до 250-ти осіб згідно діючих 
нормативів.

10. Евакуація здобувачів освіти із аудиторій лабораторного 
корпусу проводиться із дотриманням вимог безпеки переміщення 
коридорами, східцевими маршами у підвальне приміщення під 
навчальним корпусом №2 Порядок евакуації із лабораторного 
корпусу передбачає виведення здобувачів освіти з аудиторій 2-го 
поверху через перехід між навчальними корпусами, а з аудиторій 
першого поверху через вихід першого поверху біля аудиторії №26.
З початком навчального процесу вахтери навчального корпусу № 2 
зобов’язані своєчасно, до початку занять, відкрити вихідні двері 
першого поверху біля аудиторії №26 для можливості, у разі потреби, 
безперешкодного виведення здобувачів освіти до укриття №2

11. При проведенні евакуації нагадати здобувачам освіти і 
працівникам, що недопустимо бігти по коридорах, переходах і 
особливо східцевих маршах. Не допускати штовханини під час руху 
по коридорах і особливо на східцевих маршах, не випереджати один 
одного, не створювати штучно затримку при переміщенні до 
укриття, голосно не розмовляти, не сміятися, не користуватися 
мобільним телефоном під час руху. Уважно слухати вказівки 
викладача і чітко їх виконувати



12. Особливу увагу приділити місцям входу до приміщень 
укриттів де суттєво знижується швидкість проходження значної 
кількості людей через конструктивні особливості приміщення. Бути 
надзвичайно уважними при вході до укриттів по східцях та 
безпосередньо у дверних входах з обмеженими розмірами по висоті, 
щоб не сталося травмування. Бути надзвичайно уважними на шляхах 
входів до укриття.

13. Після прибуття до приміщення укриття викладачі повинні 
уважно слідкувати за виведеною навчальною групою, слідкувати за іх 
поведінкою, загальним станом. Не залишати групу без належної 
уваги, реагувати на звернення здобувачів освіти про необхідність 
допомоги. У випадку виникнення критичних обставин вжити 
необхідні заходи по інформуванню завідувачів відділеннями, при 
потребі звернутись до медичного працівника, який також перебуває в 
укритті для надання необхідної допомоги.

14. При виведенні із приміщення укриття після відміни сигналу 
«ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» викладачі організовано виводять групу з 
укриття з дотриманням вимог безпеки пересування та після 
прибуття в аудиторію провести опитування про стан здоров’я та 
емоційні відчуття здобувачів освіти. У випадку виявлення ознак 
розгубленості, втоми, виникнення загрози стану здоров’я 
запропонувати здобувану освіти вийти у супроводі товаришу на 
свіже повітря, а у разі потреби доправити до оздоровчого пункту 
коледжу та проінформувати завідувача відділенням про випадок 
погіршення стану здоров’я здобувана освіти.

15. При проведенні навчально - виробничої практики у 
приміщення навчально - виробничої майстерні, керівник практики 
негайно припиняє роботи, вимикає все технологічне обладнання та 
організовано виводить здобувачів освіти із приміщення і відводить їх 
у віддалене місце подалі від споруд, щонайменше на 100 метрів. 
Приміщення майстерні, гаражів, складів тощо не відповідають 
вимогам безпеки і укриття на випадок загрози тому перебувати там 
небезпечно.

16. Під час проведення занять з фізичної підготовки на стадіоні, у 
приміщенні спортивного комплексу у випадку виникнення 
надзвичайної ситуації, оголошенні сигналу «ПОВІТРЯНА 
ТРИВОГА» викладач негайно організовує виведення із приміщень 
спортивного комплексу та стадіону здобувачів освіти у віддалене 



місце подалі від споруд, щонайменше на 100 метрів або організовує 
безпечне переміщення навчальної групи до укриття №1.

17. Завідувачі гуртожитками зобов’язані провести відповідні 
інструктажі здобувачам освіти нового набору, усіх інших 
навчальних груп, що прибули на оф-лайн навчання, з питань 
охорони праці, пожежної, техногенної безпеки, а також, враховуючи 
специфіку навчання і проживання у гуртожитках в умовах воєнного 
стану, ознайомлюють здобувачів освіти із порядком дій, правилами 
поведінки та вимогами до перебування у гуртожитках коледжу. 
Інструктажі проводяться під особистий підпис здобувачів освіти і 
посадової особи (завідувача гуртожитком) у журналі реєстрації 
інструктажів здобувачів освіти, що проживають у гуртожитках.

18. У приміщеннях гуртожитків № 1 та №2 під час оголошення 
сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» здобувані освіти мають 
укриватися у безпечних приміщеннях загального користування, а 
саме санвузли, умивальники. У приміщенні гуртожитків № 3 та № 5 
при сигналі «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» здобувані освіти зобов’язані 
вийти на коридори між двома несучими стінам приміщення де їх 
перебування буде більш безпечним.

19. Здобувані освіти, що перебувають і бібліотеці, читальному залі 
бібліотеки, їдальні коледжу при оголошенні сигналу «ПОВІТРЯНА 
ТРИВОГА» самостійно негайно залишають вказані приміщення і 
приймають рішення щодо вибору способу укриття та можливості 
користування укриттям № 1 або №2.

20. При перебуванні на практичних роботах у теплиці, на 
дослідних ділянках, пересування територією у випадку оголошення 
сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» керівник практики на теплицях, 
дослідних ділянках негайно виводить здобувачів освіти із 
приміщення теплиці, ділянок для уникнення травмування склом. У 
таких випадках викладач, здобувачі освіти самостійно приймають 
рішення щодо вибору місця і способу укриття, прямуючи до укриття 
№1 та №2 або відходячи подалі від приміщень і споруд у безпечне, на 
їх думку, місце де буде більш безпечно.

Керівник підрозділу 
з охорони праці коле СІВЧЕНКО
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