
                  «ЗАТВЕРДЖУЮ»
Ректор  - керівник цивільного захисту
                            Борис ЗІМЕНКОВСЬКИЙ
«___» ________ 2022 року.

                                                                                             Алгоритм 
                               дій керівного складу, персоналу та студентів при виникненні надзвичайних ситуацій воєнного характеру.

1. Загальні положення.
          Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, 

катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела (може призвести) до загибелі людей та значних матеріальних 
втрат.

       НС воєнного   характеру,   пов'язані   з наслідками застосування  зброї  масового  ураження  або  звичайних засобів ураження, під час
яких виникають вторинні фактори ураження населення  внаслідок  зруйнування  будівель, атомних   і   гідроелектричних станцій,  складів  і  
сховищ  радіоактивних і токсичних речовин та відходів,  нафтопродуктів,  вибухівки,  транспортних та інженерних комунікацій тощо.

1.Дії керівного складу, керівників структурних підрозділів при виникненні НС з елементами евакуації.
Вид надзвичайної

ситуації
Дії керівного складу (ректор, декани факультетів) Дії керівників структурних підрозділів (завідувачі кафедр,

гуртожитків, відділів і служб)
1 2 3

        

           «Пожежа»

    1.Отримання інформації про виникнення пожежі 
(через чергову службу, керівників структурних 
підрозділів, особи, яка спостерігала подію).
    2.Оповіщення  ДСНС тел. 101 та МВС тел..102, 
єдиний телефон 112 про подію.

    3.Оповіщення керівника пожежної дружини 
університету тел..275-27-80 та по моб. 0975499018

    4.Прийняття рішення на проведення заходів по 
евакуації підрозділу, де виникла пожежа, доведення 
рішення до керівника структурного підрозділу.

    1.Отримання інформації про виникнення пожежі (через 
чергову службу, керівний склад університету, особи, яка 
спостерігала подію).
     2.Доповідь декану факультету, керівнику відділу, служби 
про виникнення пожежі і прийняті заходи.
     3.Організація і проведення заходів по евакуації персоналу 
та студентів, матеріальних цінностей у безпечне місце 
визначене Планом евакуації підрозділу.

     4.Контроль за ходом виконання заходів по евакуації (дії 
чергової служби, відповідальних осіб, персоналу та студентів).
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 6.Прийом доповідей про виконання заходів по 
евакуації підрозділу у безпечне місце.

    7.Створення комісії по підрахунку збитків в 
результаті пожежі та вияснення причин її 
виникнення.

 5.Організація гасіння осередку пожежі первинними засобами 
пожежогасіння.
     6.Доповідь декану факультету про виконання заходів по 
евакуації у безпечне місце.
     7.Забезпечення громадського порядку у безпечному місці 
визначеному планом евакуації підрозділу.
     

Отримання інформації
про закладання

вибухового пристрою

       1.Отримання інформації про закладання 
вибухового пристрою (через чергову службу, 
керівників структурних підрозділів, особи, яка 
повідомила про замінування).
       2.Оповіщення про подію:
                  ДСНС – тел..101
                    МВС – тел..102
                    СБУ – тел.. 298-66-22, 261-61-43
        3.Прийняття рішення на проведення заходів по 
евакуації підрозділу, де виникла подія, доведення 
рішення до керівника структурного підрозділу.
        4.Доповідь в обласне управління охорони 
здоров'я про подію.
        5. Прийом доповідей про виконання заходів по 
евакуації підрозділу у безпечне місце.
        6. Збір інформації про подію і її наслідки.

     1.Отримання інформації про закладання вибухового 
пристрою (через чергову службу, керівний склад, особи, яка 
повідомила про замінування).
      2.Оповіщення персоналу та студентів про замінування  
підрозділу.
      3. Організація і проведення заходів по евакуації персоналу 
та студентів, матеріальних цінностей у безпечне місце 
визначене Планом евакуації підрозділу.
       4.Контроль за ходом виконання заходів по евакуації (дії 
чергової служби, відповідальних осіб, персоналу та студентів).
         5.Доповідь декану факультету, керівнику відділу, служби 
про виконання заходів по евакуації у безпечне місце.
         6.Забезпечення громадського порядку у безпечному місці.
         7.Збір інформації про подію і її наслідки.

Повітряна тривога
        1.Отримання інформації про повітряну тривогу 
(через систему оповіщення – сирена С- 40, засоби 
масової інформації, чергову службу головного 
корпусу).

        1.Отримання інформації про повітряну тривогу (через 
систему оповіщення сирена С-40, чергову службу, засоби 
масової інформації).
         2.Оповіщення персоналу та студентів підрозділу про 
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        2. Через помічника ректора оповіщення 
проректорів, деканів факультетів (при необхідності).

2

повітряну тривогу.
         3. Контроль за виконанням заходів по евакуації 
персоналу та студентів в укриття визначене планом евакуації 
підрозділу.
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       3. Прийом доповідей деканів про виконання 
заходів по укриттю персоналу та студентів.
       4.Укриття у безпечному місці

         
          4. Контроль за дотриманням правил поведінки в укритті.
           5.Доповідь декану факультету, керівнику відділу, 
служби про виконання заходів по евакуації в укриття.

Відбій повітряної
тривоги

      Прийом доповіді деканів про повернення до 
навчального процесу та порушеннях під час 
перебування в укритті.

     1. Оповіщення персоналу та студентів про відбій повітряної
тривоги.
      2. Контроль за поверненням студентів до навчального 
процесу.
       3. Доповідь ректору про продовження навчального 
процесу.

Примітка: -при отриманні сигналів «Хімічна небезпека», «Радіаційна небезпека» дії керівного складу, керівників структурних підрозділів 
аналогічні і складаються із двох етапів:
                                -перший - отримання інформації про подію, прийняття рішення по ситуації;
                                -другий - доведення рішення до виконавців, контроль за виконанням заходів по евакуації в укриття.
                      

Загальні дії персоналу та студентів кафедри при виникненні надзвичайної ситуації з елементами евакуації.

Вид надзвичайної
ситуації

Дії чергової служби кафедри Дії персоналу та студентів Дії викладача, який проводить
заняття

1 2 3 4

«Пожежа»

     1.Подає голосом команду «Увага. Пожежа».
     2.Доповідає завідувачу кафедри про подію і її 
місце.
     3.Викликає пожежну команду по тел. 101.
     4.Відкриває основний та запасні виходи з 

Залишають приміщення
кафедри відповідно до Плану

евакуації у безпечне місце.

1.Керує проведенням евакуації у
безпечне місце.

2.Перевіряє приміщення  на
наявність персоналу та студентів.



приміщення кафедри
     5.Приймає заходи по гасінню пожежі з 
використанням первинних засобів пожежогасіння.
     6.По прибутті пожежної команди показує 
осередок пожежі та наявні пожежні  крани.

3.Доповідає завідувачу кафедри
про завершення евакуації з кафедри

Отримання
інформації про

закладання
вибухового
пристрою

     1.Подає голосом команду «Увага. Пожежа».
     2.Доповідає завідувачу кафедри  про подію і її 
місце та викликає:
          - службу ДСНС тел. 101,службу МВС тел.102;
          - службу СБУ по тел. 298-66-22, 261-61-43.
     4.Відкриває основний та запасні виходи з 
приміщення кафедри. Приймає заходи по 
недопущенні паніки.
     6.По прибутті силових структур показує місце 
закладання вибухового пристрою.

Залишають приміщення
кафедри відповідно до Плану

евакуації у безпечне місце.

1.Керує проведенням евакуації у
безпечне місце.

2.Перевіряє  приміщення,  на
наявність персоналу та студентів.
3.Доповідає черговому викладачу

про завершення евакуації з кафедри.

Повітряна
тривога

 Почувши завивання сирени, отримавши 
розпорядження завідувача кафедри:
  - подає голосом команду «Повітряна тривога», 
оповіщує студентів в усіх аудиторіях кафедри;
  - відкриває основний та запасний виходи з кафедри;
   - керує виходом персоналу (виходить в останню 
чергу) та студентів відповідно до плану евакуації 
кафедри у безпечне місце (укриття); 
   - перевіряє приміщення кафедри на наявність 
персоналу та студентів;
   - доповідає завідувачу кафедри про результати 
евакуації;
   - закриває кафедру і відбуває в укриття.

Залишають приміщення
кафедри відповідно до Плану

евакуації у безпечне місце,
виконуючи послідовність

виходу з приміщень.
При наявності в плані евакуації

в укриття заходу з
комплектацією стільцями –

беруть з собою стільці.

1.Керує проведенням евакуації у
безпечне місце.

2.Перевіряє  приміщення,  на
наявність персоналу та студентів.

3.Доповідає черговому викладачу
про завершення евакуації з кафедри.

Відбій повітряної
тривоги

 Почувши сигнал «Відбій повітряної тривоги» 
оповіщує персонал та студенів, відчиняє кафедру та 

 Отримують оповіщення про 
«Відбій повітряної тривоги», 

По прибутті на кафедру, 
перевіряє наявність студентів, 



продовжує виконувати свої обов'язки. організовано прибувають на 
кафедру і продовжують 
навчання.

організовує навчальний процес.
Доповідає завідувачу кафедри про 
наявність студентів.

Примітка: -при отриманні сигналів «Хімічна небезпека», «Радіаційна небезпека» дії персоналу та студентів аналогічні і складаються із двох 
етапів:
                                -перший - отримання інформації про подію;
                                -другий -  дії по виконання заходів евакуації, визначені планом евакуації кафедри.

                   Загальні дії  студентів, які проживають в гуртожитку при виникненні надзвичайної ситуації з елементами евакуації.

Вид надзвичайної
ситуації

Дії чергової служби гуртожитку Дії старших поверхів Дії  студентів

1 2 3 4



«Пожежа»

 Отримавши інформацію про виникнення 
пожежі:   
     1. Оповіщує старших поверхів 
гуртожитку «Увага. Пожежа».
     2.Доповідає завідувачу гуртожитком 
про подію і її місце та черговому по 
головному корпусу, тел.275-77-33
     3.Викликає пожежну команду по тел. 
101.
     4.Відкриває основний та запасні 
виходи з приміщення гуртожитку.
     5.Приймає заходи по гасінню пожежі з
використанням первинних засобів 
пожежогасіння.
     6.По прибутті пожежної команди 
показує осередок пожежі та наявні 
пожежні та водяні крани.

     1. Оповіщує проживаючих -
«Увага! Пожежа» починаючи з 
найближчої до виходу кімнати 
відповідно до плану евакуації 
поверху.        
     2. Керує проведенням евакуації у 
безпечне місце, визначене планом 
евакуації поверху, гуртожитку.
      3.Перевіряє приміщення поверху
на наявність проживаючих.
      4.Доповідає завідувачу 
гуртожитком, (черговій службі 
гуртожитку)  про завершення 
евакуації з поверху.
       5. Виходить останнім з 
гуртожитку у безпечне місце та 
слідкує за дотриманням 
громадського порядку.
        6. Отримавши сигнал «Відбій» 
доводить його до студентів.

     1. Швидко одягнутися по сезону, беруть з 
собою засоби індивідуального захисту 
органів дихання (респіратор, захисна маска), 
документи (військовий квиток, паспорт, 
документ про освіту, запас води 9до 2-х л).
     2. Вимикнути світло, електричні прилади, 
закрити воду (при наявності).
     3. Вийти з кімнати в коридор 
дотримуючись при цьому послідовності 
визначеній в плані евакуації з поверху.
     4. Спуститися з поверху до виходу 
(основного чи запасного) визначеному в плані
евакуації гуртожитку.
       5. Вийти з гуртожитку і дійти до 
безпечного місця, визначеного планом 
евакуації гуртожитку.
        6. В безпечному місці (укритті) вести 
себе спокійно не порушуючи громадський 
порядок, не шуміти, не палити, голосно не 
розмовляти.
         7. Отримавши сигнал «Відбій» прибути 
до місця проживання.

Отримання
інформації про

закладання
вибухового
пристрою

1

Отримавши інформацію про закладання 
вибухового пристрою:   
     1.Оповіщую старших поверхів 
гуртожитків - «Увага. Пожежа».
     2.Доповідає завідувачу  гуртожитку 
про подію і її місце та черговому по 
головному корпусу, тел.275-77-33.
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   3.Викликає  - службу ДСНС тел. 101, 
службу МВС тел.102; службу СБУ по тел.
298-66-22, 261-61-43.
     4.Відкриває основний та запасні 
виходи з  гуртожитку.
     5.По прибутті силових структур 
показує місце закладання вибухового 
пристрою.

           Залишають приміщення  
гуртожитку відповідно до Плану 
евакуації у безпечне місце (дії 
студентів аналогічні діям при 
виникненні пожежі)

      Залишають приміщення  гуртожитку 
відповідно до Плану евакуації у безпечне 
місце (дії студентів аналогічні діям при 
виникненні пожежі)

Повітряна
тривога

Отримавши сигнал - «Повітряну 
тривогу» - сирена оповіщення С-40, 
засоби масової інформації:   
     1. Оповіщує старших поверхів 
гуртожитку «Увага! Повітряна 
тривога».
    2.Відкриває основний та запасні 
виходи з  гуртожитку.
     3.Доповідає завідувачу гуртожитком 
про отримання сигналу і діях при  цьому. 
     4. Направляє студентів до основного 
та запасних виходів відповідно до плану 
евакуації гуртожитку.
     5. Приймає доповіді старших поверхів 
про евакуацію студентів (в нічний час).
     6.По прибутті завідувача гуртожитком 
доповідає про проведення евакуації.
      7.Закриває гуртожиток вибуває у 
безпечне місце.
      

     1. Оповіщує проживаючих -
«Повітряна тривога» починаючи з 
найближчої до виходу кімнати 
відповідно до плану евакуації 
поверху.        
     2. Керує проведенням евакуації у 
безпечне місце, визначене планом 
евакуації поверху, гуртожитку.
      3.Перевіряє приміщення поверху
на наявність проживаючих.
      4.Доповідає завідувачу 
гуртожитком, (черговій службі 
гуртожитку)  про завершення 
евакуації з поверху.
       5. Виходить останнім з 
гуртожитку у безпечне місце та 
слідкує за дотриманням 
громадського порядку.

        

      Залишають приміщення  гуртожитку 
відповідно до Плану евакуації у безпечне 
місце:
     1. Швидко одягнутися по сезону, взяти з 
собою засоби індивідуального захисту 
органів дихання (респіратор, захисна маска), 
документи (військовий квиток, паспорт, 
документ про освіту, запас води до 2-х л).
     2. Вимикнути світло, електричні прилади, 
закрити воду (при наявності).
     3. Вийти з кімнати в коридор 
дотримуючись при цьому послідовності 
визначеній в плані евакуації з поверху.
     4. Спуститися з поверху до виходу 
(основного чи запасного) визначеному в плані
евакуації гуртожитку.
       5. Вийти з гуртожитку і дійти до 
безпечного місця, визначеного планом 
евакуації гуртожитку.

Відбій повітряної
тривоги

.Отримавши сигнал «Відбій повітряної 
тривоги» доводить до студентів і 
відкриває гуртожиток.

 Отримавши сигнал «Відбій 
повітряної тривоги» доводить його 
до студентів.

 Отримавши сигнал «Відбій повітряної 
тривоги» прибути до місця проживання.



Примітка: -при отриманні сигналів «Хімічна небезпека», «Радіаційна небезпека» дії персоналу та студентів аналогічні і складаються із двох 
етапів:
                                -перший - отримання інформації про подію;
                                -другий -  дії по виконання заходів евакуації у безпечне місце визначене планом евакуації гуртожитку.

                                  У разі загрози життю та здоров'ю необхідно потурбуватися про наявність: 

- найпростіших засобів індивідуального захисту (респіратор, ватно-марлева пов’язка, протипилова тканинна маска тощо);

- найпростіших засобів медичної допомоги (бинт, йод, джгут, перекис водню, нашатирний спирт, знеболювальні засоби тощо).

                                                                                При виявленні підозрілого предмету.
          Диверсанти намагаються розмістити вибухові пристрої у найбільш уразливих місцях, де зможуть завдати найбільшої шкоди 

населенню.
До таких місць, як правило, належать:
- автомобілі;
- входи, внутрішні двори, підсобні приміщення адміністративних і житлових будинків, складських приміщень;
- урни для сміття, інженерні комунікації в місцях масового перебування людей (фестивалі, ярмарки, базари, супермаркети, підземні 

переходи тощо);
- громадський транспорт (вагони тролейбусів, автобусів, трамваїв, поїздів тощо);
- об'єкти підвищеної небезпеки, тощо.

Для камуфляжу вибухових пристроїв можуть бути використані звичайні побутові предмети: портфелі, валізи, сумки, пакунки, пакети, 
згортки, мішки, ящики, коробки, іграшки, зовнішній вигляд яких може приховувати їх справжнє призначення.

    Ознаками підозрілих предметів, які можуть бути вибуховими пристроями можуть бути:
              -наявність дротів, малої антени, скочу;
              -наявність підозрілих звуків (цокання годинника, клацання), джерел електроживлення (батарейок, акумуляторів тощо) або розтяжок 
дроту (шпагату, мотузки);
              -незвичне розміщення предмету, а також не властивий специфічний запах;
              -залишення речей незнайомої людини для збереження;
              -тривале перебування без догляду різних побутових предметів.

       - предмети, що знаходиться в не призначених для цього місцях (наприклад, велика дитяча іграшка біля вхідних дверей);
       - предмети з прикріпленими до них мобільними телефонами, радіостанціями, акумуляторами.



Слід пам'ятати, що вибухова речовина може бути різноманітноговиду та мати різні властивості, що, у свою чергу, надає можливість 
замаскувати вибуховий пристрій навіть у поштовому конверті.

З метою попередження вибуху та встановлення наявності вибухового пристрою необхідно:
        -не приймати від сторонніх осіб подарунків, квітів, поштових посилань;
        -користуючись громадським транспортом, не погоджуватись на пропозиції  супроводжувати речі невідомої особи (у тому числі 

провідників, стюардів, контролерів);
        -не залишати без уваги річ, яка не повинна тут перебувати;

              -опитати осіб, які постійно там перебувають, щоб виявити власника, або особу, яка 
цю річ залишила;
-у разі, якщо власник не виявлений, негайно повідомити про знахідку чергову службу корпусу, гуртожитку, а при їх відсутності ДСНС, МВС, 
СБУ тел..101, 102, 298-66-22,261-61-43

                                                                             При виявленні будь-де підозрілого предмету необхідно:
               -не вчиняти ніяких дій (не чіпати, не відкривати та не переміщувати його);
               -зафіксувати час його виявлення;
               -не використовувати мобільні телефони та засоби радіозв′язку;
               -домогтися щоб люди і ви самі, відійшли на безпечну відстань;
               -повідомити про знахідку тел.101, 102.298-66-22, 261-61-43.
              -дочекатися прибуття оперативно-слідчої групи МВС,СБУ,ДСНС та вказати їм місце знаходження підозрілого предмету.

                                            Керівник служби ЦЗ ЛНМУ                                   В.П.Єфімов.
                                            

                                           




