
ПРИМІРНИЙ АЛГОРИТМ 
дій студентів за сигналами оповіщення цивільного захисту

“Увага всім”, “Повітряна тривога”.

І. Алгоритм дій викладача ( відповідальної особи) під час проведення навчальних занять

                            Підготовчі заходи:
          1. Учасники освітнього процесу мають заздалегідь бути ознайомлені:
              -з місцем розташування захисних споруд (найпростішого укриття);
              -з правилами поведінки та заходами безпеки в укриттях;
              - з маршрутом руху до укриття;
              - з Планом евакуації підрозділу при виникненні надзвичайної ситуації.
          В університеті для захисту персоналу та студентів облаштовано три найпростіших 
укриттів — цокольні приміщення адміністративного, анатомічного та хімічного  корпусів.
           
            2.  З учасниками освітнього процесу на початку кожного семестру (при необхідності) 
проводяться практичні заняття по евакуації в захисні споруди у складі навчальної групи.

             3. Під час евакуації та укриття в захисній споруді студентів має супроводжувати 
виклалач (відповідальна особа) який проводив заняття до отримання сигналу «Повітряна 
тривога».

                       Порядок дій при отриманні сигналу «Повітряна тривога».
              Завивання сирен (на даху теоретичного корпусу та навчального корпусу на вул. 
Зеленій,12) означає сигнал «Увага всім!», який буде звучати протягом 3-5 хв., після чого 
через засоби масової інформації, Інтернет, гучномовці передається текстове повідомлення та 
вказівки що робити.
          1. Викладач, який проводить заняття з навчальною групою негайно доводитиь сигнал 
до студентів командою «Увага! Повітряна тривога!». Студенти збирають речі, одягають 
верхній одяг (в холодну пору року) без толоки виходять з аудиторії у порядку, визначеному 
планом евакуації кафедри (підрозділу).

2. Організовано, без метушні і толоки у супроводі викладача по визначеному планом 
евакуації кафедри (підрозділу) маршруті прибувають до укриття.

3. В укритті дотримуються правил поведінки та заходів безпеки, при можливості 
викладач продовжує проводити заняття.

4. В укритті знаходитися до отримання сигналу «Відбій повітряної тривоги».

У споруді забороняється курити, шуміти, мати зі собою небезпечні засоби, зокрема для 
освітлення, які можуть спричинити пожежу, не допускається пересування приміщеннями без 
особливої потреби, необхідно дотримуватися дисципліни та якнайменше рухатися.Також 
забороняється приносити до укриття легкозаймисті речовини або речовини, що мають 
сильний запах, громіздкі речі, приводити тварин . Для повноцінного відпочинку дозволяється
тримати в споруді або брати зі собою легкі підстилки й невеликі подушки з поролону, 
губчастої гуми або іншого синтетичного матеріалу.

Порядок дій при отриманні сигналу «Відбій повітряної тривоги».
Отримавши сигнал  викладач доводить його до студентів командою «Відбій повітряної 

тивоги» і доводить порядок подальший дій.
1. Студенти організовано без метушні і толоки в порядку визначеному викладачем 

виходять з укриття.
2. Організовано по визначеному маршруту прибувають до аудиторії і готуються до 

подальшого проведення заняття.



3.Викладач впевнившись, що всі студенти вийшли з укриття, прибуває дл аудиторії, 
перевіряє наявність студентів і продовжує заняття.

Доповідає завідувачу кафедри про виконання заходів при оголошенні повітряної 
тривоги.

Керівник служби ЦЗ ЛНМУ                               Віталій Єфімов.

                


