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Про дії учасників освітнього процесу за 

сигналами оповіщення цивільного 

захисту «Увага всім», «Повітряна 

тривога» (з присутністю дітей) 

  

Алгоритм дій працівників та відповідальної особи під час проведення освітньої 

діяльності 

Підготовчі заходи: 

1. Учасників освітнього процесу заздалегідь ознайомити з місцем розташування 

захисної споруди, а також з правилами поведінки під час евакуації та укриття в захисну 

споруду. 

2. Розподіл учасників освітнього процесу за спорудою фонду захисної споруди 

здійснювати з урахуванням їх місткості та розташування на місцевості, а саме: на 50 чоловік. 

3. Учасники освітнього процесу заздалегідь повинні вміти виконувати заходи з 

Інструкції освітнього закладу, які передбачені на випадок отримання сигналу. 

4. Розмістити всі покажчики напрямку руху для швидкого та безпечного проведення 

евакуаційних заходів учасників освітнього процесу. 

5. Під час евакуації та укриття в захисній споруді учасників освітнього процесу має 

супроводжує відповідальна особа. 

6. На час переходу до укриття працівники повинні мати з собою тривожні валізки 

(печиво, вода, документи (для працівників), журнал щоденного відвідування дітьми закладу 

(для дітей)), а також у кожного ліхтарик. 

7. Вихованці повинні мати тривожні валізки (печиво, вода, теплі речі), у кишенці 

повинна бути записка із відомостями ПІП батьків та номери телефонів. 

8. Встановити відповідальною особою, яка після евакуації перевіряє заклад на наявність 

присутніх вихованців за межами захисної споруди вихователя-методиста Олену Чорнобай 

Порядок дій при отриманні сигналу тривоги: 

1. Відповідальна особа у разі надходження сигналу тривоги через інтернет-додатки, 

місцеву систему оповіщення, радіо чи церковні дзвони, оголошує про неї всім працівникам 

закладу. 

2. Педагог має миттєво сповістити вихованців (словесно у доступній ігровій формі про 

загрозу або виникнення надзвичайної ситуації) про припинення освітньої діяльності та про 

необхідність перейти до безпечного місця, а також взяти із собою журнал відвідування. 

3. Усі інші працівники ЗДО повинні негайно пройти до укриття. 



4. Відповідальна особа разом із педагогами має скоординувати хід евакуації дітей до 

укриття. Групи мають бути організовані для негайного пересування колоною та швидкого 

залишення приміщення. 

5. Відповідальна особа повинна знаходитись у заздалегідь визначеному місці та 

допомогти в організації та регулюванні швидкого руху до захисної споруди. До педагогів 

приставити обслуговуючий персонал. 

6. Медичний працівник повинен швидко надавати необхідну медичну допомогу. 

7. Відповідальна за евакуацію особа повинна знаходитися біля виходу із захисної 

споруди для здійснення контролю за порядком укриття учасників освітнього процесу та 

швидкого реагування у разі, якщо виявиться, що хтось відсутній. 

8. Вихованці, які знаходяться на подвірʼї закладу, під час сигналу тривоги повинні 

рухатися під наглядом педагога до захисної споруди. 

9. Усередині захисної споруди відповідальна особа повинна забезпечити, щоб вихованці 

швидко та обережно зайняли свої місця. Після того як усі займуть свої місця, відповідальний 

повинен перевірити наявність усіх вихованців і сповістити про це керівника закладу. 

10. Під час перебування в захисній споруді педагоги повинні провести заходи, щоб 

заспокоїти дітей та всіх, хто знаходиться в ній. 

11. По сигналу закінчення тривоги, отриманому через мобільний додаток чи радіо, 

організовано залишити укриття, перемістившись групами до звичного місця проведення 

освітнього процесу. 


