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Н А П Н  України 
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» (ДЗВО «У М О») 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

Н А К А З 

«30» червня 2022 р. м. Біла Церква 01-01/35А-О.Д. 

 

Про дотримання безпеки здобувачами освіти,  

вступниками, слухачами курсів підвищення кваліфікації та  

співробітниками Білоцерківського інституту  

неперервної професійної освіти під час оповіщення  

про повітряну тривогу 

 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Цивільного кодексу 

України, з урахуванням збройної агресії росії та з метою забезпечення та 

дотримання безпечних умов перебування здобувачів освіти, вступників, 

слухачів курсів підвищення кваліфікації, співробітників у будівлях БІНПО під 

час оповіщення про повітряну тривогу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Завідувачам кафедр і структурних підрозділів взяти під особистий 

контроль безумовне переривання освітнього та робочого процесів, що 

здійснюються в будівлях БІГПО, у разі оповіщення – включення сигналу 

«Повітряна тривога». 

2. Затвердити локальну інструкцію про порядок дій учасників освітнього 

процесу під час оповіщення – включення сигналу «Повітряна тривога» 

(Додаток 1). 

3. В.о. заступнику директора з навчальної роботи Є.В. Івашеву, завідувачу 

господарської частини А.В. Рудавці, відповідальному секретареві Відбіркової 

комісії А.Б. Єрмоленку розробити маршрут евакуації до найближчого укриття 

як для персоналу, так і для здобувачів освіти, вступників, слухачів курсів 

підвищення кваліфікації, співробітників, довести маршрут до відома 

працівників та розмістити інформацію для відвідувачів про найближче 

укриття. 

4. В.о. заступнику директора з навчальної роботи Є.В. Івашеву, завідувачу 

господарської частини А.В. Рудавці забезпечити технічну готовність укриття 

у будівлях БІНПО для здобувачів освіти, вступників, слухачів курсів 
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підвищення кваліфікації, співробітників, провести необхідні підготовчі 

роботи щодо їх функціонування. 

5. Завідувачам кафедр і структурних підрозділів довести до відома зміст  

наказу під особистий підпис кожного співробітника. 

6. Методисту навчального відділу М.С. Князєвій, кураторам навчальних 

груп довести до відома зміст  наказу під особистий підпис кожного здобувача 

освіти. 

 

 

Директорка             Вікторія СИДОРЕНКО 
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Додаток 1 

            до наказу № 01-01/35А від 30 червня 2022 року 

  

ІНСТРУКЦІЯ   

про порядок дій учасників освітнього процесу під час оповіщення – 

включення сигналу «Повітряна тривога» 

 

Із метою привернення уваги населення до сигналів оповіщення 

цивільного захисту вмикаються електричні сирени, які дублюються 

протяжними гудками інших звукових пристроїв суб’єктів господарювання та 

транспортних засобів. 

Якщо лунає довгий сигнал сирени тривалістю до 2-3 хвилин, це означає 

сигнал «Повітряна тривога». Після цього в мовному режимі через засоби 

масової інформації (вуличні гучномовці, радіо, телебачення тощо) до 

населення доводиться сигнал «Повітряна тривога» та порядок дій за цим 

сигналом. 

Із моменту подачі сигналу «Повітряна тривога» до початку нападу може 

минути лише кілька хвилин. Використайте цей час максимально ефективно. 

 

Оповіщення та укриття за сигналом «Повітряна тривога» проводиться за 

таким алгоритмом: 

 

1. УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ ЗА ОПОВІЩЕННЯ, ЕВАКУАЦІЮ, 

ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА: 

1.1 Відслідковують появу сирени через застосунок «Повітряна тривога» 

та після оголошення сигналу «Повітряна тривога» через систему оповіщення 

(сирени, сигнали тривоги, переривчасті гудки підприємств або звуки 

гучномовця), регіональне радіо та телебачення включають голосове 

повідомлення про сигнал тривоги в навчальному корпусі. 

1.2 Відслідковують появу сигналу «Відбій повітряної тривоги» через 

застосунок «Київ Цифровий» та інформують про це тих, хто перебуває в 

укритті. 

1.3 Проходять обхід поверхів будівлі на предмет перевірки наявності 

людей, у разі потреби – надають допомогу в евакуації і супроводженні до місця 

укриття. 

1.4 За наявності небезпеки (вибухи, пожежа внаслідок обстрілу тощо): 

- повідомляють про надзвичайну ситуацію відповідні служби (ДСНС, 

поліція, швидка); 

- організовують евакуацію персоналу та відвідувачів затвердженими 

шляхами евакуації, повідомляють відвідувачів про найближче укриття; 

- організовують зустріч нарядів рятувальних служб; 

- надають домедичну допомогу постраждалим. 

1.5 У разі припинення роботи та переміщення працівників в укриття або 

у випадку евакуації забезпечують виконання розпоряджень військової 
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(місцевої) адміністрації, органів ДСНС, локальної інструкції, зокрема 

відключення систем живлення, збереження матеріальних цінностей. 

1.6 У випадку відмови відвідувачів залишати будівлю та направлятись в 

укриття або неможливості їхньої евакуації забезпечують чергування 

персоналу.  

1.7 У випадку неможливості пройти до укриття забезпечують заходи з 

виведення працівників та відвідувачів із приміщення на вулицю (на відстань 

100 м від об’єкту). 
 

 

2. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ І ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ЗА 

СИГНАЛОМ «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА»: 

2.1 Негайно припиняють освітній процес. 

2.2 Пропонують здобувачам освіти, вступникам, слухачам курсів 

підвищення кваліфікації, відвідувачам зібрати особисті речі та прямувати 

сходами відповідно стрілок вказівників до укриття. 

2.3 Вимикають електроприлади, освітлення, беруть документи, особисті 

речі і переходять до укриття.  

2.4 Супроводжують здобувачів вищої освіти, вступників, слухачів курсів 

підвищення кваліфікації, відвідувачів в укриття, дотримуючись визначеного 

маршруту евакуації та схеми розміщення в укритті. 

 

3. СПІВРОБІТНИКИ ЗА СИГНАЛОМ «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА»: 

3.1 Негайно припиняють трудову діяльність. 

3.2 Вимикають електроприлади, освітлення, перекривають крани 

водопостачання, забирають особисті речі, документи, прямують відповідно 

стрілок-вказівників до укриття. 

 

4. ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ, ВСТУПНИКИ, СЛУХАЧІ КУРСІВ 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ВІДВІДУВАЧІ ЗА СИГНАЛОМ 

«ПОВІТРЯНА ТРИВОГА»: 

4.1 Дотримуються порядку та дисципліни на маршруті до укриття і при 

перебуванні в ньому. 

4.2 Виконують розпорядження відповідальних осіб щодо розміщення в 

укритті, дотримання режиму укриття, правил пожежної безпеки та екстреної 

евакуації з укриття. 

4.3 Дотримуються загальних правил безпеки і не покидають укриття до 

появи сигналу «Відбій повітряної тривоги!» 

4.4 Забезпечують негайне інформування і сприяють відповідальним 

особам в разі виникнення позаштатної ситуації. 

 

5. ЯКЩО НА ТЕРИТОРІЇ БІНПО ПОЧАЛАСЯ СТРІЛЯНИНА, 

СПІВРОБІТНИКИ ПОВИННІ:  

- при першій можливості залишити місце ведення бойових дій;  
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- якщо це неможливо, вивісити на будинку плакат: «Тут мирні мешканці»; 

- зробити запас продуктів харчування і води;  

- уточнити місце, де може бути надана медична допомога;  

- лягти на підлогу під вікно, пересуватись можна тільки повзком;  

- не підходити до вікон; 

- не спостерігати за ходом бойових дій;  

- не стояти чи перебігати під обстрілом;  

- не конфліктувати з озброєними людьми;  

- не демонструвати предмети, схожі на зброю;  

- не підбирати залишені зброю та боєприпаси;  

- якщо перестрілка застала на вулиці, негайно лягти на землю, зайняти 

найближче укриття (канаву, яму), переповзти під бетонний бордюр.  

Треба пам’ятати, що в зоні бойових дій, внаслідок застосування авіації, 

артилерійських систем, стрілецької зброї загрожує, насамперед, пряме 

ураження, що може призвести до гибелі, тяжких поранень, контузій, опіків 

тощо.  

 


