
 

  

 

 

  

  

 

Рекомендовані правила поведінки 

всіх учасників навчально-

виховного процесу ліцею у разі 

виникнення надзвичайних 

ситуацій 

   

   



 

 



 

Документи щодо підготовки ліцею до дій у 

надзвичайних ситуаціях  

  

 план заходів для  надійного забезпечення ліцею електричною та тепловою 

енергією, природним газом, послугами водопостачання та водовідведення   

 план виконання протипожежних заходів у ліцеї 

 план реагування на виникнення надзвичайних ситуацій   

 інструкція щодо дій персоналу при загрозі або виникненні надзвичайних 

ситуацій природного або техногенного характеру  

 схема оповіщення працівників та ліцеїстів  

 організаційно-штатна структура формувань ЦЗ ліцею 

 

 

 

 



 

Навчальні питання,  що 

відпрацьовуються під час об’єктових 

тренувань ЦЗ 
 дії за сигналом «Увага всім!»  

 користування засобами індивідуального захисту, виготовлення найпростіших 

засобів захисту органів дихання;  

 дії у разі розповсюдження отруєного аміаком повітря в бік ліцею;  

 дії у разі розповсюдження радіоактивної хмари в бік ліцею;  

 дії у разі виникнення пожежі в приміщенні ліцею;  

 дії при погрозі здійснення терористичного акту;  

 виконання нормативів цивільного захисту;  

 тренувальні евакуації ліцейстів по відповідному сигналу оповіщення 

цивільного захисту.  

  



 

Організаційна структура ЦЗ ліцею  

 



 

        Надзвичайні ситуації природного  характеру 
  

  

 катастрофічне затоплення місцевості внаслідок сильних дощів, зливів, повені  

  

 землетрус потужністю до 6 балів за шкалою MSK-64 може призвести до часткового 

пошкодження споруд, комунікацій, ліній енергозабезпечення і являє собою небезпеку 

для здоров’я і життя людей  

  

 шквальні вітри зі швидкістю до 25 м/сек. внаслідок чого в окремих випадках можуть 

зазнати пошкодження покрівлі будівель, повалення дерев, опор та ліній електромережі 

через що можливий зрив на певний час руху усіх видів наземного транспорту  

  

 у зимовий період снігові замети, ожеледь, ожеледиці складають небезпеку для життя і 

здоров’я людей та можуть привести до порушення руху міського транспорту, порушення 

енергопостачання, дестабілізації життєдіяльності населення  

  

 епідемії (грип, гострі респіраторні інфекції, туберкульоз), що можуть привести до 

масових захворювань  

  

 у зв’язку з особливостями рельєфу можливе виникнення зсувів.   

  
          



 

    Надзвичайні ситуації техногенного характеру  

 
 

 

  

 пожежа у школі або на об’єктах господарювання поблизу школи   

  

 радіаційне забруднення місцевості і територій у разі аварії на ядерному реакторі ІЯД  

НАН України (пр - т Науки, 47)   

 хімічне забруднення території при аварії на хімічно - небезпечених об’єктах   

  

 можливість виникнення аварій на залізничному та автомобільному транспорті при  

транспортуванні хімічно - небезпечних та вибухонебезпечних вантажів в межах району   

 виявлення вибухонебезпечних пристроїв   

  

 розлиття ртуті   

  

 анонімне повідомлення про замінування закладу   

  

 теракт із захопленням дітей в заручники.   

          



 

                                                                       Проведення заходів ЦЗ 

                      План дій ліцею при виникненні НС 

 
Порядок отримання інформації про НС: через повідомлення управління освіти та управління з 

питань НС району, а також по телебаченню та радіомережі (централізовано подається сигнал "Увага 

всім!" через вмикання сирен та подачі звукових сигналів).  

Після отримання інформації про загрозу виникнення НС провести заходи щодо захисту учасників 

навчально-виховного процесу, матеріальних засобів та території ліцею 

    
    

 
 



 

Дії у разі загрози та виникнення вибуху  
 

 
- звертати увагу на покинуті речі (валізи, сумки, пакунки) та ділянки свіжої землі, 

свіжопоштукатуреної будівлі; 

- не приймати від сторонніх осіб подарунків, квітів, іграшок  не погоджуватись на 

пропозиції супроводжувати речі невідомої особи. 

У разі вибуху необхідно:   

- негайно по телефону повідомити про подію правоохоронні (тел.102), аварійно-

рятувальні (тел. 101) та медичні (тел. 103) служби; 

- надати першу медичну допомогу постраждалим; 

- обов'язково відкрити вікна і двері для провітрювання, оскільки продукти вибуху     містять 

отруйні та шкідливі компоненти; 

- дочекатись прибуття представників правоохоронних органів (аварійно- рятувальних служб) 

та у подальшому діяти за їх вказівками.   
    

 



 

       Евакуаційні заходи      

Евакуація -  комплекс  заходів  щодо організованого вивезення (виведення) населення з  районів  (місць),  зон  
можливого  впливу наслідків  надзвичайних  ситуацій  і  розміщення  його у безпечних районах (місцях) у разі 

виникнення безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди здоров'ю людей  

Загальна евакуація  -  комплекс заходів,  що здійснюються для всіх  категорій  населення  

Часткова евакуація - проводиться   завчасно   для: студентів,  учнів   інтернатів, вихованців   дитячих   будинків, разом 

з викладачами та вихователями, обслуговуючим персоналом і членами їх сімей.  

Евакуація під час виникнення пожежі у приміщенні, а також при аваріях. Показником ефективності евакуації є час, 

протягом якого люди можуть у разі необхідності залишити окремі приміщення і будівлі чи споруди взагалі.    

  
Шляхи евакуації (проходи, коридори) повинні мати рівні вертикальні огороджувальні конструкції без будь-яких 

виступів, що звужують виходи по ширині; природне освітлення або штучне, що працює від звичайної електромережі 

або від аварійної. Мінімальна ширина проходу має становити не менше 1 м, а висота — 2 м. Двері на шляхах 

евакуації повинні відчинятися, як правило, у напрямку виходу з будівлі.  

 



 

Інформаційно-роз'яснювальна робота з ліцеїстами з    

питань ЦЗ 
   

        Мета:  

 інформування про небезпечні об’єкти та чинники НС, а також дії, 
які можуть вживатися для зменшення їх впливу на здоров’я.  

    

  Засоби:  

 Навчальні, агітаційні та спортивні заходи, 
інформаційнодовідковий куток цивільного захисту, 
представницькі заходи, адресна література.  

  

  Результати:  

 Правила безпечної поведінки, правила пожежної безпеки, та 
впевнені дії у НС, тощо.  


