
АЛГОРИТМ ДІЙ ЗА СИГНАЛОМ 

«ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» 



1. Відповідальна особа у разі надходження сигналу вмикає наявну систему оповіщення навчального 

закладу.  

2. Вчитель  миттєво сповіщає учнів (словесно) про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та 

припиняє навчальне заняття; повідомляє батьків про пересування учнів до тимчасового укриття, 

вимикає світло та електроприлади. 

3. Відповідальна особа разом із вчителями координує хід евакуації учнів від класу до захисної 

споруди (укриття). 

4. Відповідальні особи відкривають двері евакуаційних запасних виходів та двері тимчасового 

укриття, після евакуації учнів та працівників закривають двері. 

5. Учителі  організовують учнів для негайного пересування двома колонами в приміщенні класу та 

швидкого залишення кабінету, рахують кількість учнів, які евакуюються з навчального кабінету.  

6. За покажчиками напрямку руху до укриття вчитель виводить учнів до захисної споруди. 

Порядок дій при отриманні сигналу 

«Увага всім! Повітряна тривога» 
(під час очного навчання) 



7. Відповідальні особи перевіряють наявність людей на поверхах, у санітарних 
приміщеннях. 
8. Відповідальний за забезпечення порядку під час евакуації керує напрямком руху класів 
відповідно до покажчиків напрямку руху. 
9. У середині тимчасового укриття вчитель забезпечує, щоб учні швидко та обережно 
зайняли спеціально відведені  для кожного класу місця. Після того, як усі учні займуть 
свої місця, учитель перевіряє наявність усіх учнів і доповідає директорові. 
10. Учитель повідомляє батьків про перебування в укритті. 
11. Відповідальні особи за евакуацію знаходяться у заздалегідь визначених місцях та 
допомагають в організації та регулюванні швидкого руху до захисної споруди; до вчителів, 
які супроводжують молодші класи, присталяють помічників. 
12. Медичний працівник  знаходиться у відведеному для нього місці для швидкого 
надання медичної допомоги. 
13. Відповідальні особи за евакуацію знаходяться біля виходу із захисної споруди для 
здійснення контролю за порядком укриття учасників освітнього процесу та швидкого 
реагування у разі, якщо виявиться, що хтось відсутній. 
14. Під час перебування в захисній споруді вчителі та відповідальні особи проводять 
заходи, щоб заспокоїти дітей та всіх, хто знаходиться в ній. 
15. Після закінчення тривоги учителі організовано за напрямком руху відводять учнів до 
навчальних кабінетів, у навчальному приміщенні перераховують учнів, повідомляють 
батьків. 



• При надходженні сигналу тривоги вчитель  миттєво сповіщає учнів (словесно) про загрозу або виникнення 

надзвичайної ситуації та припиняє навчальне заняття; вимикає світло та електроприлади, повідомляє батьків 

про пересування учнів до тимчасового укриття; 

• учителі  організовують учнів для негайного пересування двома колонами в приміщенні класу та швидкого 

залишення кабінету, рахують кількість учнів, які евакуюються з навчального кабінету; 

• за покажчиками напрямку руху до укриття вчитель виводить учнів до захисної споруди; 

• у середині тимчасового укриття вчитель забезпечує, щоб учні швидко та обережно зайняли спеціально 

відведені  для кожного класу місця. Після того, як усі учні займуть свої місця, учитель перевіряє наявність усіх 

учнів і доповідає директорові; 

• учитель повідомляє батьків про перебування в укритті; 

• під час перебування в захисній споруді вчителі та відповідальні особи проводять заходи, щоб заспокоїти дітей 

та всіх, хто знаходиться в ній; 

• після закінчення тривоги учителі організовано за напрямком руху відводять учнів до навчальних кабінетів, у 

навчальному приміщенні перераховують учнів, повідомляють батьків. 

Порядок дій учителя при отриманні 

сигналу «Увага всім! Повітряна тривога» 
(під час очного навчання) 



• відповідальна особа у разі надходження сигналу вмикає наявну систему оповіщення навчального закладу; 
• вчитель  миттєво сповіщає учнів (словесно) про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та припиняє 

навчальне заняття, вимикає світло та електроприлади, залишає кабінет та прямує до тимчасового укриття; 
• технічні працівники закладу негайно припиняють роботу та прямують до тимчасового укриття; 
• відповідальна особа разом координує хід евакуації працівників до тимчасового укриття; 
• відповідальні особи відкривають двері евакуаційних запасних виходів та двері тимчасового укриття, після 

евакуації  працівників закривають двері; 
• відповідальні особи перевіряють наявність людей на поверхах, у санітарних приміщеннях; 
• відповідальний за забезпечення порядку під час евакуації керує напрямком руху працівників відповідно до 

покажчиків напрямку руху; 
• у середині тимчасового приміщення працівники розміщуються на спеціально відведених місцях; 
• відповідальні особи за евакуацію знаходяться у заздалегідь визначених місцях та допомагають в організації 

та регулюванні швидкого руху до захисної споруди;  
• медичний працівник  знаходиться у відведеному для нього місці для швидкого надання медичної допомоги; 
• відповідальні особи за евакуацію знаходяться біля виходу із захисної споруди для здійснення контролю за 

порядком укриття працівників та швидкого реагування у разі, якщо виявиться, що хтось відсутній; 
• після закінчення тривоги працівники організовано за напрямком руху повертаються на своє робоче місце. 

Порядок дій при отриманні сигналу 

«Увага всім! Повітряна тривога» 
(під час дистанційного навчання) 



1. Відповідальні особи за організацію евакуації учнів та працівників закладу – заступник директора з НВР КУЧЕР І.М., заступник 
директора з ВР  ЧАЛА Л.А., учитель біології ГРИВА В.В. 

2. Відповідальні особи за огляд території – ПОПКО О.С., ТАРАН Г.І., ШКУРЕНКО Н.Л. 
3. Відповідальні особи за сигнал оповіщення – черговий адміністратор СІВАК Л.І., СТРИЖИКУРКА Л.Г. (за графікрм). 
4. Відповідальні особи за відкриття дверей запасних евакуаційних виходів:  
• ХАВТУРІНА Л.Л., НАУМЕНКО Л.М. (роздягальня старших класів),  
• ВОВК Н.Є, ГАПУЛА Г.Ю., (дверей евакуаційних виходів центрального вестибюлю); 
• ЧУХМАРА З.Є., ЗЕЛЕНСЬКА В.С.  (дверей евакуаційних виходів 1 поверху 1 блоку). 
5.   Відповідальні за відкриття дверей тимчасового укриття: 
- двері № 1 (біля центрального входу) – заступник директора з ГР НЕЧЕПОРЕНКО А.І. 
- двері № 2 (біля спортивного майданчика) - ГЕРАСИМЕНКО Т.В. 
- двері № 3 (біля  саду) – ПЕРЕДЕРІЙ Л.В. 
6.   Відповідальні особи за здійснення евакуації учнів – учителі (за розкладом уроків). 
7.   Відповідальна особа за забезпечення порядку під час евакуації – робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівлі 
АНЦИФЕРОВ В.М., чергові адміністратори СІВАК Л.І., СТРИЖИКУРКА Л.Г. 
8.   Відповідальні  особи за перевірку наявності людей на поверхах: 
• на 1 поверсі – ДІДОВЕЦЬ Л.П. 
• на 2 поверсі – КУДРЯВЦЕВА Л.А. 
• на 3 поверсі – КУЗЬМЕНКО О.І. 
9. Помічники учителів початкових класів: 
• 1-А – КАПЛІЙ Н.С., прибиральниця 
• 1-Б - МЕДЯНА Н.В., асистент учителя 
• 2-А – ГОЛОВКО І.М., оператор комп’ютерного набору 
• 3-А – ПАСНІЧЕНКО Л.Л., лаборант 
• 3-Б – УСЛАВЦЕВ Г.В., психолог 
• 3-В – НЕМИРОВСЬКА О.В., секретар 

Відповідальні особи під час евакуації за сигналом 

«Увага всім! Повітряна тривога» 


