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ІНСТРУКЦІЯ
З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЧЕРКАСЬКОЕО 

ДЕРЖАВНОЕО БІЗНЕС-КОЛЕДЖУ В ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ 
КОМПЛЕКСНОЕО ОБ’ЄКТОВОГО ТРЕНУВАННЯ



1. За організацію й забезпечення безпеки життєдіяльності студентів 
коледжу при підготовці й проведенні комплексного об’єктового тренування 
відповідають куратори груп та соціальні педагоги , які зобов'язані:

- вивчити зі студентами загальні правила безпеки, а також цю
інструкцію; 3 4

- у ході проведення заходів ЦЗ стежити за дотриманням безпеки 
життєдіяльності, припиняти випадки неналежної поведінки або інші дії 
студентів, що створюють передумови до травматизму.

2. При проведенні комплексного об’єктового тренування студентам 
забороняється:

- користуватися несправним інструментом, майном і обладнанням;
- приносити із собою на територію Черкаського державного бізнес- 

коледжу (далі -  Коледж) петарди й інші піротехнічні пристрої, застосовувати 
інші засоби для імітації навчальної обстановки, не передбачені планом 
проведення заходів Дня ЦЗ і КОТ;

- створювати тисняву або "корки" у дверях і на сходових переходах при 
проведенні екстреної евакуації під час відпрацьовування дій при пожежі, 
загрозі землетрусу, загрозі зараження хімічними речовинами та у інших 
випадках, передбачених ввідними за планом проведення об'єктового 
тренування;

- розводити багаття для імітації вогнищ пожежі самостійно й у 
невстановлених планом місцях;

- торкатись до незнайомих предметів та підбирати їх.

3. З метою забезпечення безпеки життєдіяльності в ході проведення 
Дня ЦЗ і тренування необхідно:

- провести ретельну розвідку місць майбутнього проведення Дня 
цивільного захисту і належним чином опрацювати елементи тренування;

- під час імітації навчальної обстановки не створювати передумов 
травмування учасників Дня ЦЗ і КОТ, порушенню правил загальної безпеки;

- при проведенні екстреної евакуації із кабінетів й інших приміщень 
(під час пожежі, загрозі землетрусу, зараження території шкідливими й 
сильнодіючими отруйними речовинами та в інших випадках навчальної 
обстановки) діяти швидко й організовано, не створюючи тисняву й "корки" у 
дверях і на сходових переходах у повній відповідності з розробленим і 
затвердженим начальником цивільного захисту - директором Коледжу 
планом евакуації.



4. При проведенні евакуації студентів з аудиторій і приміщень 
контролюють і забезпечують безпечну евакуацію, перевіряють 100% виходу:

- куратори груп, соціальні педагоги;
- викладачі поточних занять;
- особовий склад групи охорони громадського порядку.

5. Всі студенти Коледжу, які беруть участь у комплексному 
об’єктовому тренуванні зобов'язані неухильно точно виконувати команди й 
розпорядження, що подаються начальником ЦЗ - директором коледжу та 
посадовою особою з питань цивільного захисту.

6. Інструктаж з безпеки життєдіяльності перед проведення ДНЯ ЦЗ та 
КОТ проводять з усіма студентами та фіксують в журналі інструктажу з 
охорони праці.

РОЗРОБЛЕНО УЗГОДЖЕНО
ЮрисконсультЗаступник директора з навчальної 

робот



Пам’ятка куратору: Дії студента під час евакуації

Усі студенти коледжу повинні знати шляхи евакуації та особливості 
евакуаційних виходів. Евакуаційними виходами називаються виходи, які 
безпосередньо ведуть із приміщейй через коридор, сходи, сусіднє 
приміщення. Коридори і сходи - це основні шляхи евакуації. Основні та 
запасні виходи з приміщень позначають квадратом зеленого кольору з білою 
обвідкою за контуром з написом "Вихід". Якщо будівля 
багатоповерхова,план евакуації складається для кожного 
поверху. Приміщення нумеруються і в першу чергу позначаються стрілками 
шляхи евакуації людей, двері показують відчиненими. Маршрути руху 
зображають суцільними лініями зі стрілками зеленого кольору, а маршрути 
до запасних виходів пунктирними зеленого кольору. На евакуаційному плані 
позначають місця приладів пожежегасіння.

ЕВАКУАЦІЯ. Після сигналу „Тривога" студенти повинні звільнити 
приміщення кабінету за командою викладача, відповідального за кабінет. 
Виходити з кабінету бажано поодинці. Студенти мають залишити Коледж в 
супроводі куратора або викладача поточних занять. При цьому слід зачиняти 
вхідні двері, якими ніхто більше не користуватиметься.

На сходах під час руху студенти з однієї групи повинні триматися 
разом та організовано спускатися донизу по одній стороні сходів, друга 
сторона має бути вільною для руху студентів з іншої групи, окрім випадку, 
коли сходи надто вузькі. Забороняється також випереджати групи студентів 
або окремих людей на сходах, що прямують до виходу.

ПЕРЕКЛИЧКА. Після прибуття студентів до місця збору потрібно 
одразу здійснити перекличку.

і

По завершенню переклички чекати розпоряджень начальника 
цивільного захисту-директора Коледжу.


