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ПЛАН - КАЛЕНДАР
дій Олександрійського педагогічного фахового 

коледжу імені В.О. Сухомлинського 
в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності 

і надзвичайної ситуації

№ 
з/п Найменування заходів та їх короткий зміст Виконавці Тривалість

1. У режимі повсякденної діяльності
1. Здійснення діяльності педколеджу відповідно до 

статуту, річного плану роботи, діючих навчальних 
програм, інших керівних документів.

Адміністрація, 
викладачі, 

тех. персонал
Постійно

2. Навчанні постійного складу з ЦК за 12 - годинною 
програмою.

Керівники 
навчальних груп

Згідно 3 
розкладом

3. Підготовка особового складу формувань за 15 - 
годинною програмою.

Командири 
формувань

Згідно 3 
розкладом

4. Підготовка студентів до дій в умовах 
надзвичайних ситуацій за програмами «Цивільний 
захист» та «Основи безпеки життєдіяльності».

Викладачі Згідно 3 
розкладом

5. Підготовка та проведення об’єктивного 
тренування.

Начальник ЦЗ, 
штаб ЦЗ

Згідно з планом 
підготовки ЦЗ

6. Створення запасів матеріальних засобів для 
захисту студентів та постійного складу у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій.

Начальник ЦЗ, 
заступник НЦЗ, 

з МТЗ

Згідно з планом 
розвитку та 

вдосконалення 
ЦЗ педколеджу

2. У режимі підвищеної готовності
1. Оповіщення та збір керівного складу, командирів 

формувань ЦЗ, доведення обстановки та 
постановка завдань.

Начальник ЦЗ, 
штаб ЦЗ 20 хвилин

2. Організація чергування відповідальних осіб. НШЦЗ ЗО хвилин
3. Уточнення порядку оповіщення та інформування 

учасників навчального процесу. НШЦЗ 10 хвилин

4. Налагодження (перевірка) зв’язку з управлянням 
освіти, науки, молоді та спорту Кропивницької 
ОДА, правоохоронними органами.

НШЦЗ 20 хвилин

5. Уточнення порядку дій учасників навчального 
процесу при виникненні НС.

Начальник ЦЗ, 
заступник НЦЗ 20 хвилин



№ 
з/п

Найменування заходів та їх короткий зміст Виконавці Тривалість

6. Уточнення розрахунків щодо захисту учасників 
навчального процесу.

НШ ЦЗ, заст. НЦЗ 
зМТЗ 10 хвилин

7. Приведення у готовність формувань ЦЗ без 
припинення навчального процесу.

Командири 
формувань

Згідно 3 
розкладом

8. Доповідь начальнику управління освіти, науки, 
молоді та спорту Кропивницької ОДА про стан 
справ та виконані заходи з реагування на загрозу 
виникнення НС.

Начальник ЦЗ 10 хвилин

3. У режимі надзвичайної ситуації
1. Оповіщення директора педколеджу - начальника 

ЦЗ, начальника штабу ЦЗ, заступників НЦЗ.
Черговий по 
педколеджу

Негайно, з 
отриманням 

повідомлення
2. Оповіщення учасників навчального процесу, 

виклик служби порятунку (якщо необхідно).
Начальник ЦЗ, І 

НШЦЗ 5 хвилин
3. Інформування начальника управління освіти, 

науки, молоді та спорту Кропивницької ОДА, 
правоохоронних органів (якщо необхідно) про 
виникнення надзвичайної ситуації.

Начальник ЦЗ 10 хвилин

4. Збір керівного складу, командирів формувань, 
постановка завдань на організацію захисту 
учасників навчального процесу.

Начальник ЦЗ 20 хвилин

5. Виконання заходів щодо захисту учасників 
навчального процесу від впливу наслідків НС.

Начальник ЦЗ 
постійний склад 1-6 годин

6. Проведення (у разі необхідності) евакуації 
учасників навчального процесу в безпечне місце.

Начальник ЦЗ, 
керівники навч. 

груп
3-5 (ЗО) 

хвилин

7. Оцінка збитків, спричинених наслідками 
надзвичайної ситуації будівлі чи території 
педколеджу, підготовка та подання документів 
щодо відшкодування збитків з міського 
(державного) бюджетів для розгляду міською 
комісією ТЕБ та І ІС .

Начальник ЦЗ, 
комісія з питань 
НС педколеджу

3 години

8. Організація ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації на території педколеджу.

Начальник ЦЗ, 
постійний склад

За окремим 
планом

9. По результатам проведення заходів доповісти 
начальнику управління освіти, науки, молоді та 
спорту Кропивницької ОДА, далі діяти за його 
вказівками.

Начальник ЦЗ 10 хвилин

Інженер (з охорони праці)
Олександрійського педагогічного
фахового коледжу імені В.О.Сухомлинського Денис ГАМАНЕНКО


