
ПОКАЗОВЕ  ТРЕНУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ  

ПАВЛОГРАДСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ПРИ  ВИНИКНЕННІ ТА 

ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

16 квітня 2019 року в коледжі проведено показове об’єктове тренування на тему: 

«Дії керівництва, формувань ЦЗ, працівників та студентів  Павлоградського 

медичного коледжу при  виникненні та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

(пожежа в учбовому корпусі)». 

Безпосереднє керівництво тренуванням здійснював в. о. директора  коледжу 

Демиденко В.І., який своєчасно визначав і ставив завдання керівному складу та 

формуванням ЦЗ, на основі даних штабу керівництва  оцінював обстановку, 

заслуховував пропозиції посадових осіб та приймав рішення  по кожній конкретній 

ситуації, здійснював керівництво і контроль за роботою органів управління ЦЗ 

(штабу керівництва та комісії з НС), формувань ЦЗ коледжу.  

 

 
 

 



 
 

Начальник штабу керівництва Галанов О.Ю. особисто здійснював контроль за 

діями секретаря по оповіщенню керівного складу та формувань ЦЗ, доведенням до 

них сигналів та розпоряджень, здійснював керівництво штабом по підготовці 

документів та проведення тренування. 

 Голова комісії з евакуації Семидоліна С.Г. в ході тренування проводила 

засідання евакуаційної комісії, на якому визначались основні заходи та дії на випадок 

евакуації персоналу та студентів коледжу в безпечне місце, доводила рішення комісії 

до виконавців та керівників структурних підрозділів, безпосередньо організовувала 

та проводила заходи по евакуації персоналу та студентів в визначене безпечне місце. 

Для відпрацювання теми розроблені завдання на проведення об’єктового 

тренування, розпорядження секретарю та перелік ввідних, порядок і час їх вручення 

навчаємим.   

 

 

 

 



Основні з них:  

- про виникнення пожежі на другому поверсі учбового корпусу коледжу;  

- евакуацію працівників та студентів з будівлі коледжу; 

 

 
 

 - гасіння пожежі; 

  



  

 

 

  
 

 

  
 

 

 



- надання допомоги умовно уражених внаслідок пожежі. 

 

  
  

 

 
 



 
Всі ввідні були використані в ході тренування для оцінки обстановки 

керівництвом коледжу та дій формувань ЦЗ. 

Майстер виробничого навчання Павлоградських курсів 2 категорії Скоблюк С.Т. 

в підготовчий період здійснював методичний супровід в коледжі, що проводив 

об’єктове тренування. 

 
 

 В ході об’єктового тренування з ЦЗ керівний склад та особовий склад 

формувань ЦЗ, працівники і студенти коледжу одержали необхідні навички в діях 

при виникненні надзвичайної ситуації – пожежі. 


