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компетентності з турботою про становлення й розвиток своїх учнів як 

особистостей.  

Відповідно до професійної компетентності майбутніх викладачів 
трудового навчання і технологій, їх практичної підготовки сучасні вимоги 
набувають більш конкретного характеру. Саме тому вкрай необхідним є 
пошук таких підходів, які дозволяють зробити новий крок у методичному 
розвитку майбутніх викладачів трудового навчання і технологій. 
Навчання у вищому педагогічному закладі має спрямовуватися на 

посилення фундаментальної, дидактичної і методичної підготовки, 
створення умов до опанування професійною діяльністю на творчому 
рівні, орієнтуватися на формування таких якостей особистості педагога, 
які б відповідали сучасним вимогам і дозволяли забезпечувати успішність 
професійної діяльності. 
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Незважаючи на те, що росія напала на Україну ще в 2014 році, ні 

місцева, ні центральна влада, на жаль, увагу облаштуванню укриттів 

фактично не приділяла. Але з 24 лютого 2022 року – початку 

широкомасштабної війни росії проти України - інтенсивно відбуваються 

щоденні ракетно-бомбові обстріли всіх куточків нашої країни. Тому 

наявність укриттів перетворилась на велику проблему. 

Саме тому ДСНС України розробила Інструкції ДСНС! Дії населення 

в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру! Пам’ятку щодо дій 

населення у надзвичайних ситуаціях [1, 2]. 

Але раніше розроблені та доведені до відома громадян України 

рекомендації стосуються всіх. Недалеко той період, коли 1 вересня має 

розпочатися новий навчальний рік. І влада як центральна так і місцева 

має зробити все від неї залежне, щоб навчання в закладах освіти не 

окупованої частини країни було безпечним для всіх учасників 
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навчального процесу. Тому влада націлена на облаштування укриттів в 

закладах освіти всіх рівнів. 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій видала лист 

ДСНС № 03-1870/162-2 від 14.06.2022 «Про організацію укриття 

працівників та дітей у закладах освіти»: 

«Державна служба України з надзвичайних ситуацій на пункти 1 та 

8 доручення Прем'єр-міністра України від 10.06.2022 № 14529/0/1-22 

стосовно створення безпечних умов перебування у закладах освіти дітей, 

учнів, студентів і працівників з урахуванням збройної агресії російської 

федерації (далі - доручення) повідомляє. 

З метою приведення фонду захисних споруд цивільного захисту 

закладів освіти у готовність до використання за призначенням, створення 

комісій з огляду (оцінки) будівель (споруд, приміщень) закладів освіти з 

метою визначення їх можливості їх використання як найпростіших 

укриттів, а також інших, пов'язаних з цим питань, ДСНС розроблено 

рекомендації щодо організації укриття в об'єктах фонду захисних споруд 

цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти. 

Зазначені рекомендації підготовлено з урахуванням вимог законодавства 

та досвіду організації захисту населення в умовах відбиття збройної 

агресії російської федерації. 

ДСНС пропонує довести зазначені рекомендації до керівників 

закладів освіти усіх рівнів, відомчої належності та форм власності, а 

також забезпечити використання цих рекомендацій під час організації та 

проведення відповідної роботи.» [3]. 

В зв’язку з цим ДСНС були розроблені «Рекомендації ДСНС щодо 

організації укриття в закладах освіти» [4]. 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій на виконання 

доручення Прем'єр-міністра України від 10.06.2022 №14529/0/1-22 про 

створення безпечних умов перебування у закладах освіти дітей, учнів, 

студентів і працівників з урахуванням збройної агресії російської 

федерації розробила Рекомендації щодо організації укриття в об'єктах 

фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, 

студентів) закладів освіти [4]. 

У Рекомендаціях визначено основні заходи, які мають здійснити 

керівники закладів освіти в умовах воєнного стану: 

1) привести у готовність до використання за призначенням згідно з 

нормами Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд 

цивільного захисту, затверджених наказом МВС, наявні об'єкти фонду 

захисних споруд, забезпечивши, насамперед, захист у них працівників і 

дітей (учнів, студентів) від звичайних засобів ураження; 

2) визначити можливість укриття у таких об'єктах повного складу 

працівників і дітей (учнів, студентів), з урахуванням цього визначити 

додаткову потребу у таких об'єктах (кількість та місткість); 
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3) у разі відсутності на балансі (обліку) закладу освіти об'єктів 

фонду захисних споруд або встановлення додаткової потреби у них: 

 ініціювати створення комісії щодо обстеження наявних будівель 

(споруд, приміщень) з метою встановлення можливості їх 
використання для укриття населення як споруд подвійного 

призначення та найпростіших укриттів, та залучення до участі у 
ній (за згодою) фахівців структурних підрозділів з питань освіти 

та науки, цивільного захисту, містобудування та архітектури, 
охорони здоров'я центральних та місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, а також фахівців 
територіальних органів та місцевих підрозділів ДСНС, 
Держпродспоживслужби тощо; 

 та/або вжити заходів щодо створення та облаштування на 
території закладів освіти як найпростіших укриттів 
фортифікаційних споруд; визначити можливість використання 

для укриття працівників та дітей (учнів, студентів) закладів 

освіти об'єктів фонду захисних споруд інших суб'єктів 
господарювання. У цьому разі вищезазначені об'єкти мають 
знаходитися на такій відстані від закладів освіти, що дозволяє 
провести організовану, безпечну та швидку евакуацію до них 
працівників та дітей у разі виникнення загрози (згідно з 
будівельними нормами — до 500 м, з урахуванням наявного 

досвіду організації захисту населення в умовах збройної агресії 
рф рекомендовано — до 100 м) [4]. 

Результати проведеної роботи оформлюються: 
1. Актом оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо 

можливості його використання для укриття населення як найпростішого 

укриття на будівлі (споруди, приміщення) на будівлі (споруди, 

приміщення), що обстежуються з метою встановлення можливості їх 

використання для укриття населення (форма) 

2. Актом оцінки стану готовності захисної споруди цивільного 

захисту а будівлі (споруди, приміщення), що обстежуються з метою 

встановлення можливості їх використання для укриття населення як 

споруди подвійного призначення (форма) А також здійснити розрахунок 

захисних властивостей огороджувальних конструкцій такої споруди, 

(відповідно до  методики, встановленої ДБН В.2.2-5-97 “Будинки і 

споруди. Захисні споруди цивільного захисту”). Оформити технічний 

паспорт (на відповідний об'єкт нерухомого майна або його окрему 

частину) як на споруду подвійного призначення (форма) з 

використанням відомостей зазначених акта і розрахунку [4]. 

Після оформлення вищезазначених документів відомості щодо 

відповідних об'єктів фонду захисних споруд (найпростіших укриттів, 

споруд подвійного призначення) заносяться до книг обліку споруд 
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подвійного призначення та найпростіших укриттів, що ведуть районні, 

районні у містах Київ та Севастополь державні адміністрації, відповідні 

органи місцевого самоврядування і складені за формою згідно з додатком 

5 до Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду 

захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом МВС [4]. 

Документ також містить основні вимоги до укриттів, зокрема: 

 розміщуються у підвальному (підземному) або цокольному 

поверхах, можливо на першому поверсі (за умов забезпечення 
огороджувальними будівельними конструкціями необхідних 
захисних властивостей або можливості вжиття додаткових 
заходів щодо їх підвищення) -; 

 розташовуються у складі основної будівлі закладу освіти або у 

безпосередній близькості до неї (рекомендовано до 100 м); 

 забезпечені електроживленням, штучним освітленням, 

системами водопроводу та каналізації. За відсутності в об’єктах 
будівництва водопостачання і каналізації вони повинні мати 
окремі приміщення для встановлення виносних баків для 

нечистот; 

 забезпечені не менше ніж двома евакуаційними виходами, один 

з яких може бути аварійним (у разі планування укриття у 
споруді подвійного призначення або найпростішому укритті 
місткістю менше 50 осіб у ньому допускається наявність одного 
евакуаційного виходу); 

 через приміщення, призначені для перебування населення, яке 

підлягає укриттю, не проходять водопровідні та каналізаційні 
магістралі, інші магістральні інженерні комунікації (за винятком 
внутрішньобудинкових інженерних мереж). 

 приміщення мають рівну підлогу, придатну для встановлення 

лав, нар, інших місць для сидіння та лежання; 

 висота приміщень об’єктів, зокрема дверних отворів, становить 

не менше 2 м (допускається не менше 1,8 м, якщо це було 
передбачено проектною документацією на її будівництво 

 отвори при входах (виходах) закриваються посиленими дверима 

із негорючих матеріалів (металевими або дерев’яними, оббитими 

залізом) або захисними екранами (кам’яними, цегляними або 

залізобетонними) на висоту не менше 1,7 м; 

 мають примусову або природну вентиляцію; 

 забезпечується вільний доступ осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення (для закладів освіти з наявністю 

зазначеної категорії осіб) або є технічна можливість 
дообладнання для забезпечення такого доступу у термін до 24 
годин; 

 об’єкт перебуває у задовільному санітарному та 

протипожежному стані (відповідно до норм протипожежних та 
санітарних правил); 
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 місткість споруд подвійного призначення та найпростіших 

укриттів вираховується з розрахунку: 0,6 м2 площі основних 

приміщень (для розміщення населення, що підлягає укриттю) на 
одну особу. За можливості розміщення двоярусних нар площу 
можу бути зменшено до 0,5 м2 на одну особу, при триярусному - 
до 0,4 м2 на одну особу; 

 підлягають забезпеченню необхідним майном, інвентарем, 

засобами та матеріалами; 

 мають забезпечувати можливість безперервного перебування в 

них населення впродовж не менше 48 годин [4]. 

Ці Рекомендації передбачають фінансування оснащення укриттів 

закладів освіти усім необхідним та приведення їх у задовільний стан за 

рахунок місцевих бюджетів, однак Держказначейство наразі блокує 

відповідні видатки громад. Асоціація міст України проводить консультації 

з Міністерством фінансів України щодо розблокування видатків місцевих 

бюджетів на приведення укриттів закладів освіти у відповідність до 

Рекомендацій ДСНС [4]. 

З 1 вересня в Україні можуть відкрити школи, які обладнані 

укриттями. При організації навчання офлайн необхідно враховувати 

спроможність укриття, а саме на скільки людей воно розраховане, заявив 

освітній омбудсмен Сергій Горбачов. За його словами, укриття при 

школах мають бути такими, щоб при повітряній тривозі в ньому могли 

одночасно розміститися всі, хто в цей момент перебуває в закладі освіти. 

"Необхідно складати розклад так, щоб не перевищувати одночасну 

присутність учасників освітнього процесу в закладі освіти відповідно до 

спроможності укриття", – каже він. Сергій Горбачов говорить, що в 

частині освітніх закладів освіти або зовсім немає бомбосховищ, або вони 

не є придатними, а навіть небезпечні для перебування у них людей. "І 

вже зараз необхідно думати про те, як підготувати або вдосконалити 

укриття в закладах освіти, щоб можна було безпечно здійснювати очне та 

змішане навчання", – говорить Сергій Горбачов. Він також вважає, що 

окрім наявності укриття та приведення його до нормального стану, 

необхідно провести навчальні інструктажі, як поводитися в укритті, та що 

потрібно з собою мати. "Так само обов’язково проводити тренувальні 

евакуації безпосередньо до укриття. Хоч нормативними документами не 

передбачено проводити саме такі тренування, але життя і здоров’я наших 

дітей – то найголовніша цінність, а такі тренування можуть врятувати 

життя", – каже він. Омбудсмен говорить, що питання облаштування 

укриттів у закладі освіти дуже непросте, адже є різні типи захисних 

споруд, а їхнє облаштування потребує великих фінансових витрат. 

"Бюджети громад, які є засновниками закладів освіти та відповідають за 

їх матеріально-технічне забезпечення, дуже обмежені в умовах воєнного 

стану. І неможливо за такий короткий період зробити те, що не робилося 

роками", – розповідає він. Горбачов зазначив, що поки не зрозуміло, чи 
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достатньо для організації освітнього процесу наявності у школі 

облаштованого найпростішого укриття (цокольного або підвального 

приміщення), чи має бути саме сховище або протирадіаційне укриття. "Із 

початком війни було дуже багато повідомлень від працівників закладів 

освіти, що саме вони власними силами та досить часто без відповідного 

фінансування облаштовували укриття, приймали там людей, чергували, 

допомагали, годували й продовжують це робити", – каже він. Омбудсмен 

навів приклад школи у місті Буча, в бомбосховищі якої жили люди 

готували їжу в шкільній їдальні, а поки було світло, вмикали телевізор із 

мультфільмами для дітей. Нагадаємо, у Міністерстві освіти та науки 

планують 1 вересня 2022 року розпочати навчальний рік офлайн, однак 

навчальні заклади мають бути обладнані захисними спорудами. Наразі 

МОН проводить аудит місць, які можна використовувати як 

бомбосховища для учнів у разі небезпеки. Також відомство обіцяє 

розробити відповідні вимоги щодо укриттів та спеціалізованих шляхів 

евакуації до них [5]. 

Що стосується міста Києва, то Київрада схвалила рішення щодо 

влаштування укриттів у закладах освіти, де таких не укриттів немає. 

Київрада схвалила рішення, що дозволить розпочати процес 

влаштування укриттів у закладах освіти, де таких укриттів немає. 

Відповідний проект рішення «Про забезпечення умов створення 

найпростіших укриттів у закладах дошкільної та загальної середньої 

освіти комунальної власності» підтримали 85 депутатів. Про це повідомив 

мер Києва Віталій Кличко. «Сьогодні ми схвалили рішення, що дозволить 

розпочати процес влаштування укриттів у тих закладах освіти столиці, де 

укриттів немає. Ми маємо привести до ладу – відремонтувати чи 

відреконструювати, забезпечити необхідними засобами – укриття в 

комунальних школах та садочках. Адже війна триває, залишається 

загроза ракетних обстрілів столиці. І ми повинні створити безпечні умови 

та захистити наших дітей, вчителів та загалом киян», – сказав Віталій 

Кличко [6]. 
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SHALLOW ACCEPTOR COMPLEX IN P-TYPE ZNO  

NANO THIN FILMS 
 

Rogozin I.V.,  Rogozina O.V. 
 
Abstract. We investigate the p-type doping in ZnO prepared by the 

method of radical beam gettering epitaxy using NO gas as the oxygen source 
and nitrogen dopant. The hole concentration of the N-doped p-ZnO films was 
between 1.4×1017 and 7.2×1017 cm-3, and the hole mobility was 0.9-1.2 

cm2/Vs as demonstrated by Hall effect measurements. The emission peak of 
3.312 eV is observed in the photoluminescence spectra at 4.2 K of N-doped 
p-ZnO films, probably neutral acceptor bound. X-ray photoelectron 
measurements indicate the formation of acceptor complexes. 

Zinc oxide (ZnO) has been actively studied as a substrate material for 

ultraviolet (UV) lasers and light emitting diodes (LEDs), as a wide and direct 
band gap at room temperature and high exciton binding energy (60 meV) 

assures more efficient light emission at higher temperatures and large area 
ZnO substrates. For the fabrication of ZnO-based light emitting devices, it is 
essential to grow highly doped p-type ZnO films with high. It is well known, 
however, that growth of stable p-type thin films should be achieved for the 
successful development of the ZnO light emitting devices. While nominally 
undoped ZnO typically exhibits n-type conductivity and n-type materials are 
readily obtained, growth of p-type ZnO film has proven to be very difficult 

due to its asymmetric doping limitations crystalline quality.  
Obtaining ZnO with p-type conductivity has represented difficulty for 

many years. Nitrogen, a p-type dopant for ZnSe, has been considered as a 
possible p-type candidate for ZnO. The nitrogen can be generally supplied by 
N2, N2O and NO gases to realize p-type ZnO. In particular, in some works it 
is reported the obtaining p-type ZnO films using NO gas. However, nitrogen 

ZnO films produced using an N2 source leads to n-type conduction in ZnO.  
N-doped ZnO thin films were obtained using the original method of 

radical beam gettering epitaxy [1]. The basic principle of this process is that 
thermal annealing leads to the growth of layers on a crystalline substrate via 
atomic oxygen (radicals) coming from the gas phase and gettering zinc 
atoms from the substrate bulk. The growth was at temperatures in the range 
of 400-800◦C. All N-doped ZnO films were grown on semi-insulating ZnSe 

(220) substrates. The substrates were degassed by heating in a vacuum 


