
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ імені Г.С. СКОВОРОДИ 
 

НАКАЗ 
 

від  25.02. 2022 року    м. Харків   №   41 - од 

 

Про створення штабу цивільного 

захисту університету, 

встановлення додаткових  

канікул в умовах воєнного стану 

 

У зв’язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента 

України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та на підставі 

листа Міністерства освіти та науки України від 25.02.2022 № 1/3277-22 «Про 

організацію освітнього процесу», Плану реагування на надзвичайні ситуації 

(Crisis Protocol) ХНПУ імені Г.С. Сковороди від 27.12.2019 р. 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Створити штаб цивільного захисту університету та призначити його 

керівні органи в такому складі: 

Юрій Бойчук, ректор, керівник цивільного захисту університету; 

Світлана Бережна, проректор з наукової, інноваційної і міжнародної 

діяльності; 

Наталія Борисенко, проректор з навчально-виховної роботи; 

Володимир Борисов, проректор з науково-педагогічної роботи; 

Віктор Єфімов, проректор за адміністративно-господарської роботи; 

Костянтин Голобородько, голова ради деканів; 

Юрій Ларіонов, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту населення, режиму і безпеки; 

Ірина Фененко, старший інспектор служби військового обліку; 

Михайло Гусаров, начальник відділу охорони праці; 

Михайло Алієв, головний інженер; 

Тетяна Чернік, директор студмістечка.  

 

2. На штаб цивільного захисту університету покласти виконання 

наступних завдань: 



 керівництво діями під час надзвичайних ситуацій та небезпек, що 

можуть виникнути під час воєнних (бойових) дій або терористичних 

актів; 

 організація заходів щодо забезпечення захисту учасників освітнього 

процесу; 

 організація заходів щодо збереження інфраструктури, документації і 

майна університету; 

 організація заходів щодо евакуації учасників освітнього процесу та 

працівників до безпечних місць. 

 

3. Деканам факультетів та завідувачу відділу аспірантури і докторантури 

провести інструктажі здобувачів освіти з безпеки життєдіяльності і охорони 

здоровʼя в умовах воєнних (бойових) дій або терористичних актів (у 

дистанційній формі). 

 

4. З 25 лютого 2022 року по 05 березня 2022 року встановити канікули на 

денній, вечірній та заочній формах навчання для здобувачів усіх рівнів вищої 

освіти та курсів навчання.  

 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Ректор                                                  Юрій БОЙЧУК 


