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Про введення в дію Положення про
порядок дій у разі позапланового припинення
провадження освітньої діяльності загалом або
за певними місцями її провадження

З метою визначення організаційних та практичних заходів і порядку дій
посадових осіб Університету в разі виникнення обставин, що зумовлюють
позапланове припинення провадження освітньої діяльності загалом або за
певними місцями її провадження у Відкритому міжнародному університеті
розвитку людини «Україна», на виконання пункту 24 Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності, затверджених Постановою Кабінету
Міністрів України №1187 від 30 грудня 2015 р. «Про затвердження Ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності», та рішення Вченої ради Відкритого
міжнародного університету розвитку людини «Україна» (Протокол від
28.10.2021 року № 6 )
НАКАЗУЮ:
1. Ввести в дію з моменту підписання наказу Положення про порядок
дій у разі позапланового припинення провадження освітньої діяльності загалом
або за певними місцями її провадження (надалі - Положення), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів довести зміст Положення до
відома співробітників, викладачів і здобувачів вищої і фахової передвищої
освіти та керуватись ним у разі позапланового припинення провадження
освітньої діяльності загалом або за певними місцями її провадження.
3. Центру розвитку корпоративного порталу та просування в Інтернетпросторі викласти нову редакцію Положення на офіційному сайті Університету.
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з
освітньої діяльності Коляду п 0
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ПОЛОЖЕННЯ
про порядок дій у разі позапланового припинення
провадження освітньої діяльності загалом або
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1. Загальні положення
1.1. На виконання пункту 24 Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №1187 від
ЗО грудня 2015 р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності» у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини
«Україна» (надалі - Університет) визначено Порядок дій у разі позапланового
припинення провадження освітньої діяльності загалом або за певними місцями
її провадження (надалі - Порядок).
1.2. Цей Порядок визначає організаційні та практичні заходи й порядок
дій посадових осіб Університету в разі виникнення обставин, що зумовлюють
позапланове припинення провадження освітньої діяльності загалом або за
певними місцями її провадження (у зв’язку з неможливістю використання
матеріально-технічної бази, форс-мажорними обставинами тощо).
1.3. Порядок визначає комплекс організаційних і управлінських заходів,
спрямованих на:
1.3.1. своєчасне виявлення небезпечних процесів, що загрожують
виникненням надзвичайних ситуацій, та усунення причин, які сприяють їх
подальшому розвитку;
1.3.2. підготовку до реагування на надзвичайні ситуації в Університеті;
1.3.3. підтримання готовності посадових осіб до реагування залежно від
обстановки, щ о склалася;
1.3.4. припинення дії або впливу небезпечних факторів;
1.3.5. ліквідацію або мінімізацію наслідків надзвичайної ситуації, які

становлять загрозу життю чи здоров’ю працівників і здобувачів освіти закладу
вищої освіти, шкоди майну Університету;
1.3.6. проведення відновлю вальних робіт.
1.4.
О сновні принципи діяльності У ніверситету, що сприяю ть реалізації
цього П олож ення:
1.4.1. гарантування та забезпечення Університетом конституційних прав

громадян на захист життя, здоров’я та власності;
1.4.2. комплексний підхід до усунення обставин, що зумовлю ю ть
позапланове припинення провадж ення освітньої діяльності;
1.4.3. пріоритетність завдань, спрямованих на рятування життя та

збереження здоров’я осіб, які перебувають в Університеті, над забезпеченням
безперервності освітньої діяльності;
1.4.4. максимально можливе економічно обґрунтоване зменшення ризику
виникнення надзвичайних ситуацій;
1.4.5. централізація управління, єдиноначальність, підпорядкованість
структурних підрозділів Університету у випадку загрози або виникнення
надзвичайних ситуацій;
1.4.6. добровільність - у разі залучення працівників Університету до
заходів цивільного захисту, пов’язаних із ризиком для їхнього життя та
здоров’я.
1.5.
У ніверситет в особі кож ної його посадової особи створю є умови
для мінім ізації виникнення будь-яких обставин, що мож уть призвести до
позапланового припинення провадж ення освітньої діяльності загалом або за
певними місцями її провадж ення, а також із метою якнайш видш ого

відновлення освітнього процесу в У ніверситеті.
1.6.
О ргани
управління
У ніверситетом
під
час
повсякденного
ф ункціонування здійсню ю ть постійний
м оніторинг відкритих джерел
інф орм ації (норм ативно-правових актів, засобів м асової інф орм ації, інф ормації
на вебсайтах органів держ авної влади тощ о) на предм ет оголош ень,
повідомлень та заяв оф іційних представників влади та представників
громадськості, які м ож уть містити відомості про потенційні та реальні ризики
позапланового припинення провадж ення освітньої діяльності в У ніверситеті.
1.7.
В чена рада та президент У ніверситету аналізую ть обставини, події
та процеси, які несуть ризики для стабільності та безперервності освітньої
діяльності У ніверситету, з метою ш видкого завчасного реагування на загрози,
недопущ ення їх переростання в надзвичайну ситуацію .
1.8.
К ож ен працівник У ніверситету, який виявив обставини, що можуть
призвести до небезпеки для працівників та здобувачів освіти, зо б о в’язаний:
1.8.1. невідкладно зателеф онувати до екстрених служб;
1.8.2. сповістити
свого
безпосереднього
керівника,
президента
У ніверситету або працівника, що його заміщ ує;
1.8.3. розпочати евакуацію лю дей із будівлі У ніверситету до безпечного
місця згідно із планом евакуації та залучити до цього інш их осіб;
1.8.4. організувати зустріч екстрених служб підрозділів;
1.8.5. за наявності відповідних навичок або знань та вмінь надати перш у
медичну допом огу постраж далим;
1.8.6. за необхідності викликати інші рятувальні служ би (Держ авну
службу з надзвичайних ситуацій, ш видку м едичну допомогу, Н аціональну
поліцію тощ о).
1.9.
К ерівник структурного підрозділу та президент У ніверситету у
випадку надходж ення інф орм ації про обставини, що мож уть призвести до
небезпеки для працівників та здобувачів освіти У ніверситету, зо б о в’язані:
1.9.1. перевірити, чи повідомлено екстрені служби;
1.9.2. керувати евакуацією людей;
1.9.3. у разі загрози життю чи здоров’ю лю дей негайно організувати їх
порятунок, використовую чи для цього всі наявні сили й засоби;
1.9.4. організувати перевірку наявності всіх учасників освітнього процесу,
евакуйованих із будівлі, за списками й ж урналами обліку навчальних занять;
1.9.5. вилучити з небезпечної зони всіх працівників та інших осіб, не
зайнятих евакуацією лю дей;
1.9.6. викликати медичну та інші служби у разі потреби;
1.9.7. організувати евакуацію м атеріальних цінностей із небезпечної зони,
визначити місця їх складування і забезпечити їх охорону (якщ о треба);
1.9.8. у найкоротш ий термін
ліквідувати
умови,
що сприяю ть
виникненню паніки;
1.9.9. перевірити всі приміщ ення, щоб унем ож ливити перебування в
небезпечній зоні працівників та здобувачів освіти У ніверситету;
1.9.10. виставити пости безпеки на входах у будівлю , щ об унемож ливити
повернення працівників та здобувачів освіти У ніверситету до будівлі, де
виникла небезпека.

2. Організація і порядок виконання заходів у разі загрози або виникнення
надзвичайних ситуацій
2.1.
Реж им підвищ еної готовності встановлю ється наказом президента
У ніверситету в разі суттєвого погірш ення виробничо-пром ислової, радіаційної,
хімічної,
біологічної
(зокрема,
бактеріологічної),
сейсмічної,
гідром етеорологічної, воєнної (зокрема, терористичної) обстановки за наявності
загрози виникнення надзвичайної ситуації.
2.2.
У режимі підвищ еної готовності органи управління У ніверситетом
здійсню ю ть такі заходи:
2.2.1. оповіщ аю ть та збираю ть керівний склад за допомогою будь-яких
засобів зв ’язку, організую ть чергування відповідальних осіб із категорії
посадових осіб У ніверситету;
2.2.2. до працівників та інш их учасників освітнього процесу доводять
інформацію про загрозу виникнення надзвичайної ситуації (персонал та
здобувачів освіти інф ормую ть керівники структурних підрозділів);
2.2.3. президент У ніверситету призначає відповідальних осіб, визначає
перелік оснащ ення (матеріального забезпечення), у разі потреби організовує
його постачання, з м етою м оніторингу обстановки підтримує зв ’язок із
офіційними
представникам и
держ авної
влади
та
органів
місцевого
самоврядування;
2.2.4. уточню ю ть порядок управління та взаєм одії в разі виникнення
надзвичайних ситуацій;
2.2.5. уточню ю ть (у разі потреби) місця укриття працівників у спорудах
подвійного призначення та найпростіш их укриттях, порядок видавання засобів
індивідуального захисту, м арш рути евакуації;
2.2.6. уточню ю ть м ож ливість продовж ення освітнього процесу за умов,
що склалися;
2.2.7. вж иваю ть заходи щ одо забезпечення сталого функціонування
о б ’єктів У ніверситету та зм енш ення м ож ливих м атеріальних втрат;
2.2.8. уточню ю ть, якщ о треба, план реагування на надзвичайні ситуації;
2.2.9. здійсню ю ть будь-які інші необхідні дії відповідно до Кодексу
цивільного захисту У країни та інш их норм ативно-правових актів;
2.2.10. президент У ніверситету інф ормує учасників освітнього процесу про
ситуацію в У ніверситеті, потенційні загрози, мож ливі наслідки, необхідні
заходи для м інім ізації ризиків та способи подолання надзвичайних ситуацій у
разі їх виникнення;
2.2.11. президент У ніверситету письмово інф ормує ю ридичних осіб
(контрагентів), які перебуваю ть у договірних відносинах із У ніверситетом , про
ризики невиконання договорів; власників майна, яким
користується
Університет, - про загрози цьому майну.
2.3.
Реж им надзвичайної ситуації оголош ується у разі виникнення та під
час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
2.4.
У реж имі надзвичайної ситуації органи управління У ніверситетом
здійсню ю ть такі заходи:
2.4.1. оповіщ аю ть та збираю ть керівний склад, організовую ть чергування
відповідальних осіб із категорії посадових осіб У ніверситету;
2.4.2. до працівників та інш их учасників освітнього процесу доводять

інф ормацію про виникнення надзвичайної ситуації, способи й методи захисту
від дії факторів ураж ення (персонал та здобувачів освіти інф ормую ть керівники
структурних підрозділів);
2.4.3.
президент У ніверситету створю є робочу групу з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації;
2.4.5. робоча група з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації оцінює
обстановку та вж иває заходів для надання
невідкладної допомоги
постраж далим, залучаю чи формування цивільного захисту, наявні матеріальнотехнічні та інші ресурси й запаси;
2.4.6. уточню ю ть завдання й порядок взаєм одії органів управління
У ніверситетом із аварійно-рятувальним и служ бами та підрозділами, які
залучаю ть до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
2.4.7. створю ю ть
умови
для
відновлення
діяльності
о б ’єктів
У ніверситету;
2.4.8. визначаю ть розмір ш коди, заподіяної о б ’єктам У ніверситету,
внаслідок надзвичайної ситуації;
2.4.9. організовую ть надання необхідної допом оги постраж далим;
2.4.10. президент У ніверситету невідкладно ініцію є скликання загальних
зборів засновників, щоб розглянути всі важливі питання, зокрем а залучення
додаткового
ф інансування
У ніверситету,
інш их
м атеріальних
та
нем атеріальних ресурсів засновників тощо;
2.4.11. президент У ніверситету невідкладно телеф оном , а за перш ої
мож ливості
письмово
інф ормує ю ридичних
осіб
(контрагентів),
які
перебуваю ть у договірних відносинах із У ніверситетом, про немож ливість
виконання договірних зо б о в’язань; власників майна, яким користується
У ніверситет, про пош кодж ення, знищ ення або інш е погірш ення стану майна,
якщ о є такі наслідки.

3.

Організація і порядок дій у разі позапланового припинення
провадження освітньої діяльності

3.1.
У випадку виникнення надзвичайної та інш их ситуацій, які
призвели до позапланового припинення провадж ення У ніверситетом освітньої
діяльності, органи управління У ніверситетом здійсню ю ть такі заходи:
3.1.1. оповіщ аю ть працівників та інших учасників освітнього процесу про
позапланове припинення освітньої діяльності загалом або за певними місцями її
провадж ення
(персонал та здобувачів освіти
інф ормую ть керівники
структурних підрозділів);
3.1.2. президент У ніверситету за перш ої мож ливості, але не пізніш е 5
(п ’яти) робочих днів від дати настання відповідних обставин письмово
повідомляє М іністерство освіти і науки У країни про позапланове припинення
провадж ення освітньої діяльності;
3.1.3. У ніверситет здійсню є координацію своїх дій із М іністерством
освіти і науки У країни та інш ими органами держ авної влади й місцевого
самоврядування;
3.1.3. президент У ніверситету організовує заходи щодо належного
зберігання докум ентів здобувачів освіти, а також їх відновлення у випадку
знищ ення внаслідок надзвичайної ситуації;

у випадку позапланового припинення провадження освітньої
діяльності за певними місцями її провадження адміністрація Університету
організовує освітній процес у дві або три зміни навчання на базі наявних
навчальних приміщень;
3.1.5. у випадку припинення дії договорів оренди приміщень, в яких
здійснювався освітній процес, Університет організовує його у дві або три зміни
навчання на базі наявних навчальних приміщень, а також забезпечує
якнайшвидше поновлення дії таких договорів або ж укладення нових договорів,
на підставі яких Університет набуде право власності чи користування
приміщеннями для провадження освітньої діяльності;
3.1.6. за необхідності вносяться зміни до річного графіка освітнього
процесу;
3.1.7. якщо ситуація, яка зумовлює припинення освітньої діяльності,
виникла під час проведення підсумкового контролю знань із дисциплін (іспитів,
заліків), адміністрація Університету за можливості організовує перенесення
підсумкового контролю знань до інших навчальних приміщень, які
перебувають у користуванні Університету та в яких є можливість проведення
заходів підсумкового контролю;
3.1.8. якщо позапланове припинення освітньої діяльності загалом триває
більше двох місяців поспіль, президент Університету ініціює переведення
здобувачів освіти до інших закладів вищої освіти. Переведення здобувачів
освіти Університету до інших закладів вищої освіти здійснюється за умови
погодження із Міністерством освіти і науки України;
3.1.9. якщо ситуація, яка зумовлює припинення провадження освітньої
діяльності, виникла у зв’язку з анулюванням ліцензії за певною спеціальністю,
певним рівнем, Університет здійснює заходи переведення студентів до інших
закладів. Переведення студентів Університету до інших закладів вищої освіти
здійснюється за умови погодження із Міністерством освіти і науки У країни;
3.1.10. залежно від підстав позапланового припинення освітньої діяльності
органи управління Університетом розробляють конкретний порядок дій та
заходів, який доводять до відома всіх учасників освітнього процесу.
3.1.4.

Порядок відновлення провадження освітньої діяльності
Відновлення провадження освітньої діяльності здійснює робоча
група, яку утворює президент Університету.
4.2.
До складу робочої групи входять посадові особи, які за
функціональними обов’язками відповідають за провадження освітнього
процесу
в Університеті.
Строки
відновлення
освітньої діяльності
встановлюються рішенням президента Університету залежно від підстав
припинення освітньої діяльності, заходів, потрібних для усунення їх наслідків,
тощо.
4.3.
Робоча група складає проект відновлення, в якому зазначає:
порядок відновлення освітньої діяльності; відповідальних осіб; перелік заходів
для відновлення освітньої діяльності; перелік пошкоджень, виявлених у
приміщеннях, які необхідно усунути (за наявності); кошторис тощо. Вказаний
порядок подають на затвердження президенту Університету.
4.4.
Після
затверджен?ія
президентом
Університету
порядку
4.
4.1.

відновлення освітньої діяльності загалом або за певними місцями її
провадж ення (у з в ’язку з немож ливістю використання матеріально-технічної
бази, виникненням ф орс-м аж орних обставин тощ о) такий порядок доводять до
відома всіх учасників освітнього процесу.
4.5.
Я кщ о припинення освітньої діяльності відбулося у з в ’язку з
анулю ванням ліцензії за певною спеціальністю , певним рівнем, адміністрація
У ніверситету здійсню є заходи щ одо усунення поруш ень, які стали підставою
для анулю вання, а також докладає зусиль для якнайш видш ого подання
докум ентів для повторного отримання відповідної ліцензії.
4.6.
М іністерство освіти і науки У країни та інш их ю ридичних осіб
(контрагентів), які перебуваю ть у договірних відносинах із У ніверситетом,
письмово повідомляю ть про відновлення провадж ення освітньої діяльності
протягом 5 (п ’яти) робочих днів із моменту такого відновлення.
4.7.
У разі нем ож ливості відновлення провадж ення освітньої діяльності
робоча група організовує, за сприяння М іністерства освіти і науки У країни,
переведення студентів У ніверситету відповідним ліцензованим обсягом
спеціальностей до інш их закладів вищ ої освіти для продовж ення освітнього
процесу.
5. Прикінцеві положення
5.1. Це П олож ення набуває чинності після його погодж ення Вченою
радою та вводиться в дію наказом президента У ніверситету.
5.2. Зміни та доповнення до П олож ення погодж ує Вчена рада та вводить у
дію наказ президента У ніверситету.
5.3. У разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій усі
суперечності та розбіж ності норм цього П олож ення з локальними
нормативними актами У ніверситету маю ть тлум ачитися на користь цього
П оложення.
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