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Вченоi ради КиТвського нацiонал унiверситету iMeHi Тараса I I lевченка
,.Про розбулову безпечного освiтнього середовища Унiверситету пiд час

росiйсько-украiнськоi вiйни та в пiслявоснний перiод>>

Bid 03 uсовmня 2022 року
Заслухавши й обговоривши доповiдь проректора з науково-педагогiчноТ

роботи (зв'язки з громадськiстю) Олени Щобржанськоi <Про розбудову безпечного
освiтнього середовища Унiверситеry пiд час росiйсько-украiнськоТ вiйни та у
пiслявоенний перiод>>, Вчена рада КиТвського нацiон€urьного унiверситету iMeHi
Тараса IТТевченка (далi - Унiверситет) зазнача€, що вiйна змiнила розумiння
безпеки освiтнього середовища. Заклади вищоi освiти в YKpaTHi пiд час дii воснного
стану i тривалий час пiсля завершення активних военних дiй булуть змушенi
працювати в нових для здобувачiв освiти i працiвникiв Унiверситету безпекових

умовах. Ситуацiя ускладнюеться черговим зростанням кiлькостi випадкiв
захворювань на COVID- 1 9, викликаним KopoHaBipycoм SARS-CoV-2.

Iз початку повномасштабного вторгнення рф в УкраiЪу Унiверситет Hi на день
не припинив роботу. В умовах во€нного стану вдалося вiдновити освiтнiй процес
та завершити навчальний piK у встановленi термiни. З 1 вересня 2022 року до
навчання приступили 2-4 курси бакалаврату та 2 piK магiстраryри, о з 19 вересня

2022 року розпоч€ши навчання першокурсники. Повернення науково-педагогiчних
працiвникiв i сryдентiв до аудиторiй пiд час вiйни - це велика вiдповiдальнiсть.
Вiйна посилила cTapi та спричинила HoBi виклики для вищоТ освiти Украiни,
подолання яких потребус потужних матерiальних i людських pecypciB. УнiверсиТеТ
cyM.ltiHHo працюе, намагаючись убезпечити людей та забезпечити ефеКтивну

дiяльнiсть закладу в умовах вiйни.

Для облаштування унiверситетського простору, безпечного для жиТТЯ i

здоров'я ycix учасникiв ocBiTHboгo процесу:
1. Обладнуються пiдвальнi та цокольнi примiщення вiдповiдно До ВиМОГ

iнструктивно-методичних матерiалiв MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи
вiд 26 .07 .2022 J\lb 1 /8462 -22, якi плануються використовуватись як укриття.
Водночас в окремих булiвлях Унiверситету TaKi примiщення поки не

вiдповiдають чинним нормативним вимогам.
2. Проведенi iнструктажi для певних категорiй працiвникiв за протоколами

безпеки й навчання iз цивiльного захисry. Однак TaKi тренування повиннi
пройти Bci працiвники i здобувачi освiти Унiверситету.

3. У пiдроздiлах призначенi вiдповiдальнi за домедичну допоМоry Та

розпочато ik навчання з формування поведiнкових компетентностеЙ i
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пiдготовка
роботи та

4. УНiВеРСИТеТ Забезпечений двома автоматичними дефiбриllяторами та
базовими аптечками домедичноi допомоги завдяки пiдтримцi iноземних
партнерiв i громадських органiзацiЙ. Однак, враховуючи великиЙ кадровиЙ
СКЛаД Та кiлькiсть здобувачiв освiти, Унiверситет потребуе бiльшу
кiлькiсть згаданих засобiв.

5. Унiверситет продовжуе перехiд працiвникiв та здобувачiв освiти на
корпоративну пошry kпu.uа й отримав лiцензii на Zoom Education i Google
Workspace. Iнформацiйнi технологii не тiльки позитивно впливають на
ЯКiСТь Освiтнього процесу. Використання лiцензованого програмного
забезпечення та корпоративних онлайн-сервiсiв Унiверситету покращуе
ЗахисТ персончtльних даних пiд час онлайн-навчання, що надзвичайно
ВаЖливо в умовах вiйни. Саме тому цi процеси потребують пришвидшення
та завершення.

6. Працiвники Унiверситету в межах спiльного про€кту ГО <Платформа прав
людини)> та <<I_{eHTpy з доступу до iнформацiI> за пiдтримки Програми
роЗвитку ООН в УкраiЪi долучилися до cepii тренiнгiв <Особливостi
Реалiзацii та забезпечення прав людини державними та комун€lльними
пiдприемствами та установами в умовах военного стану>. Задля
дотримання прав на доступ до публiчноi iнформацii та забезпечення права

навичок iз надання домедичноi допомоги. Але якiсна
працiвникiв до надзвичайноi ситуацii вимагас системноi
реryлярних тренувань на базi Унiверситетськоi клiнiки.

на захист персональних даних в умовах во€нного стану, TaKi навчанIuI
плану€ться продовжити у спiвпрацi з Офiсом уповноваженого Верховноi
ради з прав людини.

7. Психологiчною службою, Iнститутом психiатрii та факультетом психологii
про iндивiдуальнi й груповi консультацii, органiзовув€tлися
психоло тренiнги для працiвникiв та здобувачiв освiти. Однак цей
напрям ти потребус кропiткоi системноI працi з врахуванням
гуманiтарних наслiдкiв вiйни.

8. !отрим ись чинних процедур та законодавства, Унiверситет продовжуе
очищен iтнього простору вiд iмперськоi та радянськоi спадщини i

росiйських пропагандистських наративiв.
Киiвський нацiональний унiверситет iMeHi Тараса Шевченка - лiдер вищоi

освiти в YKpaiHi. В Унiверситетi працюють понад BiciM тисяч працiвникiв та
навчасться бiльше двадцяти п'яти тисяч студентiв, тому створення безпечних умов
для працiвникiв i здобувачiв освiти Унiверситету е першочерговим завданням, що
досягаеться завдяки консолiдацiТ зусиль ycix 1^rасникiв освiтнього процесу.

Зважаючи на вищезазначене, Вчена рада ухвалю€:
1. Щоповiдь проректора з науково-педагогiчноТ роботи (зв'язки з

громадськiстю) Олени ЩобржанськоТ <Про розбулову безпечного освiтнього
середовища Унiверситету пiд час росiйсько-украiнськоi вiйни та в пiслявоенний
перiод> взяти до вiдома й обговорити в ycix структурних пiдроздiлах Унiверситету.

В u ко н а Bцj., керiвники структурних п iдроздiлiв.
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Вidповidа,цьнi: директор Щентру комунiкацiй
Володимир Литвиненко.
TepMiH вuконання: до 01 листопада2022 року.

2. Забезпечити утримання в нzLпежному cTaHi пiдвальних та цокольних
примiщень (частин примiщень) Унiверситету, якi визнанi такими, що можуть бути
використанi як укриття вiдповiдно до вимог iнструктивно-методичних матерiалiв
МОН Украiни Ns1/8462 -22 вiд26.07 .2022 р. Облаштувати ix необхiдними меблями,
iHBeHTapeM, засобами та матерiалами, централiзованим водопостачаннjIм i
водовiдведенням.

Вuконавцi: начапьник штабу цивiльного
захисту Iгор Сидоренко, керiвники
структурних пiдроздiлiв, керiвники
експлуатацiТ корпусiв та ryртожиткiв.
Вidповidальнi: проректор з

служби

науково-
педагогiчноТ роботи (адмiнiстративно-

З. Провести iнформування/iнструктажi
навчань/тренувань iз цивiльного захисту
Унiверситету.

Вuконавцi: начаlrьник штабу цивiльного
захисту Iгор Сидоренко, керiвники
структурних пiдроздiлiв.
BidпoBidallbHi: перший проректор Володимир
Iльченко.
TepMiH вuконання: до 01 листопада2022 року.

4. Органiзувати на базi Унiверситетськоi клiнiки навчальний центр iз надання
домедичноi допомоги для працiвникiв i здобувачiв освiти Унiверситоц,
забезпечивши iнформацiйний супровiд його дiяльностi.

BuKoHaB4l., директор HHI_( <Iнститут бiологii та
медицини) Людмила Остапченко, директор
Унiверситетськоi клiнiки BiKTop Черняк,
директор I_{eHTpy комунiкацiй Володимир
Литвиненко, директор ВПЦ <КиТвський

унiверситет>> Ганна HoBiKoBa.
BidпoBidallbHi: проректор з науково-
педагогiчноI роботи (зв'язки з громадськiстю)
Олена Щобржанська.
TepMiH вlлконання: упродовж року.

5. Завершити перехiд науково-педагогiчних працiвникiв i здобувачiв освiти
Унiверситету на корпоративну пошту.
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господарська робота) Олег Федевич.
TepMiH вuконання: упродовж року.

щодо протоколiв безпеки та
працiвникiв i здобувачiв освiти



Вuконавцi: нача-пьник IОЦ Юрiй Бойко,
керiвники навч€tльних пiдроздiлiв.
BidnoBidallbHi: перший проректор Володимир
Iльченко.
TepMiH вакононня., до 01 листопада2022 року.

6. Провести просвiтницькi заходи для працiвникiв Унiверситету з пиТаНЬ

забезпечення права на захист персон€tльних даних в умовах военного станУ.
В aKoHaB4j., керiвник вiддiлу звернень громадян
i юридичних осiб Iрина Негресва, директор
I]eHTpy комунiкацiй Володимир Литвиненко,
керiвники структурних пiдроздiлiв.
BidпoBidallbHi: проректор з науково-
педагогiчноi роботи (зв'язки з громадськiстю)
Олена Щобржанська.
TepMiH вuконання: упродовж року.

працiвникiв щодо вмiння надати необхiдну пiдтримку здобувачам освiти пiд час

надзвичайних ситуацiй военного характеру.
Вuконавцi., декан факультету психологiТ IBaH

!анилюк, в.о. керiвника психологiчноТ служби
Галина Лаптсва, керiвники навч€шьних
пiдроздiлiв.
BidпoBidaltbHi: проректор з

7. Органiзувати психологiчнi тренiнги для методистiв i науково-педагогiчних

науково-
педагогiчноi роботи (ryMaHiTapHi питання) IHHa

Степанець.
TepMiH вллконання: упродовж року.

8. Здiйснити монiторинг роботи психологiчних служб Оптико-механiчного

фахового коледжу, Фахового коледжу геологорозвiдувальних технологiй та
Украiнського фiзико-математичного лiцею.

до Етичного кодексу

ради Унiверситету.

Вuконавцi., керiвник Щентру виховноТ роботи
Iрина Кондратьева, в.о. керiвника
психологiчноi служби Га-пина Лаптсва,
завiдувач кафедри соцiальноI психологiТ

9. Розробити, вiдповiдно до сучасних ryманiтарних викликiв, необхiднi змiни

факультету психологii Алла Коваленко.
BidпoBidallbHi: проректор з науково-
педагогiчноi роботи (гуманiтарнi питання) IHHa

Степанець.
TepMiH вuконання: до 31 грудня 2022 року.

унiверситетськоi спiльноти i винести ix на розгляд Вченоi

tll



Вuконавцi: голова Постiйноi KoMicii ВченоТ

ради з ryманiтарних питань Григорiй Семенюк,
голова Постiйноi KoMicii Вченоi ради з питань
етики В'ячеслав Морлвiнцев.
BidпoBidallbHi,. проректор з науково-
педагогiчноi роботи (ryMaHiTapHi питання) IHHa

Степанець.
TepMiH ваконання: до 18 листопада2022 року.

10. Подати пропозицii щодо шляхiв i методiв остаточного очиЩеННЯ

унiверситетського простору вiд росiйськоТ iмперськоi та радянськоi спаДщини.
Вuконавцi: голова Постiйноi iсторико-
меморiальноi KoMiciT Вченоi ради IBaH

Патриляк, заступник декана iсторичного

факультету Тарас Пшеничний.
BidпoBidaltbHi: проректор з науково-
педагогiчноi роботи (зв'язки з громадськiстю)
Олена Щобржанська.
TepMiH вuконання: до 0l грудня 2022 року.

1 l. Iнформацiю про хiд виконання ухвали заслухати на засiданнi ректоратУ
ужовтнi 202З року.

12. Контроль за виконанням цiсi ухваJIи покJIасти на першого проректора
Володимира Iльченка.
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