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Нормативно-правові документи:

* Кодекс цивільного захисту України

* Положення про організацію роботи з охорони праці  та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах 

освіти (затверджене наказом МОН України від 26.12.2017 № 1669)

* Наказ МВС України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з 

питань використання та обліку фонду захисних споруд ЦЗ»)

* Доручення Прем’єр-міністра України від 10.06.2022 №14529/0/1-22

* Розпорядження МОН України від 16.06.2022 № 1/6478-22 «Про 

організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»

* Протокол №6 від 13.06.2022 засідання комісії з питань ТБ і НС Одеської 

міської ради 

* Наказ Університету Ушинського від 15.07.2022 № 159 «Про створення 

постійно діючої комісії з обстеження приміщень і споруд»



Дозвіл 

на початок освітнього 

процесу

з 01 вересня 2022 року в 

межах розрахункової 

місткості споруд цивільного 

захисту - 1400 осіб.



Навчальний корпус №1
(вул. Старопортофранківська, 26)

50 осіб,   40 м2



Навчальний корпус №1
(вул. Старопортофранківська, 26)

50 осіб,   40 м2



Навчальний корпус №2
(вул. Старопортофранківська, 34)

200 осіб,   120 м2



Навчальний корпус №2
(вул. Старопортофранківська, 34)

200 осіб,   120 м2



Навчальний корпус №4 бібліотека
(вул. Старопортофранківська, 36)

480 осіб,   624 м2



Навчальний корпус №4 бібліотека
(вул. Старопортофранківська, 36)

480 осіб,   624 м2



Навчальний корпус №6
(вул. Ніщинського, 1)

50 осіб,   131,4 м2



Навчальний корпус №6
(вул. Ніщинського, 1)

50 осіб,   131,4 м2



Гуртожиток №2
(вул. Манежна, 38)

200 осіб,   659,6 м2



Гуртожиток №2
(вул. Манежна, 38)

200 осіб,   659,6 м2



Гуртожиток №3
(вул. Старопортофранківська, 71)

420 осіб,   299,7 м2



Гуртожиток №3
(вул. Старопортофранківська, 71)

420 осіб,   299,7 м2



Алгоритм 

дій учасників освітнього процесу за сигналом 

«Повітряна тривога»

1. Учасники освітнього процесу мають заздалегідь бути ознайомлені з місцем розташування 

захисних споруд, правилами поведінки під час евакуації та безпосередньо в укритті.

2. В навчальних корпусах, гуртожитках університету заздалегідь повинні бути розміщені 

покажчики напрямку руху для швидкого та безпечного проведення евакуаційних заходів.

3. При отриманні сигналу під час занять, викладач миттєво сповіщає присутніх про загрозу 

та припиняє заняття, в подальшому координуючи хід організованої евакуації до укриття.

4. Для швидкого залишення навчальної аудиторії пересування в приміщенні здійснюється 

спокійно, 2-ма колонами. При обмеженому просторі для пересування студенти 

залишають приміщення групами.

5. При переміщенні до укриття гуртожитку №3 через вулицю, викладач повинен 

переконатися, що потік автотранспорту зупинено  2-ма студентами  Університету в 

світловідбивних жилетах та з світловідбтвними жезлами (ліхтарями), які при виході 

отримують у швейцара. В подальшому забезпечує безпечне пересування студентів.



Алгоритм 

дій учасників освітнього процесу за сигналом 

«Повітряна тривога»

6. Заздалегідь призначені медичні працівники обов’язково повинні знаходитись 

в укритті у відповідному для нього місці.

7. В середині укриття викладач забезпечує швидке та обережне зайняття 

студентами своїх місць та перевіряє 100% їх наявність. 

8. Перебуваючи в укритті викладач забезпечує належну поведінку ввірених йому 

студентів.  

9. Після закінчення сигналу «Повітряна тривога» через 5 хвилин викладач 

організовує та здійснює заходи в зворотному порядку.
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