
 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ПЕДАГОГІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

імені   Володимира  Гнатюка 
 

Н  А  К  А  З 
 
10.03.2022 р.                                           м. Тернопіль                                                      № 55 
 
Про призначення адміністрації збірного 
евакуаційного пункту університету і визначення 
місць виконання її функціональних  
обов’язків в особливий період  
 

Для проведення розселення та евакуації працівників і студентів університету із 
міста Тернополя, інших підприємств і закладів міста,  

НАКАЗУЮ: 

1. Призначити адміністрацію збірного евакуаційного пункту на базі інженерно-
педагогічного факультету в такому складі: 

І. УПРАВЛІННЯ  ЗЕП № 8 

Горбатюк Роман Михайлович, зав. кафедри машинознавства та транспорту — 
начальник ЗЕПУ № 8 

Замора Ярослав Петрович, доцент кафедри машинознавства та транспорту –– заступник 
начальника ЗЕПУ 

Сопіга Віктор Борисович, викладач кафедри сфери обслуговування, технологій та 
охорони праці — комендант ЗЕП № 8 

ІІ. ГРУПА РЕЄСТРАЦІЇ  І ОБЛІКУ 

Брездень Тетяна Іванівна, старший лаборант кафедри машинознавства та транспорту — 
начальник групи 

Реєстратори — 4 студенти від інженерно-педагогічного факультету. 

ІІІ. ЕВАКОГРУПА 

Бочар Ігор Йосипович, доцент кафедри сфери обслуговування, технологій та охорони 
праці — начальник групи 

Евакуатори — 8 студентів від інженерно-педагогічного факультету. 

ІV.ГРУПА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 

І РЕГУЛЮВАННЯ РУХУ АВТОТРАНСПОРТУ 

Пальчик Андрій Олександрович, доцент кафедри комп’ютерних технологій — 
начальник групи 

Працівники групи — 6 студентів від інженерно-педагогічного факультету. 

V. ЛАНКА ЗВ’ЯЗКУ 

Рутило Микола Іванович, доцент кафедри машинознавства та транспорту — командир 
ланки 

Телефоніст, посильні — 3 студенти від інженерно-педагогічного факультету. 



2 
 

VІ. МЕДИЧНИЙ ПУНКТ 

Грушко Валентин Валерійович, викладач кафедри фізичної реабілітації і безпеки 
життєдіяльності — зав. медичним пунктом 

Медсестра – студентка інженерно-педагогічного факультету. 

VІІ. КІМНАТА МАТЕРІ І ДИТИНИ 

Храбра Світлана Збігнєвна, доцент кафедри фізичної реабілітації і безпеки 
життєдіяльності 

Студентка інженерно-педагогічного факультету — чергові в кімнаті 

VІІІ.СТІЛ ДОВІДОК 

Гайдамаха Марія Зіновіївна, зав. лабораторією кафедри комп’ютерних технологій — 
чергова столу. 

2. На випадок розгортання збірного евакуаційного пункту № 8 для роботи 
закріпити за адміністрацією наступні аудиторії навчального корпусу інженерно-
педагогічного і інституту педагогіки і психології: № 201, 202, 210, 203, 204, 205, 206, 
207, 208, 218, 220, вестибюль. 

3. Зобов’язати начальника збірного евакуаційного пункту № 8 Горбатюка Р.М. і 
його заступника Замору Я.П. 

а/ до 25.04.2022 року уточнити всі необхідні документи відповідно до вказівок 
Управління з надзвичайних ситуацій м. Тернополя ; 

б/ до 20.05.2022 року з особовим складом ЗЕП № 8 вивчити функціональні 
обов’язки і провести практичні заняття по розгортанню всіх елементів ЗЕПУ. 

4. Наказ № 22 від 26.01.2021 року вважати таким, що втратив свою чинність. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора 
Терещука Г.В. 

 

Ректор Богдан БУЯК 
 
Проєкт наказу вносить 

Фахівець з цивільного захисту І категорії Юрій СОКОТОВ 
 
ПОГОДЖЕНО: 

Перший проректор Григорій ТЕРЕЩУК 
 
Проректор з соціально- Олег ГИРИЛО 
економічного розвитку 
 
В.о. уповноваженої особи з питань Надія РАКІВСЬКА 
запобігання та виявлення корупції 
 
Начальник юридичного відділу Ірина СОХІНА 
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