
  

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАКАЗ 

_______________2020  року           м. Суми                                № ______-ВК 

  

Про продовження дистанційної роботи  

через загрозу коронавірусу 

 

            З метою запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19, відповідно до п. 2 Прикінцевих положень Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» від 11 березня 2020 року № 211 (з наступними 

змінами) та наказу ректора від 27 березня 2020 року № 121-К з цього питання, 

керуючись ст.34 Закону України «Про вищу освіту»,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Продовжити з 04.04.2020 по 24.04.2020 роботу у дистанційному 

режимі науково-педагогічним, педагогічним та іншим штатним працівникам 

Сумського НАУ, переведених у вказаний режим роботи наказами ректора 

«Про переведення співробітників на дистанційний режим роботи»: від 

16.03.2020 № 340-ВК, від 17.03.2020 № 349-ВК, від 17.03.2020 № 348-ВК, від 

18.03.2020 № 363-ВК, від 18.03.2020 № 362-ВК, від 19.03.2020 № 373-ВК, від 

19.03.2020 № 369-ВК, від 20.03.2020 № 387-ВК, від 20.03.2020 № 393-ВК, від 

20.03.2020 № 398-ВК, від 20.03.2020 № 399-ВК, від 20.03.2020 № 388-ВК, від 

20.03.2020 № 400-ВК, від 23.03.2020 № 405-ВК, від 23.03.2020 № 406-ВК, від 

23.03.2020 № 409-ВК, від 25.03.2020 № 413-ВК,  на тих же умовах, а саме: 

2. Упродовж робочого часу, визначеного Правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, працівники, які переведені на дистанційний режим,  

зобов’язані: 

2.1. Виконувати обов’язки, передбачені посадовою іструкцією, -

трудовим договором, контрактом, індивідуальним планом або окремою 

програмою (на платформі MOODLE); 

2.2. Відповідати на дзвінки керівництва; 

2.3. Перевіряти електронну пошту та оперативно відповідати на листи 

взаємозв’язку; 



2.4. Забезпечити організацію освітнього процесу студентів за 

дистанційною формою навчання з систематичним їх контролем та 

щотижневим звітуванням викладачів завідувачам кафедр. 

2.5. Керівникам структурних  підрозділів щотижнево готувати плани 

плани, програми, завдання чи інші реальні доручення, щодо виконання 

співробітниками своїх посадових обов’язків під час дистанційного режиму 

роботи. 

3. Безпосереднім керівникам вказаних працівників організувати 

щотижневий дієвий контроль за дотриманням ними вимог пункту 2 цього 

наказу. У разі виявлення порушень без поважних причин зазначених вимог, 

такий керівник подає мотивовану доповідну записку ректору, в якій ініціює 

скасування режиму дистанційної роботи.  

4. Відповідно до вимог ст.14 Закону України «Про охорону праці» на 

період дистанційної роботи відповідальність за додержання вимог 

нормативно-правових актів з охорони праці покладаються безпосередньо на 

працівника.  

4.1. Працівник зобов'язаний дбати про особисту безпеку і здоров'я, а 

також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких 

робіт у дистанційному режимі.  

5. Начальнику відділу кадрів Спаських С.І. та директору 

профорієнтаційного офісу промоції Блюмській-Данько К.В. даний наказ 

довести до відома проректорів, деканів, керівників структурних підрозділів та 

оприлюднити на офіційному веб-сайті СНАУ. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на профільних проректорів 

відповідно до їх посадових обов’язків. 

 

 

 

 

 

Ректор 

академік НААН України                                                   В.І. Ладика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Проект наказу підготували:                              ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник ВК                                                        Перший проректор 

________________С. Спаських                          _____________ М.П. Курило 

 

                                                                                Проректор з НПтаНР 

 

                                                                                _____________ В.М.Жмайлов 

 

 Проректор з НР 

 

                                                                               _____________ Ю.І.Данько 

 

Проректор З ННВПРтаАГД 

 

________________М.Б.Шпетний 

 

Проректор з НПРтаМД 

 

_______________М.О.Соколов 

 

Проректор з НПЕтаІД 

 

______________М.П.Коваленко 

 

                                                                                 Начальник юридичного відділу 



 

                                                                                 ______________ Д.С.  Галицька 
 


