
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

НАКАЗ 

03 грудня 2021 року                       м. Суми                      № 495-К 
 

Про продовження навчання студентів 

за дистанційною формою  

організації освітнього процесу 

 

На виконання листа Департаменту  освіти і науки України від 12.10.2021 року 

№ 04.1-13/8752  «Про організацію освітнього процесу в закладах освіти» та  

протоколу №17 від 12.11.2021 року  позачергового  засідання  Державної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій,  
 

НАКАЗУЮ: 
1. Продовжити навчання за дистанційною формою організації освітнього  

процесу студентів денної, заочної  форми та аспірантів з 6 грудня до 11 грудня 2021 

року.   

2. Деканам факультетів, директору  ВСП «Сумський фаховий коледж  

Сумського НАУ» забезпечити: 

2.1. Організацію освітнього процесу за дистанційною формою  навчання з  

систематичним контролем та щоденним звітуванням викладачів про проведені 

заняття завідувачам кафедрами. 

2.2  Викладання дисциплін в on-line режимі відповідно до розкладу занять у  

форматі відео-конференцій з використанням програм, які забезпечують візуальний 

зв’язок (Zoom, Skype та ін.). При організації освітнього процесу у дистанційному 

режимі поєднувати опрацювання студентами матеріалу в Moodle, читання on-line 

лекції в Zoom, та перевірку засвоєння матеріалу з використанням Kahoot.    

3. Проведення заліково-екзаменаційної сесії  у  студентів 2 курсу ОС «магістр»  

спеціальностей «Агрономія», «Захист рослин», «Лісове господарство»,  «Маркетинг», 

«Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка», «Менеджмент», 

«Адміністративний менеджмент», «Право», «Архітектура», «Геодезія та 

землеустрій», «Ветеринарна медицина», «Ветеринарна гігієна»,  4 курс ОС 

«бакалавр» «Економіка»,  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

організувати в дистанційній формі відповідно до п.20  «Організація поточного, 

семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням 

дистанційних технологій навчання» Положення про організацію освітнього процесу в 

Сумському НАУ, введеного в дію наказом ректора №169-К від 27.04.2021 року.  

 4. Директорам всіх інших відокремлених структурних підрозділів освітній 

процес організовувати відповідно до епідеміологічної ситуації в регіоні, на підставі 

рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки територіальних громад. 
5.  Викладачам забезпечити проведення освітнього процесу в дистанційному 

режимі та виконання інших видів навантаження (методичного, наукового, 

організаційного). 



6.  Викладачам та співробітникам університету  дотримуватися карантинних 

вимог, а саме: носіння масок, миття та дезінфекція рук, провітрювання приміщень. 

  7. Заступникам деканів по роботі з іноземними студентами взяти під постійний 

контроль роботу в  on-line режимі студентів іноземців та надавати щотижневий звіт 

до навчального відділу. 

  8.  Кураторам академічних груп забезпечити інформування всіх студентів про 

необхідність постійного навчального спілкування  з викладачами згідно розкладу на 1 

семестр 2020-2021 навчального року.  

9. Відмінити проведення та участь у масових заходах освітнього, наукового, 

соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру, зокрема 

проведення олімпіад, спартакіад, змагань, конкурсів, виставок, концертів, пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

10. Проректору з навчально-науково-виробничих питань розвитку та  АГД  

Шпетному М.Б. забезпечити організацію дотримання карантинних заходів, 

передбачених відповідними нормативними вимогами, а саме: 

10.1. Виконання профілактичних заходів щодо попередження масового 

розповсюдження гострої респіраторної хвороби,  спричиненої коронавірусом і 

гострих респіраторних інфекцій; 

10.2. Організувати щогодинне прибирання приміщень загального 

користування,   

з використанням дезінфікуючих  засобів; 

10.3. Негайну ізоляцію осіб з ознаками захворювання та направлення їх до  

лікувальних установ; 

10.4  Придбання масок та дезінфікуючих засобів з їх використанням за  

належністю; 

10.4. Виділити у гуртожитках місця для ізоляції здобувачів освіти з ознаками  

гострих респіраторних захворювань. 

11. Деканам факультетів, директорам фахових коледжів,  голові студентського 

самоврядування:  

 -  Провести відповідну роз’яснювальну роботу серед студентської молодці 

щодо їх вакцинації. 

12. Начальнику загального відділу Глуходід К.І. даний наказ довести до  відома 

та виконання зазначених у наказі посадових осіб. 

13. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з  науково-

педагогічної та навчальної роботи Жмайлова В.М.,  проректора з  навчально-науково-

виробничих питань розвитку та  АГД Шпетного М.Б. та проректора з  науково-

педагогічної, економічної та інноваційної  діяльності  Коваленка М.П. відповідно до 

розподілу їх посадових обов’язків. 

 

Ректор, 

академік НААН України                              Володимир ЛАДИКА 

 

 
 


