
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

Н А К А З 

03 квітня 2020 року м.Харків №01-08/130 

Внесення змін до наказів 

На підставі постанови Кабінету Міністрів України № 239 від 15 березня 2020 року 

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України, 

НАКАЗУЮ: 

1. У наказі 01-08/107 від 12 березня 2020 року Про заходи запобігання 

розповсюдженню захворювання коронавірус СОУЮ-19 викласти пункт 1 у наступній 

редакції: 

1). "Забезпечити проведення навчальних занять з 13.03.2020 року по 24.04.2020 року 

за допомогою дистанційних технологій". 

2. У наказі 01-08/111 від 17 березня 2020 року Про запровадження часткової 

дистанційної роботи на період карантину викласти пункт 1 та 2 у наступній редакції: 

1). Запровадити з 17.03.2020 року по 24.04.2020 року часткову дистанційну роботу 

на дому науково-педагогічних працівників університету: 

- Науково-педагогічним працівникам забезпечити проведення навчальних занять та 

модульного контролю весняного семестру 2019-2020 навчального року за 

допомогою дистанційних технологій, оновлення робочих програм та НМКД, 

розробку силабусів обов'язкових та вибіркових дисциплін освітніх програм, 

корегування індивідуальних планів роботи викладачів тощо. 

- Для забезпечення належної якості вищої освіти в умовах використання технологій 

дистанційного навчання керівнику навчального відділу Бережній Н.Г. разом з 

директорами навчально-наукових інститутів та деканом факультету розробити 

пропозицій щодо: 

А), організації та здійснення контролю за виконанням навчальних планів освітніх 

програм; 

Б), ущільнення графіку освітнього процесу, не допускаючи скорочення змісту та 

обсягів лабораторних занять, внесення змін до робочих навчальних планів з метою 

завершення практичної підготовки та вивчення навчальних дисциплін, які 

потребують проведення аудиторних занять і не можуть бути ефективно виконані 



дистанційно, разом з відповідними контрольними заходами до завершення 

поточного навчального року; 

- Проректору з НПР Заїці С.О. розробити заходи щодо часткового переведення 

науково-педагогічних працівників на роботу в дистанційному режимі та на 

виконання інших видів робіт (організаційно-педагогічна, методична, наукова тощо). 

2). Запровадити з 17.03.2020 року по 24.04.2020 року часткову дистанційну роботу 

на дому співробітників, посадові обов'язки яких цьому не суперечать. 

Підстава: постанова Кабінету Міністрів України № 239 від 25.03.2020 року 

Ректор О.В. Нанка 

Візи : 

Начальник відділу кадрів 

Начальник юридичного відділу 

Л.С. Харчевнікова 

К.М. Крічфалушій-
Степанова 
В.М. Кісь Голова ППО 

Копію наказу направити до: всіх структурних підрозділів університету ( в електронному вигляді). 


