
 

Сумська обласна рада 

Департамент освіти і науки  

Сумської обласної державної адміністрації 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

                                                        НАКАЗ 

 

  21.11.2022                                     м. Суми                                       № 153-ОД 

 Про організацію роботи інституту  

в умовах правового режиму воєнного стану 

в період з  21 листопада 2022 року на час дії воєнного стану  

 

 У зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської 

Федерації проти України, відповідно до Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану», Закону України від 16.11.2022 року №2738-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України від 07.11.2022 №757/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», Указу Президента України 

від 07.11.2022 №757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в 

Україні» та  враховуючи, що в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 

години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб, з метою здійснення 

статутної діяльності Інституту та забезпечення права на освіту під час здійснення 

освітнього процесу в умовах правового режиму воєнного стану, керуючись 

листом Міністерства освіти і науки України №1/3277-22 від 25.02.2022 року 

«Про організацію освітнього процесу» 

НАКАЗУЮ: 

1. Продовжити з 21.11.2022 року на час дії воєнного стану діяльність 

Інституту у змішаному форматі, що поєднує очний і дистанційний режим роботи.  

2. Продовжити з 21.11.2022 року на час дії воєнного стану діяльність 

Інституту у режимі очного формату для проректорів, педагогічних працівників, 

навчального відділу, працівників бухгалтерії, відділу правової, кадрової та 

організаційної роботи, відділу матеріально-технічного забезпечення, 

експлуатації будівель та охорони, науково-видавничого відділу, відділу 

технічних засобів навчання, гуртожитку, старших лаборантів кафедр, бібліотеки. 

     3. Проректору з науково-педагогічної та навчальної роботи Панченко С.М., 

організувати освітній процес в Інституті із слухачами курсів ПК за дистанційною 

формою навчання, студентами магістратури у змішаному форматі.  



 4. Завідувачам кафедр, організаційно - розпорядчі функції, передбачені 

посадовими обов’язками або/чи обумовлені нагальною виробничою 

необхідністю, виконувати в очному форматі.  

5. Проректорам, завідувачам кафедр, завідувачам навчально-методичних 

відділів, керівникам інших структурних підрозділів здійснювати,  виключно в 

очному  форматі, з обов’язковою особистою участю працівників кафедр та 

відділів, проведення планових, позапланових засідань кафедр, невідкладних 

робочих, оперативних нарад та зібрань, скликання яких зумовлено виконанням 

статутних завдань інституту, реалізацією освітньої, організаційної роботи або 

виробничою необхідністю. 

6. Проректорам, завідувачам кафедр, завідувачам навчально-методичних 

відділів, керівникам інших структурних підрозділів, науково-педагогічним, 

педагогічним працівникам, працівникам відділів здійснювати особисте мобільне 

реагування на усі форми комунікації з адміністрацією Інституту, навчальним 

відділом, відділом правової, кадрової та організаційної роботи, бухгалтерією 

шляхом використання інтернет ресурсу, веб і телефонного зв’язку, особистого 

спілкування. Для забезпечення комунікації в строк до 01.12.2022 року подати 

інформацію щодо засобів зв’язку (номер мобільного телефону, адреса 

електронної пошти, Viber) до відділу правової, кадрової та організаційної 

роботи. 

7. Науково-педагогічним працівникам інституту здійснювати особисто: 

- оформлення фінансово-звітних документів та надання їх до навчального відділу 

у відповідності до визначених у нормативних документах термінів; 

-надання журналів обліку роботи навчальних груп курсів ПК до навчального 

відділу не пізніше ніж через 3 дні після їх закінчення. 

8.Завідувачу навчальним відділом Головач Е.В., завідувачам кафедр 

здійснювати щотижневий поточний контроль за виконанням науково-

педагогічними працівниками п.7 даного наказу. 

9. Бухгалтерії здійснювати виплату заробітної плати працівникам у 

відповідності до вимог чинного законодавства.  

10. Наказ № 90-ОД  від 30.08.2022 року «Про особливості організації роботи 

інституту протягом вересня – грудня 2022 року» вважати таким, що втратив 

чинність. 

11.  Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою. 
 

 

В.о.ректора                                                                                  Юрій НІКІТІН 

 


