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Про продовження в університеті 
дистанційного навчання

У зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації у місті Суми, спричиненої 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), на виконання постанови 

Кабінету Міністрів України № 1100 від 11 листопада 2020 року

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 

2020 року № 641», з метою створення в університеті безпечних умов 

навчання здобувачів вищої освіти та роботи професорсько-викладацького 

складу та співробітників

НАКАЗУЮ:
1. Продовжити в університеті для здобувачів освіти всіх рівнів дистанційне 

навчання з 24 листопада до 31 грудня 2020 року.

2. Дозволити проведення лабораторних занять за підгрупами, попереднього 

захисту та підсумкової атестації здобувачами освіти за змішаною формою.

3. Дозволити проведення індивідуальних занять та консультацій за участю 

здобувачів вищої освіти.
4. Директорам навчально-наукових інститутів, деканам факультетів, 

завідувачам кафедр:
4.1.Створити належні умови для організації освітнього процесу під час 

дистанційного навчання для всіх учасників освітнього процесу.

4.2.Забезпечити дієвий контроль за станом проведення навчальних занять 

викладачами університету.

4.3.Інформувати керівництво університету про випадки недотримання 

викладачами розкладу навчальних занять та звернень студентів щодо якості 

їх проведення з метою вжиття відповідних заходів.



4.4.Довести до відома здобувачів вищої освіти та співробітників 

про продовження з 24 листопада до 31 грудня 2020 року дистанційного 

навчання.
5. Начальнику навчального відділу Петренко Л.В. забезпечити систематичну 

перевірку дотримання науково-педагогічними працівниками роботи під час 

дистанційного навчання, у разі виявлення випадків порушення розкладу 

навчальних занять інформувати керівництво університету.

6. Вважати пункти 1, 2 та в п. З підпункти 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 наказу № 486 

від 13 листопада 2020 року «Про умови роботи та навчання учасників 

освітнього процесу» такими, що втратили чинність.
7. Цей наказ діє до введення наступних розпоряджень Кабінету Міністрів 

України, Міністерства освіти і науки України та місцевих органів влади.

8. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою та покладаю 

на проректорів, керівників структурних підрозділів.
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