
                                                                 

          

    

 

МIНIСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

ЛУГАНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМIЯ КУЛЬТУРИ I МИСТЕЦТВ 
                                                            (ЛДАКМ) 
 

 

                                               НАКАЗ     
 

 «28» березня 2022 р.                           Київ                                                      № 30                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                    
                                            
 

 

Про продовження освітнього процесу 

в умовах воєнного стану  

 

 

У зв’язку з уведенням воєнного стану на території України відповідно                                 

до Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-9, Закону України 

«Про вищу освіту», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Кодексу 

законів про працю України, листа МОН України № 1/3292 від 28 лютого 2022 року, 

листа Міністерства культури та інформаційної політики України № 2122/1/22 від 

10.03.2022, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

     1.  Продовжити освітній процес у Академії та Коледжі ЛДАКМ за дистанційною 

формою навчання з 01.04.2022 року.    

     2. Студентам, які не мають можливості здійснювати здобуття освіти                                         

за дистанційною формою навчання, надати дозвіл на навчання за індивідуальним 

графіком. 

     3. У разі неможливості проходження практик на затверджених базах, їхнє 

проходження або завершення здійснити на відповідних кафедрах з використанням 

технологій дистанційного навчання. 

     4. Відповідальність за виконання здобувачами освітніх програм покласти                              

на завідувачів кафедр. 

     5.  Науково-педагогічним, педагогічним працівникам та навчально-допоміжному 

персоналу Академії та Коледжу ЛДАКМ забезпечити відпрацювання занять 

здобувачами вищої  та фахової передвищої освіти відповідно до вимог освітніх 

програм та навчальних планів за дистанційною формою роботи. 



     6.  Дистанційна форма роботи – це форма організації праці, за якої працівник 

виконує посадові обов’язки поза робочими приміщеннями в будь-якому місці за 

вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.  

     7. У разі запровадження дистанційної роботи науково-педагогічні, педагогічні 

працівники та навчально-допоміжний персонал Академії та Коледжу ЛДАКМ 

самостійно визначають робоче місце та несуть відповідальність за забезпечення 

безпечних і нешкідливих умов праці на своїх робочих місцях. 

    8. Не встановлювати жодних територіальних обмежень щодо робочого місця 

науково-педагогічних, педагогічних працівників та навчально-допоміжного 

персоналу в умовах дистанційної роботи. 

    9. Науково-педагогічні, педагогічні працівники та навчально-допоміжний 

персонал Академії та Коледжу ЛДАКМ цілком правомірно з використанням 

дистанційних технологій можуть виконувати посадові обов’язки, перебуваючи за 

межами України. 

   10. На час встановлення дистанційної роботи за науково-педагогічними, 

педагогічними працівниками та навчально-допоміжним персоналом Академії та 

Коледжу ЛДАКМ зберігаються права та обов’язки, визначені законодавством 

України про працю. Встановлення дистанційної роботи не поширюється на 

працівників, які призвані на військову службу (знаходяться на військовій службі 

відповідно до вимог чинного законодавства) або проходять службу у підрозділах 

територіальної оборони. 

   11.  Якщо науково-педагогічні, педагогічні працівники та  навчально-допоміжний 

персонал Академії та Коледжу ЛДАКМ не мають можливості працювати 

дистанційно, у разі можливості, надати таким працівникам невикористані 

оплачувані відпустки (щорічні, соціальні), а також відпустки без збереження 

заробітної плати, що надаються виключно за згодою сторін у порядку, визначеному 

ст. ст. 25, 26 Закону України «Про відпустки».  

   12. Примушування працівників до написання заяв на відпустку без збереження 

заробітної плати, а також про звільнення їх за власним бажанням вважатиметься 

порушенням законодавства України про працю. 

   13. Якщо неможливо зв’язатися з науково-педагогічними, педагогічними 

працівниками та навчально-допоміжним персоналом Академії та Коледжу ЛДАКМ, 

які не з’явилися на робочому місці, чи через відсутність зв’язку з ним або з іншої 

причини, у такому випадку їх відсутність необхідно табелювати кодом «НЗ» 

(відсутність з нез’ясованих причин) або «І» (інші причини неявки). Після з’ясування 

причин обставин та виявлення, що причини були поважними, табель обліку 

використання робочого часу підлягає коригуванню.   

   14. Науково-педагогічні, педагогічні працівники та навчально-допоміжний 

персонал Академії та Коледжу ЛДАКМ, які не виходять на роботу внаслідок 

ведення воєнних дій та пов’язаних з ними обставин, не можуть бути звільнені за 

пунктом 4 частини першої статті 40 КЗпП за підставою «прогул».  

   15.  Контроль за виконанням Наказу залишаю за собою. 
  

 

 

В.о. ректора                                                                                           Микола ЮДОВ 


