
Рішення ректорату від 16.01.2023р. з питання 
"Щодо роботи у весняному семестрі НПП, що знаходиться за межами України" 

 

В умовах воєнного стану в Україні трудові відносини регулюються Законом Ук-
раїни "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" № 2136-IX від 
15.03.2022 (далі – Закон № 2136) (зі змінами, внесеними Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових ві-
дносин» від 01.07.2022 № 2352-IX), постановами КМУ "Деякі питання оплати 
праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в 
умовах воєнного стану" від 07.03.2023р. № 221, "Деякі питання організації ро-
боти працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки на 
період воєнного стану" від 26.04.2022р. № 481 та роз'ясненнями Міністерства 
освіти і науки України "Про оплату праці працівників закладів освіти" від 
25.04.2022р. № 1/4444-22. 

Згідно цих нормативних документів може запроваджуватися дистанційна ро-
бота, в тому числі для науково-педагогічних працівників (далі – НПП), що знахо-
дяться за межами України, за наявності організаційної і технічної можливості для 
виконання їх обов’язків та запровадження дистанційної форми організації освіт-
нього процесу. 

З метою забезпечення безперебійного освітнього процесу у весняному семес-
трі 2022/2023 навчального року ректорат вирішив: 

1. НПП, які знаходяться за межами України, в разі обґрунтованої потреби мо-
жуть залучатися до навчального процесу, використовуючи дистанційні методи ор-
ганізації освітнього процесу на курсах та потоках, для яких запроваджено дистан-
ційну форму організації навчального процесу. 

1.1. В той же час, так як дистанційні методи мають певні обмеження, то зага-
лом (за виключенням окремих випадків доказової наявності такої можливості) 
встановити, що ці викладачі не можуть бути залучені до проведення практичної 
частини навчального процесу. 

1.2. Крім того, в умовах аудиторної форми організації освітнього процесу на 
1-му та 2-му курсах бакалавріату, встановити, що залучення до лекційних занять 
НПП, які знаходяться за межами України, можливо лише у випадках наявності в 
аудиторіях кафедри можливості виведення в онлайн режимі презентацій лектора 
у задовільній якості та гучності на екран ТВ (не менше 43") або на презентаційну 
дошку для проведення лекцій згідно з розкладом занять. 

1.3. Так як індивідуальний план викладача у звичайних умовах складається з 
4-х частин (навчальне навантаження, методична робота, наука робота та організа-
ційна робота), встановити, що при плануванні загального навантаження та звітно-



сті викладачів, які знаходяться за межами України, слід враховувати фізичну немо-
жливість виконання цими викладачами певних видів навантаження. У зв'язку з 
цим рекомендувати переглянути відповідність ставки, на яку ці викладачі працю-
ють, обсягам загального навантаження, запланованого на весняний семестр 
2022/2023 навчального року. 

2. Встановити, що НПП, які знаходяться на науковому стажуванні, може залу-
чатися до навчального процесу  на умовах погодинної оплати з розрахунку 240 го-
дин на весь навчальний рік. 
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