
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 

Н А К А З 

«22» вересня 2020 р. м. Л у ц ь к               № 223- з 

 
Про рішення ректорату № 3 

від 22 вересня 2020 р. 

 

§1 

Затвердження плану засідань ректорату на 2020/2021 навчальний рік 
 

1.1. Узяти за основу проєкт плану засідань ректорату Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки на 2020/2021 навчальний рік 

(проєкт додається). 

1.2. До проєкту плану засідань ректорату Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки на 2020/2021 навчальний рік подати 

пропозиції в навчальний відділ.  

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі 

відділів. 

Термін виконання: до 30.09.2020 року.  

1.3. Відповідальність за підготовку та проведення ректоратів покласти на 

проректора з навчальної роботи та рекрутації доц. Громика Ю. В.   

1.4. Відповідальність за впровадження рішень ректорату покласти на 

проректорів, деканів факультетів, начальників структурних підрозділів 

університету. 

§2 

Про підготовку до 80 - річчя з дня заснування університету 
 

2.1. Розробити програму святкування 80-річчя Університету.  

Відповідальні: проректор з навчально-виховної 

роботи та комунікацій Благовірна Н. Б., декани 

факультетів/директори інститутів, директор 

Коледжу технологій, бізнесу та права 

Щеблюк С. Г., в. о. начальника відділу 

молодіжної політики та соціальної роботи 

Закрева В. О., начальник відділу зв’язків із 

громадськістю Мошкун А. В., начальник 

редакційно-видавничого відділу Фесик О. А. 

Термін виконання: до 1.10.2020 року. 

2.2. Затвердити сценарій урочистої академії з нагоди 80-ліття Університету. 

Відповідальні: проректор з навчально-виховної 

роботи та комунікацій Благовірна Н. Б., декан 

факультету культури і мистецтв Охманюк В. Ф., 



в. о. начальника відділу молодіжної політики та 

соціальної роботи Закрева В. О., начальник 

відділу зв’язків із громадськістю Мошкун А. В.  

Термін виконання: до 1.10.2020 року. 

2.3. Затвердити макет презентаційного видання про Університет імені Лесі 

Українки з нагоди 80-річчя університету. 

Відповідальні: проректор з навчально-виховної 

роботи та комунікацій Благовірна Н. Б., декан 

факультету культури і мистецтв Охманюк В. Ф., 

начальник редакційно-видавничого відділу 

Фесик О. А.  

Термін виконання: до 1.10.2020 року. 

2.4. Розробити макет банера, сувенірної продукції з нагоди 80-ліття 

Університету.  

Відповідальні: проректор з навчально-виховної 

роботи та комунікацій Благовірна Н. Б., в. о. 

начальника відділу молодіжної політики та 

соціальної роботи Закрева В. О., начальник 

відділу зв’язків із громадськістю Мошкун А. В., 

начальник редакційно-видавничого відділу 

Фесик О. А. 

Термін виконання: до 1.10.2020 року. 

 

§3 

Навчальний план і програма навчання працівників СНУ імені Лесі 

Українки 
 

3.1. Забезпечити виконання вимог наказу Міністерства освіти і науки 

України № 1669 від 26.12.2017 року «Про затвердження Положення про 

організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу в установах і закладах освіти». З цією метою: 

3.1.1. Постійно діючій комісії університету з перевірки в працівників 

закладу знань із питань охорони праці та безпеки життєдіяльності проводити 

планову перевірку знань із безпеки життєдіяльності (охорона праці, пожежна 

безпека, безпека дорожнього руху, поводження при надзвичайних ситуаціях, 

тощо) у деканів факультетів, керівників структурних підрозділів, комендантів 

навчальних корпусів, завідувачів гуртожитків. Перевірку знань з охорони праці 

в посадових осіб здійснювати відповідно до затвердженого наказом ректора 

плану-графіка (один раз на три роки) та тестів для перевірки знань з питань 

охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

Підстава: Накази МОН України: 

№ 304 від 18.04.2006 р.; № 1514 від 22.11.2017 р. 

стаття 18 Закону України  «Про охорону праці». 

Відповідальні: проректор з навчальної роботи та 

рекрутації Громик Ю. В., проректор з 

економічно-господарської роботи Федонюк А. А., 

в. о. керівника відділу технічних засобів навчання 

«Центр інноваційних технологій та 



комп’ютерного тестування» Павленко Ю. С., 

начальник відділу охорони праці Негодюк М. Д., 

керівники структурних підрозділів. 

Термін виконання: протягом 2020-2021 н.р. 

3.1.2. У разі прийняття на роботу нових посадових осіб у 

функціональних обов’язках передбачати блок питань з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності з урахуванням вимог Положення про організацію роботи з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в 

установах і закладах освіти  

Підстава: Наказ МОН України № 1669 від 26.12.2017 р. (розділ VII, пункт 6) 

Відповідальні: начальник відділу кадрів 

Чечель Н. О. 

Термін виконання: постійно. 

3.2. Ухвалити навчальний план і програму навчання працівників 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки з безпеки 

життєдіяльності. 

 

 

 

 

 

 

Ректор                                  Анатолій ЦЬОСЬ   
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Тетяна Місюк 
72-72-60 



 

ПОГОДЖЕНО 

 

1. Проректор з навчальної роботи та рекрутації 

2. Начальник юридичного відділу 

3. Зав. загального відділу 
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