
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 

Н А К А З 

«18» березня 2022 р.                    м. Л у ц ь к                  № 102 - з 

 
Про рішення ректорату № 7 

від 18 березня 2022 р. 

 

§1 
 

Про академічну мобільність студентів та викладачів університету в 

умовах воєнного стану 

 

1.1. Факультетам університету напрацювати пропозиції щодо академічної 

мобільності студентів та викладачів у межах двосторонньої співпраці із 

зазначеними нижче університетами та повідомити про результати цієї 

роботи начальника відділу міжнародних зв’язків Владислава Коломечюка. 

Перелік університетів:  

 Поморська академія в Слупську (співпраця); 

 Старопольська вища школа (не було співпраці); 

 Університет Миколаса Ромеріса (не було співпраці); 

 Гірничо-металургійна академія ім. Станіслава Сташиця у Кракові 

(співпраця); 

 Університет кардинала Стефана Вишинського у Варшаві (співпраця); 

 Варшавський університет (співпраця); 

 Вища школа економіки і інновацій в Любліні (співпраця); 

 Державна вища професійна школа в Хелмі (співпраця); 

 Гуманітарно-природничий університет імені Яна Длугоша в 

Ченстохові (співпраця); 

 Університет Миколая Коперника в Торуні (співпраця); 

 Університет прикладних наук Рейн-Майн (співпраця); 

 Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (співпраця);  

 Саарландський університет (співпраця); 

 Університет Південної Кароліни, проф. фіз. вих. Рассел Пейт (не 

було співпраці); 

 Університет економіки в Бидгощі (співпраця); 

 Університет Вітовта Великого (співпраця); 



 Грузинський державний педагогічний університет фізичного 

виховання та спорту (не було співпраці); 

 Люблінський католицький університет Івана Павла II (співпраця, 

програма для аспірантів та викладачів); 

 Ієрусалимський університет (не було співпраці); 

 Манітобський університет для факультету філології та журналістики 

(не було співпраці); 

 Ванкуверський інститут медіа-мистецтв; 

 Грацький університет імені Карла і Франца (Австрія) – юридичний 

факультет; 

 Австрійська академія наук; 

 Університет Чарльза Дарвіна (Австралія). 
 

Відповідальні: декани факультетів / 

директори інститутів. 

Термін виконання: до 12.04.2022 р. 

 

§2 
 

Про особливості роботи працівників університету в умовах воєнного 

стану 

 

2.1.    Керівникам структурних підрозділів при складанні табелів обліку робочого 

часу звертати увагу на місцеперебування працівника та подавати 

достовірні дані у них. У випадку неявки працівника на роботу та 

неможливості зв’язатися з таким працівником для з’ясування причини його 

відсутності табелювати  дні неявки такого працівника кодом «НЗ» (неявка 

на роботу з нез’ясованих причин) до моменту з’ясування причини такої 

неявки. Подавати до відділу кадрів скорегований табель обліку робочого 

часу після з’ясування причин неявки такого працівника на роботу. 

Відповідальні: керівники структурних 

підрозділів.  

Термін виконання: постійно. 

2.2. Керівникам структурних підрозділів не допускати здійснення примусу 

щодо написання працівниками заяв на відпустку без збереження заробітної 

плати. Працівникам виключно за добровільним бажанням може бути 

надано відпустку (із збереженням або без збереження заробітної плати) 

відповідно до вимог трудового законодавства.  

Виключно за добровільним бажанням працівника його може бути 

звільнено за власним бажанням відповідно до вимог трудового 

законодавства. 

Відповідальні: керівники структурних 

підрозділів.  

Термін виконання: постійно. 



2.3. Деканам факультетів/директорам навчально-наукових інститутів, 

завідувачам кафедр забезпечити контроль за проведенням занять науково-

педагогічними працівниками в дистанційному режимі.  

Відповідальні: декани факультетів / 

директори навчально-наукових інститутів, 

завідувачі кафедр. 

Термін виконання: на період воєнного 

стану.  

2.4. Керівникам структурних підрозділів забезпечити контроль щодо роботи 

працівників за гнучким графіком.    

Відповідальні: керівники структурних 

підрозділів.  

Термін виконання: на період воєнного 

стану.  

2.5. Керівникам структурних підрозділів забезпечити своєчасне подання до 

відділу кадрів підтверджуючих документів працівників у разі їх 

призову/мобілізації для подальшого увільнення їх від роботи у порядку, 

встановленому чинним законодавством.   

Відповідальні: керівники структурних 

підрозділів.  

Термін виконання: на період воєнного 

стану.  

 

 

 

 

 

 

 

Ректор                                Анатолій  ЦЬОСЬ   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Місюк 

72-72-60 



ПОГОДЖЕНО 

 

1. Проректор з навчальної роботи та рекрутації  

2. В. о. начальника юридичного відділу 

3. Завідувач загального відділу 

 


