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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ  

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
 

 

Н А К А З 
“04“ 05. 2020 р.                               м. Київ   № 01-01/50-О.Д. 

 

Щодо організації діяльності  

науково-педагогічних і педагогічних  

працівників БІНПО під час карантину,  

обліку відпрацьованого робочого часу та  

контролю за трудовою дисципліною 

в умовах карантинних заходів  

 
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій 

у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» статті 60 Кодексу 

законів про працю України, наказу МОН України «Про організаційні заходи про 

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» від 16.03.2020 №406, Методичних 

рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених 

наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04.10.2006 року №359, 

Листа МОН України «Щодо окремих питань діяльності закладів освіти під час 

карантину» (№ 1/9-224 від 27 квітня 2020 року), Положення про організацію освітнього 

процесу у БІНПО та з метою організації діяльності науково-педагогічних і 

педагогічних  працівників під час карантину 
 

НАКАЗУЮ 
 

1. Науково-педагогічним працівникам внести зміни до індивідуальних планів 

стосовно термінів виконання, переліку та обсягу видів робіт з метою чіткого 

відображення їхньої діяльності в період карантину, зокрема: 

• зміни в навчальному навантаженні науково-педагогічного працівника; 

• виконання наукових досліджень та підготовки публікацій; 

• додаткового розроблення науково(навчально-)методичного забезпечення 

модулів (дисциплін), тем для дистанційного навчання; 

• проведення консультацій чи додаткових контрольних заходів тощо. 
 

Відповідальні: в.о. заступника директорки з НР Денисова А.В., тво 

заступниці директорки з ННО Лукіянчук А.М., завідувачі кафедр – 

Єрмоленко А.Б., Сахно О.В., Харагірло В.Є. 
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Термін виконання: до 15 травня 2020 року 

 

2. Затвердити зміни в індивідуальних планах науково-педагогічних працівників 

на засіданнях кафедр. 

Відповідальні: завідувачі кафедр – Єрмоленко А.Б., Сахно О.В., 

Харагірло В.Є. 

Термін виконання: травень 2020 року 

 

 

3. Для фіксації викладачем виконання ним навчального навантаження (фактів 

проведення занять, видачі завдань, їх перевірки, консультування, проведення 

різних форм контролю та зв’язку із слухачами/здобувачами, заливку 

відповідного веб-ресурсу для тієї чи іншої категорії) надавати щоп’ятниці  звіти 

за тиждень із скріншотами відповідних видів і форм виконаної роботи. 

Доступність викладача для слухачів/здобувачів освіти, присутність його на 

віртуальному робочому місці у встановлені за розкладом години має бути 

забезпечена. 

Відповідальні: в.о. заступника директорки з НР Денисова А.В., тво 

заступниці директорки з ННО Лукіянчук А.М., завідувачі кафедр – 

Єрмоленко А.Б., Сахно О.В., Харагірло В.Є., завідувачка відділу СТВ 

Горлова Г.Г.; провідний інспектор з кадрів Магдич П.В. 

Термін виконання: травень 2020 року 

 

 

4. Методистам навчального відділу для фіксації обліку відпрацьованого робочого 

часу щопонеділка до 15.00 надавати звіти за тиждень із відповідними 

скріншотами виконаних видів роботи. 

Відповідальні: в.о. заступника директорки з НР Денисова А.В., 

методисти Сажко О.М., Ковальчук О.М.; 

тво заступниці директорки з ННР Лукіянчук А.М., методисти - ЧорнаО.В., 

Ткаченко С.М.; 

провідний інспектор з кадрів Магдич П.В. 

 

Термін виконання: травень 2020 року 

 

 

5. Заповнювати журнали груп слухачів курсів підвищення кваліфікації після 

завершення обмежувальних заходів. 

Відповідальні: в.о. заступника директорки з НР Денисова А.В. 

 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 

 

 

Директор                                                                                   В.В. Сидоренко 
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З наказом № 01-01/50-О.Д.   від 04.05.2020 року  ознайомлені: 

 

 

Денисова А.В. _____________________________________ 

 

Лукіянчук А.М _____________________________________ 

 

Сахно О.В              _______________________________________ 

 

Єрмоленко А.Б.  _____________________________________ 

 

Харагірло В.Є.  _____________________________________ 

 

Горлова Г.Г. _____________________________________ 

 

Магдич П.В. _____________________________________ 

 

Сажко С.М. _____________________________________ 

 

Ковальчук О.М. _____________________________________ 

 

Чорна О.В.                 _____________________________________ 

 

Ткаченко С.М.         _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 


