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Про організацію освітнього процесу  

в умовах карантинних заходів  

у травні 2020 року 
 

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України 4 травня 2020 

року №343 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», 

Розпорядження НАПН України від 08 травня 2020 року №44 р. «Про 

внесення змін до розпорядження НАПН України від 27 березня 2020 року 

№38р», наказу ДЗВО «Університет менеджменту освіти» «Про введення 

обмежувальних заходів» від 12.03.2020р. та наказу Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти № 01-01/32 від 12.03.2020 року 

«Про введення обмежувальних заходів» 
 

Наказую: 

 

1. Із 12.05.2020 р. по 22.05.2020 р. організувати освітній процес 

відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

України на 2020 рік та здійснити організацію дистанційного та підсумково-

узагальнювального етапів курсів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

(для слухачів груп З-ІІ-23М, З-ІІ-24М, ОД-ІІ-25М, З-ІІ-26М, З-ІІ-27В, З-ІІ-

28М, З-ІІ-29М, ОД-ІІ-30В, ОД-ІІ-32М, ОД-ІІ-33М, ОД-ІІ-34В, З-ІІ-35М, З-ІІ-

36М), у тому числі проведення занять, захист випускних робіт в режимі 

онлайн, із використанням технологій дистанційного навчання, інтернет-

ресурсів на освітній платформі «Профосвіта» (режим доступу: profosvita.org). 

 

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

завідувачі кафедр Харагірло В.Є., Єрмоленко А.Б., Сахно О.В., 

методисти навчального відділу Сажко С.М., Ковальчук О.М., 

куратори груп, інженер відділу ІТЗНП Медвідь О.А. 

 



2. Організувати освітній процес для здобувачів освіти освітніх рівнів 

«бакалавр» і «магістр» відповідно до розкладу (групи ПС-16-11-дБ та ПОД-

16-11-дБ), забезпечивши проведення занять в режимі онлайн із 

використанням технологій дистанційного навчання, інтернет-ресурсів на 

освітній платформі «Профосвіта» (режим доступу: profosvita.org). 

Відповідальні: т.в.о. заступника директора ННР Лукіянчук 

А.М., науково-педагогічні працівники (відповідно до розкладу 

занять), методисти навчального відділу вищої освіти Чорна О.В., 

Ткаченко С.М. 

 

3. Забезпечити інформування (через різні форми і види зв'язку) усіх 

здобувачів освіти, слухачів КПК про зміни форми організації освітнього 

процесу в режимі онлайн із використанням технологій дистанційного 

навчання, інтернет-ресурсів на освітній платформі «Профосвіта» (режим 

доступу: profosvita.org).     

Відповідальні: в.о. заступника директора ННР Денисова А.В., 

т.в.о. заступника директора ННР Лукіянчук А.М., методисти 

навчального відділу Сажко С.М., Чорна О.В., Ткаченко С.М., 

куратори груп. 

 

 4. Інженеру відділу інформаційно-технічного забезпечення 

навчального процесу Медвідю О.А. підготувати макети свідоцтв про 

підвищення кваліфікації для поліграфічного друку (для слухачів груп З-ІІ-

23М, З-ІІ-24М, ОД-ІІ-25М, З-ІІ-26М, З-ІІ-27В, З-ІІ-28М, З-ІІ-29М, ОД-ІІ-30В, 

ОД-ІІ-32М, ОД-ІІ-33М, ОД-ІІ-34В, З-ІІ-35М, З-ІІ-36М). 

 

5. Методисту навчального відділу Сажко С.М. забезпечити оформлення 

свідоцтв та видачу свідоцтв про підвищення кваліфікації у 15-денний строк 

після завершення карантину тьюторам навчальних груп (З-ІІ-23М, З-ІІ-24М, 

ОД-ІІ-25М, З-ІІ-26М, З-ІІ-27В, З-ІІ-28М, З-ІІ-29М, ОД-ІІ-30В, ОД-ІІ-32М, 

ОД-ІІ-33М, ОД-ІІ-34В, З-ІІ-35М, З-ІІ-36М) для подальшої передачі 

відповідальним особам в обласних НМЦ ПТО. 

 

6. Помічнику керівника Корчук Т.В. даний наказ надіслати в 

електронному варіанти всім відповідальним для виконання. 

 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директорка                                                      В.В. Сидоренко 
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