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НАКАЗ 

« 01/ » 2 0 2 1 р. № Я 

Про організацію освітньої о процесу в умовах 
карантинних заходів у січні 2021 року 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України №1236 від 09 грудня 2020 
року «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2», у зв'язку із 
встановленням національного карантину шляхом продовження дії карантину, 
встановленого постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 
«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), від 20 травня 2020 року №392 
«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі 
змінами) та від 22 липня 2020 року №641 «Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». відповідно 
Постанови головного державного санітарного лікаря від 30 липня 2020р. №42 «Про 
затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у 
закладах освіти в період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 
(COVID-19)», наказу Міністерства освіти та науки України від 16 березня 2020р. №406 
«Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19. 
відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій від 12 жовтня 2020 p., наказів ректора ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» від 12 березня 2020 р. №01-01/160 «Про введення обмежувальних 
заходів» від 31 серпня 2020р., №01-01/408 «Про продовження обмежувальних заходів», 
від 19 жовтня 2020р. №01-01/531 «Про продовження карантину» та Наказу ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» №01-01/693 від 28.12.2020р. 

НАКАЗУЮ: 

1. Продовжити обмежувальні карантинні заходи у Білоцерківському інституті 
неперервної професійної освіти по 28 лютого 2021 р. включно. 

2. Здійснити допуск до організації освітнього процесу науково-педагогічних і 
педагогічних працівників за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема 
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респіраторів або захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно, проведення 
обов'язкового щоденного скрінінгу. Не допускаються на робоче місце особи із ознаками 
ГРЗ або підвищеною температурою тіла понад 37,2 °С. 

3. Згідно п. 40 постанови в період з 11.01.2021р. но 22.01.2021р. включно, 
запровадити дистанційну роботу працівникам, які за характером роботи можуть її 
виконувати за місцем проживання, в тому числі за допомогою інформаційно-
телекомунікаційних технологій, таких як Team Viewer тощо. 

4. Упродовж робочого часу, визначеного Правилами внутрішнього розпорядку, 
працівники зобов'язані виконувати обов'язки, передбачені посадовою інструкцією в 
дистанційному режимі, відповідати на дзвінки директора, заступника директора з 
навчальної роботи, перевіряти електронну пошту та оперативно відповідати на листи. На 
вимогу керівництва з'являтися на робочому місці для вирішення невідкладних питань. 

5. Працівники, які за характером роботи не можуть виконувати її дистанційно, 
допускаються на робоче місце лише в засобах індивідуального захисту та без наявних 
ознак респіраторної хвороби. 

6. На час встановленого карантину суворо заборонити вхід сторонніх осіб до 
навчального корпусу. 

7. Начатьнику адміністративно-господарського та експлуатаційно-технічного 
відділу Рудавці А.В.: 

7.1. Постійно оновлювати та мати достатній запас миючих та дезінфікуючих 
засобів для прибирання. 

7.2. Посилити дезінфекційний режим (проведення вологих прибирань з 
використанням дезінфікуючих засобів). 

7.3. Забезпечити обов'язковий вхідний контроль з обов'язковим проведенням 
безконтактної термометрії. 

7.4. Посилити контроль за проведенням в Інституті санітарно-профілактичних 
заходів щодо запобігання поширенню корона вірусу Covid-19. 

8. Відповідальній особі Арестовій І.В. щоденно моніторити епідемічну ситуацію в 
Інстит/ті-та доповідати директору про її стан. 

9. Із 11.01.2021р. організувати освітній процес з підвищення кваліфікації 
відповідно до плану-графіка курсів підвищення кв&ііфікації педагогічних працівників 
державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти (для слухачів груп ОД-І-
1В, ОД-І-2М, З-І-ЗВ, 3-І-4В, 3-І-5В, 3-І-6М, 3-І-7М, 3-І-8М, 3-І-(М, 3-І-10В, ОД-І-11М, 
ОД-І-12В. ОД-І-13В, ОД-І-14М, ОД-І-15В, ОД-І-16М, 3-І-17М, 3-І-18хМ), у тому числі 
проведення занять у режимі онлайн із використанням технологій дистанційного навчання, 
інтернет-ресурсів на освітній платформі «Профосвіта» (режим доступу: profosvita.org). 

Відповідальні: в.о. заступника директора з HP Денисова А.В., завідувачі 
кафедр Харагірло В.Є., Єрмоленко А.Б., Сахно О.В., методисти навчального 
відділу, куратори груп, начальник відділу інформаційно-технічного 
забезпечення навчального процесу Сташенко С.В. 

10. Забезпечити інформування (через різні форми і види зв'язку) усіх здобувачів 
освіти та слухачів КПК. 

Відповідальні: в.о. заступника директора з HP Денисова А.В., завідувачі 
кафедр Харагірло В.Є., Єрмоленко А.Б., Сахно О.В., методисти навчального 
відділу, куратори груп, науково-педагогічні працівники (відповідно до 
розкладу занять). 



11. Забезпечити облік робочого часу науково-педагогічних працівників у частині 
проведення занять за різними формами дистанційної освіти 

Відповідальні: в.о. заступника директора з HP Денисова А.В., завідувачі 
кафедр Харагірло В.Є., Єрмоленко А.Б., Сахно О.В., завідувач навчального 
відділу Ковальчук О.М. 

12. Завідувачам кафедр і структурних підрозділів забезпечити організацію роботи з 
дотриманням Інструкції протиепідемічних заходів у БІНГ10 від 03.08.2020р. 

13. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Директор В. В. Сидоренко 


