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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

вул. Леваневського, 52/4, м. Біла Церква, 09108; тел. (04563) 7-16-07  

E-mail: dipodist@ukr.net 

НАКАЗ 

«30» березня 2021 р.                                        № 01-01/28-О.Д. 
 

Про організацію освітнього процесу в умовах 

карантинних заходів у квітні 2021 року  

         На виконання Постанови Кабінету Міністрів України  № 104 від 17 лютого 2021 року 

«Про зміни, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України» та наказу ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» №01-01/100 від 26.02.2021р. 

 

НАКАЗУЮ: 

        1. Здійснити допуск до організації освітнього процесу науково-педагогічних і 

педагогічних працівників та здобувачів освіти за умови використання засобів 

індивідуального захисту, зокрема 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 ºС. 

        2. Із 05.04.2021р. організувати освітній процес першого (організаційно-

настановчого) етапу з підвищення кваліфікації відповідно до плану-графіка курсів 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти (для слухачів груп ОД-ІV-56М, ОД-ІV-57М, З-ІV-58В, 

З-ІV-59СтМ, ОД-ІV-60М, ОД-ІV-61М, ОД-ІV-62В, ОД-ІV-63М, ОД-ІV-64М) та 

освітній процес заключного етапу підвищення кваліфікації відповідно до плану-

графіка курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти (для слухачів груп ОД-І-1В, ОД-

І-2М, З-І-4В, З-І-5В, З-І-6М, З-І-7М, З-І-8М, З-І-9М, З-І-10В, ОД-І-11М, ОД-І-12В), 

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), з використанням хмарного 

сервісу Microsoft Teams платформи Office 365. 

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

завідувач навчального відділу Щипська Т.П., методисти навчального відділу, 

куратори груп, начальник відділу інформаційно-технічного забезпечення 

навчального процесу Сташенко С.В. 
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         3. Із 01.04.2021р. продовжити освітній процес з підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти за 

кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до поданих замовлень на березень. 

Заняття проводити в режимі онлайн із використанням технологій дистанційного 

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

profosvita.org), з використанням хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 

365. 

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

завідувач навчального відділу Щипська Т.П., методисти навчального відділу, 

куратори груп, начальник відділу інформаційно-технічного забезпечення 

навчального процесу Сташенко С.В. 

 

        4. Із 01.04.2021р. продовжити освітній процес для здобувачів освіти 

освітнього рівня "бакалавр" відповідно до розкладу (група ПССк-19-11-зБ). 

Заняття проводити в режимі онлайн із використанням технологій дистанційного 

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

profosvita.org), з використанням хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 

365. 

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

завідувач навчального відділу Щипська Т.П., методисти навчального відділу, 

куратори груп, науково-педагогічні працівники (відповідно до розкладу 

занять). 

        5. Із 05.04.2021р.  по 24.04.2021р. організувати освітній процес для здобувачів 

освіти освітнього рівня "магістр" відповідно до розкладу (групи М-20-11-зМ (АМ), 

М-20-11-зМ (УНЗ), ПС-20-11-зМ, ПВШ-20-11-зМ). Заняття проводити в режимі 

онлайн із використанням технологій дистанційного навчання, інтернет-ресурсів на 

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

хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365. 

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

завідувач навчального відділу Щипська Т.П., методисти навчального відділу, 

куратори груп, науково-педагогічні працівники (відповідно до розкладу 

занять). 

        6. Забезпечити облік робочого часу науково-педагогічних працівників у частині 

проведення занять за різними формами дистанційної освіти 

Відповідальні: завідувачі кафедр Харагірло В.Є., Єрмоленко А.Б., Сахно 

О.В., завідувач навчального відділу Щипська Т.П., завідувачка навчального 

відділу Щипська Т.П. 

 

     7. Інженеру відділу інформаційно-технічного забезпечення навчального 

процесу Медвідю О.А. підготувати макети свідоцтв про підвищення кваліфікації для 

поліграфічного друку. 
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8. Методисту навчального відділу Сажко Світлані Миколаївні забезпечити 

оформлення та видачу свідоцтв про підвищення кваліфікації у 10-денний строк 

тьюторам навчальних груп для подальшої передачі відповідальним особам. 

            

 9. Завідувачам кафедр і структурних підрозділів забезпечити організацію 

роботи з дотриманням Інструкції з дотримання протиепідемічних заходів у БІНПО 

від 03.08.2020р. 

            

 10. Начальнику адміністративно-господарського та експлуатаційно-технічного 

відділу Рудавці А.В. забезпечити обов’язкове дотримання відповідних санітарно-

гігієнічних вимог у приміщеннях Інституту. 

 

            11. Помічнику керівника Арестовій І.В. даний наказ надіслати в 

електронному варіанті всім відповідальним для виконання. 

           12. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директорка                                                      В.В. Сидоренко 

 


