
 

 

 

Н А П Н  України 
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» (ДЗВО «У М О») 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

Н А К А З 

«28» січня 2022 р. м. Біла Церква № 01-01/13-О.Д. 

 

Про організацію освітнього процесу в умовах 

карантинних заходів у лютому 2022 року  

         На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2021 р. 

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

Постанови головного санітарного лікаря України від 26.08.2021р. № 9 «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», 

Листа Міністерства освіти і науки України «Про організацію освітнього 

процесу в закладах освіти під час «жовтого рівня» рівня епідемічної 

небезпеки» №1/9-493 від 24.09.2021р. та рекомендацій Міністерства освіти і 

науки України від 26.01.2022  щодо організації освітнього процесу із 

використанням технологій дистанційного навчання у зв’язку зі стрімко 

зростаючим показником захворюваності на COVID-19 у деяких регіонах  

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 07.02.2022 р. організувати освітній процес організаційно-

настановчого етапу з підвищення кваліфікації відповідно до плану-графіка 

курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти (для слухачів груп З-ІІ-16М, З-ІІ-

17В, ОД-ІІ-18В, ОД-ІІ-19М, ОД-ІІ-20М, ОД-ІІ-21В, ОД-ІІ-22М, ОД-ІІ-23М, 

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

З-ІІ-31М, З-ІІ-32В в режимі онлайн із використанням технологій 

дистанційного навчання, інтернет-ресурсів хмарного сервісу Microsoft Teams 

платформи Office 365. 



Відповідальні: заступник директора з НР Кулішов В.С., завідувачі 

кафедр Грозний І.С., Єрмоленко А.Б., Івашев Є.В., завідувачка навчального 

відділу Щипська Т.П., методисти навчального відділу, куратори груп, 

начальник відділу цифровізації освітньої діяльності Сташенко С.В. 

          

3. Із 01.02.2022р. продовжити освітній процес з підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до поданих замовлень. 

Заняття проводити в режимі онлайн із використанням технологій 

дистанційного навчання, інтернет-ресурсів хмарного сервісу Microsoft Teams 

платформи Office 365. 

Відповідальні: завідувачі кафедр Грозний І.С., Єрмоленко А.Б., Івашев 

Є.В., завідувачка навчального відділу Щипська Т.П., методисти навчального 

відділу, куратори груп, начальник відділу цифровізації освітньої діяльності  

Сташенко С.В. 

 

 4. Забезпечити облік робочого часу науково-педагогічних працівників в 

частині проведення занять за дистанційною формою навчання 

Відповідальні: заступник директора з НР Кулішов В.С., завідувачі 

кафедр Грозний І.С., Єрмоленко А.Б., Івашев Є.В., завідувачка навчального 

відділу Щипська Т.П. 

     

 5. Інженеру відділу цифровізації освітньої діяльності  Медвідю О.А. 

підготувати макети свідоцтв про підвищення кваліфікації для поліграфічного 

друку. 

 

6. Методистці навчального відділу Сажко С.М. забезпечити 

оформлення свідоцтв і видачу свідоцтв про підвищення кваліфікації у 10-

денний термін тьюторам навчальних груп для подальшої передачі 

відповідальним особам. 

 

            7. Завідувачам кафедр і структурних підрозділів забезпечити 

організацію роботи з дотриманням протиепідемічних заходів. 

 

            8. Начальнику адміністративно-господарського та експлуатаційно-

технічного відділу Рудавці А.В. забезпечити обов’язкове дотримання 

відповідних санітарно-гігієнічних вимог у приміщеннях Інституту. 

 

            9. Помічниці керівника Арестовій І.В. даний наказ надіслати в 

електронному варіанті всім відповідальним для виконання. 

 

           10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директорка                                                      Вікторія СИДОРЕНКО 


