
 

 

 

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 

 

«21» березня 2022 року   м. Біла Церква 01-06/03 

 

Про завершення навчального року 

 

Для забезпечення організованого завершення 2-го семестру 2021-2022 

навчального року в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента 

України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24 лютого 

2022 року, постанови Кабінету Міністрів України № 229 від 23 лютого 2022 

року «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 

2020 року № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677», розпорядження НАПН 

України «Про карантин» від 11 березня 2022 р., наказу НАПН України «Про 

переведення працівників НАПН України на дистанційний режим роботи» від 

24 лютого 2020 р., наказу НАПН України «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні» від 21 березня 22-Р, наказу БІНПО «Про 

переведення педагогічних і науково-педагогічних працівників на 

дистанційний режим роботи» № 01-01/17-О.Д. від 25 лютого 2022 р., наказу 

БІНПО «Про карантин та організацію роботи в умовах карантинних заходів» 

№ 01-01/18-О.Д. від 11 березня 2022 р., листа МОН України «Про завершення 

навчального року» №1/3417-22 від 10 березня 2022 року  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Забезпечити у змішаному режимі повне виконання вимог 

індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти освітнього ступеня 

«магістр» освітньо-професійних програм «Педагогіка вищої школи», 

«Психологія», «Управління навчальним закладом», «Адміністративний 

менеджмент» за весняний семестр 2021-2022 н.р. 

2. Із 04 квітня по 23 квітня 2022 року організувати та провести у 

змішаному режимі на LMS «Профосвіта» (режим доступу: 

https://profosvita.org/) екзаменаційну сесію 2021-2022 н.р. для здобувачів вищої 

освіти освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійних програм 



«Педагогіка вищої школи» (група ПВШ-21-11-зМ), «Психологія» (група ПС-

21-11-зМ), «Управління навчальним закладом» (група М-21-11-зМ УНЗ), 

«Адміністративний менеджмент» (група М-21-11-зМ АМ). 

3. Із 11 квітня по 23 квітня 2022 року організувати та провести в 

дистанційному режимі захист магістерських кваліфікаційних робіт із 

використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для 

здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійних 

програм «Педагогіка вищої школи» (група ПВШ-20-11-зМ), «Психологія» 

(група ПС-20-11-зМ), «Управління навчальним закладом» (група М-20-11-зМ 

УНЗ), «Адміністративний менеджмент» (група М-20-11-зМ АМ). 

4. До 03.05.2022 року оформити замовлення та організувати видачу 

здобувачам вищої освіти освітнього ступеня «магістр»  освітньо-професійних 

програм «Педагогіка вищої школи» (група ПВШ-20-11-зМ), «Психологія» 

(група ПС-20-11-зМ), «Управління навчальним закладом» (група М-20-11-

зМ), «Адміністративний менеджмент» (група М-20-11-зМ АМ) дипломів про 

вищу освіту. 

Відповідальні: гаранти освітньо-професійних програм Кулішов В.С., 

Торба Н.Г., Грозний І.С., завідувачка навчального відділу Щипська Т.П., 

методист навчального відділу Князєва М.О., начальник відділу цифровізації 

освітньої діяльності Сташенко С.В., куратори навчальних груп. 

5. Гарантам освітньо-професійних програм «Педагогіка вищої школи», 

«Психологія», «Управління навчальним закладом», «Адміністративний 

менеджмент» довести інформацію, зазначену в даному наказі, до науково-

педагогічних працівників, які безпосередньо беруть участь в освітньому 

процесі, та до здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» освітньо-

професійних програм «Педагогіка вищої школи», «Психологія», «Управління 

навчальним закладом», «Адміністративний менеджмент». 

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

електронному варіанті всім відповідальним для виконання. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  

 

Директорка       Вікторія СИДОРЕНКО 


