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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 

«11» березня 2022 р. м. Біла Церква № 01-01/18-О.Д. 

 

 

Про карантин та організацію роботи 

в умовах карантинних заходів 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022р. 

№ 229 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 

грудня 2020 р. № 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. 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Карантинні заходи продовжити до 31 травня 2022 року із дотриманням 

вимог зазначеної вище постанови Кабінету Міністрів України. 

2. Організувати освітній процес з підвищення кваліфікації відповідно до 

плану-графіка курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти в 

дистанційному режимі із використанням технологій дистанційного навчання, 

інтернет-ресурсів хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365. 

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

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

навчального відділу, куратори груп, начальник відділу цифровізації освітньої 

діяльності Сташенко С.В. 

3. Організувати освітній процес на курсах підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

та фахової передвищої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб в 

дистанційному режимі із використанням технологій дистанційного навчання, 

інтернет-ресурсів хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365 

відповідно до поданих заявок. 
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Відповідальні: завідувачка навчального відділу Щипська Т.П., завідувачі 

кафедр Грозний І.С., Єрмоленко А.Б., Івашев Є.В., начальник відділу 

цифровізації освітньої діяльності  Сташенко С.В., методисти навчального 

відділу, куратори груп. 

4. Забезпечити облік робочого часу науково-педагогічних працівників в 

частині проведення занять за дистанційною формою навчання. 

Відповідальні: завідувачка навчального відділу Щипська Т.П., завідувачі 

кафедр Грозний І.С., Єрмоленко А.Б., Івашев Є.В., завідувачі структурних 

підрозділів Петрушак О.М., Сташенко С.В.  

5. Організувати щоденний і щотижневий моніторинг результатів 

роботи науково-педагогічних і педагогічних працівників, у тому числі із 

використанням засобів відеоконференцзв’язку, за формою звітності 

навчальної, наукової, методичної та організаційної роботи (Додаток А). 

Відповідальні: завідувачка навчального відділу Щипська Т.П., завідувачі 

кафедр Грозний І.С., Єрмоленко А.Б., Івашев Є.В., завідувачі структурних 

підрозділів Петрушак О.М., Сташенко С.В., вчена секретарка Лукіянчук А.М. 

6. Кураторам навчальних груп щоп’ятниці надавати в навчальний відділ 

звіт із скріншотами проведення викладачами навчальних занять відповідно до 

затвердженого розкладу. 

Відповідальні: куратори навчальних груп, завідувачка навчального 

відділу Щипська Т.П. 

7. Організувати освітній процес для здобувачів освіти освітнього рівня 

«магістр» відповідно до розкладу занять за дистанційною формою навчання 

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

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

ІвашевЄ.В., завідувачка навчального відділу Щипська Т.П., методист 

навчального відділу Князєва М.С., куратори груп, науково-педагогічні 

працівники (відповідно до розкладу занять). 

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

підготувати макети свідоцтв про підвищення кваліфікації для поліграфічного 

друку. 

9. Методистці навчального відділу Сажко С.М. забезпечити оформлення 

та видачу свідоцтв про підвищення кваліфікації у 10-денний термін тьюторам 

навчальних груп для подальшої передачі відповідальним особам. 

10. Працівники, які тимчасово виїхали за кордон, або з об’єктивних 

причин не можуть виконувати посадові обов’язки, мають право подати заяву 

про відпустку без збереження заробітної плати або заяву на звільнення. 

11. Для працівників, які проходять службу в територіальній обороні, 

встановити індивідуальний режим роботи. 

12. Здійснити коригування і перерозподіл навчального навантаження 

відповідно до змін із внесенням в індивідуальні плани науково-педагогічних 

працівників. 
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Відповідальні: завідувачка навчального відділу Щипська Т.П., завідувачі 

кафедр Грозний І.С., Єрмоленко А.Б., Івашев Є.В., завідувачі структурних 

підрозділів Петрушак О.М., Сташенко С.В.  

13. Оплату праці працівників в умовах карантинних заходів за 

дистанційною формою навчання здійснювати за фактично виконаний обсяг 

навчального, наукового, методичного навантаження. 

Відповідальна: головна бухгалтерка Гірка С.В. 

14. Помічниці керівника Арестовій І.В. даний наказ надіслати різними 

засобами зв’язку (електронною поштою, Телеграм, Вайбер тощо) усім 

науково-педагогічним і педагогічним працівникам для ознайомлення і 

виконання. 

 15. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директорка                                                                         Вікторія СИДОРЕНКО
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Додаток А 

до наказу № 01-01/18-О.Д  

від 11 березня 2022 року 

 

Моніторинг результатів роботи науково-педагогічних і педагогічних 

працівників кафедри (структурного підрозділу) 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

Термін звітності:  

 
ПІ 

працівника 

Посада Місце 

перебування 

працівника 

кафедри 

(структурного 

підрозділу) 

Детальний опис виконаних форм роботи за звітний 

період із наданням відповідних підтверджувальних 

документів (скріншоти проведення занять, 

документи, розробки, сертифікати, навчально-

методична продукція тощо) 

Навчальна 

робота 

Наукова 

робота 

Методична 

робота 

Організаційна 

робота 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Науково-педагогічний працівник                                                    ІП 

Завідувач кафедри ІП 

 

 


