
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

НАКАЗ

« _ ^  » _  біе'/с&'ї&еР 2020 року м. Біла Церква 

Про введення обмежувальних заходів

№  /  У -

На виконання Постанови КМУ від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання 
поширенню на території України короновірусу СОУГО -  19», рекомендації Міністерства 
освіти і науки України (лист №1-9 -  154 від 11.03.2020р.), наказу ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» «Про введення обмежувальних заходів» від 12 березня 2020 року 
№01-01/160

НАКАЗУЮ

1. Ввести обмежувальні заходи у Білоцерківському інституті неперервної професійної 
освіти на період з 12 березня по 03 квітня 2020 року.

2. Із 13 березня по 03 квітня 2020 року:

призупинити проведення занять для здобувачів освіти і слухачів усіх форм 
навчання;
до 16.03.2020 року розробити тимчасовий графік освітнього процесу з 
використанням можливостей дистанційної освіти, інтернет-ресурсів тощо

ВідповідальнпСажкоС.М. (курси ПК). 
Клокар О.О. (здобувані освіти)

організувати освітній процес відповідно до плану-графіка підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників державних закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти України на 2020 рік для слухачів груп (ОД-ІІІ-
52М, ОД-ІІІ-53В, ОД-ІІІ-54В, ОД-ІІІ-55М, ОД-ІІІ-64В, 3-ІІІ-56М, 3-ІІІ-57М, З-ІІІ-
58М, 3-ІІІ-59М, 3-ІІІ-59В, 3-ІІІ-60СтМ, 3-ІІІ-61В, 3-ІІІ-62М, 3-ІІІ-63В, 3-ІІІ-65М. 
3-ІІІ-66М, 3-ІІІ-67М, 3-ІІІ-68В, 3-ІІІ-69М), забезпечивши проведення занять 
виключно в режимі онлайн із використанням можливостей дистанційної
освіти, інтернет-ресурсів. онлайн платформи Віртуальної кафедри андрагогіки 
(режим доступу profosvita.org)

Відповідальні: Денисова А.В.,
Ермоленко А.Б, Харагірло В.Є., Сахно 
О.В., СажкоС.М., куратори груп. 
Медвідь О.А.

відкрити профілі викладачів та веб-ресурси для слухачів курсів підвищення 
кваліфікації відповідно до розкладів занять на онлайн-платформі Віртуальної 
кафедри андрагогіки (режим доступу profosvita.org), надіслати відповідні



інструкції для реєстрації, графік робот на платформі, відповідні навчально- 
методичні матеріали (групи ОД-ІІІ-52М, ОД-ІІІ-53В, ОД-ІІІ-54В, ОД-ІІІ-55М, 
ОД-ІІІ-64В, 3-ІІІ-56М, 3-ІІІ-57М, 3-ІІІ-58М, 3-ІІІ-59М, 3-ІІІ-59В, 3-ІІІ-60СтМ, 3- 
ІІІ-61В, 3-ІІІ-62М, 3-ІІІ-63В, 3-ІІІ-65М, 3-ІІІ-66М, 3.-Ш-67М, 3-ІІІ-68В, 3-ІІІ-69М)

Відповідальні: Денисова А.В.,
Єрмоленко А.Б, Харагірло В.Є., Сахно 
О.В., СажкоС.М., куратори груп, 
Медвідь О.А.

організувати відповідно до розкладу освітній процес для здобувачів освіти 
освітнього рівня «бакалавр» (групи ПС-16-11-дБ, ПОД-16-11-дБ, ПССк-18-11 зБ), 
забезпечивши проведення занять виключно в режимі онлайн із 
використанням можливостей дистанційної освіти, інтернет-ресурсів, онлайн 
платформи Віртуальної кафедри андрагогіки (режим доступу profosvita.org)

Відповідальні: Клокар О.О., науково- 
педагогічні працівники (відповідно до 
розкладу занять), Медвідь О.А.

відкрити профілі викладачів та веб-ресурси для здобувачів освіти освітнього 
рівня «бакалавр» (групи ПС-16-11-дБ, ПОД-16-11-дБ, ПССк-18-1 ІзБ) відповідно 
до розкладів занять на онлайн-платформі Віртуальної кафедри андрагогіки 
(режим доступу profosvita.org), надіслати відповідні інструкції для реєстрації, 
графік робот на платформі, розмістити відповідні навчально-методичні матеріали

Відповідальні: Клокар О.О., науково- 
педагогічні працівники (відповідно до 
розкладу занять), Медвідь О.А.

внести корективи до навчальних планів, освітніх програм

Відповідальні: Денисова А.В.,
КлокарО.О., Єрмоленко А.Б, Харагірло
B. Є., Сахно О.В., СажкоС.М.

забезпечити інформування (через різні форми і види зв’язку) усіх здобувачів 
освіти, слухачів КПК про зміни графіка освітнього процесу

Відповідальні: Клокар О.О., Сажко
C. М., куратори груп

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

Відповідальні: Клокар О.О., Сажко 
С.М., куратори груп

3. Призупинити проведення будь-яких масових заходів.

4. Організувати виконання своїх завдань і завдань співробітників у дистанційному 
режимі (вдома), здійснюючи координацію роботи через електронні засоби зв’язку.



5. Начальнику адміністративно-господарського та експлуатаційно-технічного 
відділу Карпенку І.Л. на період обмежувальних заходів посилити дезінфекційний 
режим (проведення вологих прибирань з використанням дезінфікуючих засобів у 
робочих кабінетах, навчальних аудиторіях, місцях спільного користування).

6. Ознайомити здобувачів освіти та співробітників Інституту з інформацією щодо 
запобігання поширенню хвороби та дій у випадку захворювання 
https://moz.gov.ua/koronavirus-201 9-псоу.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор В.В.Сидоренко

https://moz.gov.ua/koronavirus-201

