
Д Е Р Ж А В Н И Й  З А К Л А Д  В И ЩО Ї  О С В І Т И
«УНІ ВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

Н А К А З  /
оь р . к и ї в  №  а/

Про продовження обмежувальних заходів

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 
2020 р. №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширення на 
території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
корона вірусом 8АІ18-СоУ-2,та етапів послаблення протиепідемічних заходів», 
розпорядження Національної академії педагогічних наук України від 22 травня 
2020 р. №50-р «ГІро продовження загальнонаціонального карантину», 
враховуючи рекомендацій НАГІН України від 22 травня №2-7/76 «Щодо 
послаблення карантинних обмежень» та зважаючи на відпрацьовану в умовах 
карантинних обмежень систему роботи персоналу закладу і налагоджений стан 
організації освітнього процесу за дистанційною формою в інститутах 
Університету,

НАКАЗУЮ:

1. Продовжити обмежувальні заходи в ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти» на період з 22 травня по 22 червня 2020 р. включно.

2. Директору Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 
Алейніковій О.В:

2.1. На період подовження карантину забезпечити проведення занять і 
заліково-екзаменаційних сесій здобувачів вищої освіти та слухачів відділення 
підготовки іноземних громадян до вступу у ЗВО за дистанційною формою 
навчання згідно із затвердженим графіком освітнього процесу на 2019-2020 
навчальний рік.

2.2. До 30.05.2020 р. скласти відповідні розклади із зазначенням в них, 
способу комунікації викладачів за допомогою Інтернет-ресурсів.

2.3. Організувати навчально-методичний супровід освітнього процесу у 
віддаленому (дистанційному) р ежимі.

2.4. Забезпечити вчасне внесення даних в ЄДЕБО про закінчення 
навчання здобувачами вищоїосвіти.

2.5. Забезпечити процес онлайн реєстрації вступників на другий 
(магістерський) рівень на ЄВІ, формування екзаменаційних листків та їх 
відправлення здобувачам.
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2.6. Продовжити координацію роботи науково-педагогічних пр ацівників 
та адміністративного персоналу Інституту у дистанційному (надомному) 
режимі.

3. Директору Центрального інституту післядипломної освіти 
СорочанТ.М.:

3.1. До 30.06.2020 р. продовжити проведення курсів підвищення 
кваліфікації слухачів в дистанційному режимі.

3.2. Передбачити проведення планових науково-методичних, методичних 
заходів для освітян за дистанційною формою.

3.3. Забезпечити облік робочого часу науково-педагогічних працівників
та адміністративного персоналу Інституту в умовах дистанційного (надомного) 
режиму.

4. Проректору з наукової роботи і цифровізації Спіріну О.М. забезпечити 
роботу Навчального центру інформаційно-цифрових систем і технологій для 
проведення занять у дистанційній формі, роботи персоналу закладу в умовах 
дистанційного (надомного) режиму.

5. Проректору з організаційних питань та адміністративно-господарської 
роботи Стецюку Д.І. забезпечити обов’язкове дотримання відповідних 
санітарно-гігієнічних вимогу приміщеннях Університету.

6. Рекомендувати працівникам Університету з 25.05.2020 р. посту по ве 
відновлення звичайного режиму діяльності згідно з правилами внутрішнього 
розпорядку за умови дотримання ними відповідних санітар но-епідемічних 
вимог.

7. Проректорам Університету (Клокар Н.І., Спіріті О.М., Стещок Д.І.) 
здійснювати координацію роботи підпорядкованих служб і структурних 
п ід р оз діл ів за ю іа ду.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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