
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ» 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

12 березня 2020 року                      № 46-ОД 

 

Про запобігання поширенню 

коронавірусу COVID-19 

 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 

«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.03.2020 р. № 183 

«Про призупинення освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої, вищої та в обласному інституті післядипломної педагогічної 

освіти», керуючись рекомендаціями Міністерства освіти і науки України від 

11.03.2020 р. №1/9-154 та на виконання наказу Управління освіти і науки 

облдержадміністрації від 12.03.2020 р. № 85 «Про тимчасове призупинення 

освітнього процесу в закладах освіти усіх типів та форм власності»  

НАКАЗУЮ: 

1. Заступникам директора, декану факультету підвищення кваліфікації, 

керівникам структурних підрозділів інституту  призупинити з 12 березня 2020 р. 

до 3 квітня 2020 р. проведення заходів освітнього, науково-методичного 

характеру на території інституту. 

2. Перевести з 12 березня 2020 р. слухачів курсів підвищення кваліфікації, 

категорії яких затверджені наказом Управління освіти і науки 

облдержадміністрації від 20.12.2019 р. №295 «Про підвищення кваліфікації 

керівних та педагогічних кадрів закладів і установ освіти області в 2020 році», на 

дистанційне навчання відповідно до додатку. 

3.  Заступникам директора, декану факультету підвищення кваліфікації, 

керівникам структурних підрозділів інституту забезпечити безперервність 

освітньої діяльності та надання послуг підвищення кваліфікації слухачам з 

використанням технологій дистанційної освіти. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

                  Директор                                                                                                         І.І.Смагін 

 

  



                                                          Додаток до наказу 

                                                                                            Від 12.03.2020 р. № 46-ОД 

 

 

 

Графік 

організації дистанційного  та очного навчання на курсах 

 підвищення кваліфікації  

 

 
Термін курсів 

підвищення кваліфікації 
(наказ управління освіти і науки 

облдержадміністрації від 

20.12.2019р. № 295) 

Термін дистанційного 

навчання 
(дистанційна платформа 

Інституту) 

Термін очного 

навчання 

17 – 20 березня з 17 березня по  

05 квітня 

 

06 квітня 

24 – 27 березня з 24 березня по  

13 квітня 

 

13 квітня 

31 березня по 03 квітня з 31 березня по  

27 квітня 

 

27 квітня 

 
 


