
 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

Комунальний навчальний заклад фахової передвищої освіти 

"Корсунь-Шевченківський педагогічний фаховий коледж  

ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради" 

 

Н А К А З  

 

13.04.2021           № 20 
 

Про завершення ІІ семестру 2020-2021 н.р. 

та проведення всіх видів підсумкового контролю  
 

Відповідно до Законів України «Про вищу освіту» (ст.32), «Про фахову 

передвищу освіту», «Про освіту» (ст.6), освітньо-професійних програм                

І (першого) рівня (молодший спеціаліст) вищої освіти (2018 р.) спеціальностей 

013 Початкова освіта та 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології), навчальних планів на 2020-2021 навчальний рік, Положення про 

організацію освітнього процесу у Комунальному навчальному закладі фахової 

передвищої освіти «Корсунь-Шевченківський педагогічний фаховий коледж    

ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради», «Положення про Норми часу для 

планування, обліку навчальної роботи педагогічних працівників та перелік 

основних видів методичної роботи педагогічних працівників у Комунальному 

навчальному закладі фахової передвищої освіти «Корсунь-Шевченківський 

педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради» від 

26.06.2020 р., наказів директора коледжу від 31.08.2020 № 117 «Про 

організацію освітнього процесу в 2020-2021 навчальному році», від 15.03.2021 

року № 10 «Про внесення змін в розклад навчальних занять ІІ семестру 2020-

2021 н.р.» 

 

Н А К А З У Ю : 

1. Завершити ІІ навчальний семестр 2020-2021 н.р. таким чином: 

- І курс     – 18.06.2021 р.; 

- ІІ курс     – 28.05.2021 р.; 

- ІІІ курс (013 Початкова освіта) – 13.05.2021 р.; 

- ІІІ курс (014.10 Середня освіта  

(Трудове навчання та технології) – 14.05.2021 р.; 

- 301 група     – 13.05.2021 р.; 

- 34ф/35ф групи    – 14.05.2021 р.; 

- ІV курс     – 13.05.2021 р.; 

2. Затвердити розклад консультацій та екзаменів (підсумковий контроль 

за ІІ семестр 2020-2021 н.р.) (додається).  
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3. Затвердити розклад атестації здобувачів освіти ОКР «молодший 

спеціаліст» випуску 2021 року (додається). 

4. Атестацію здобувачів освіти (41, 42, 43, 44, 45 академічні групи) 

провести з 02.06.2021 року по 14.06.2021 року.  

5. Відповідно до пункту 3 даного наказу зробити поділ та затвердити 

списки студентів 41 академічної групи для складання комплексного 

кваліфікаційного екзамену «Основи роботи з дитячими та юнацькими 

організаціями з методикою навчально-виховної роботи в групах продовженого 

дня й школах-інтернатах» (дата складання: 10.06.2021 та 11.06.2021) (списки 

додаються). 

6. Відповідно до п.2 даного наказу навчальні заняття (3-4 уроки) 

дисципліни «Основи початкового курсу математики» у 12 академічній групі 

(викладач Проценко М.В.) за 17.05.2021 провести 11.05.2021 року (вівторок 7-

8 уроки).  

7. Відповідно до п.2 даного наказу навчальні заняття (3-4 уроки) 

дисципліни «Математика» у 25 академічній групі (викладач Проценко М.В.) за 

27.05.2021 провести 24.05.2021 року (понеділок 7-8 уроки). 

8. Відповідно до п.3 даного наказу та наказу № 19 від 05.04.2021 року 

«Про склад екзаменаційних комісій» навчальні заняття (5-6 уроки) дисципліни 

«Українська література» у 12 академічній групі (викладач Тарасенко Л.Л.) за 

02.06.2021 провести 01.06.2021 року (вівторок 7-8 уроки). 

9. Відповідно до п.3 даного наказу та наказу № 19 від 05.04.2021 року 

«Про склад екзаменаційних комісій» навчальні заняття (7-8 уроки) дисципліни 

«Зарубіжна література» у 12 академічній групі (викладач Семененко Л.М.) за 

14.06.2021 провести 08.06.2021 року (вівторок 7-8 уроки). 

10. Відповідно до п.3 даного наказу та наказу №19 від 05.04.2021 року 

«Про склад екзаменаційних комісій» навчальні заняття (1-2 уроки) дисципліни 

«Українська мова» у 12 академічній групі (викладач Сизоненко К.О.) за 

03.06.2021 провести 18.05.2021 року (вівторок  7-8 уроки). 

11.  Відповідно до п.3 даного наказу та наказу №19 від 05.04.2021 року 

«Про склад екзаменаційних комісій» навчальні заняття (1-2 уроки) дисципліни 

«Українська мова» у 13 академічній групі (викладач Сизоненко К.О.) за 

03.06.2021 провести 20.05.2021 року (четвер  7-8 уроки). 

12. Документацію комплексних кваліфікаційних іспитів для атестації 

здобувачів освіти 4-го курсу відділень 013 Початкова освіта та 014.10 Середня 

освіта (Трудове навчання та технології) випусковим комісіям подати на підпис 

директору коледжу до 25.05.2021 року. 

13. Навчальну практику в ЛОТ (ІІІ курс, спеціальність 013 Початкова 

освіта) провести в навчальному закладі за окремою програмою та графіком 

14.05.2021 року. 

14. Навчальну практику в ЛОТ (014.10 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) провести в навчальному закладі за окремою 

програмою та графіком 28.05.2021 року. 
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15. Відповідальність за складання програми підготовки та проведення 

навчальної практики в ЛОТ покладаю на завідувача виробничої практики 

Горьову Л.І. та завідувача навчально-методичної лабораторії коледжу 

Козостригу Т.Ф. 

 

 

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор         Л.М. Семененко 
 

 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник директора з 

навчальної роботи  ________ С.М. Рибченко 

 

 

ВИКОНАЛА 

Завідувач канцелярії ________ К.А. Василенко 


