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Про організацію освітнього 
процесу в II семестрі 2021-2022 н. р.

Для забезпечення освітнього процесу в II семестрі 2021/2022 навчального 
року, керуючись Законом України «Про фахову передвищу освіту» від 
06.06.2019 р., Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 р., постановою 
Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення 
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» (із змінами і 
доповненнями), постановою МОЗ України Головного державного санітарного 
лікаря України № 10 від 06 вересня 2021 року «Про затвердження
протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з 
поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19)», Положенням про 
організацію освітнього процесу у Комунальному навчальному закладі фахової 
передвищої освіти «Корсунь-Шевченківський педагогічний фаховий коледж 
ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради» від 26.06.2020 та на підставі 
рішення педагогічної ради (протокол № 9 від 05.01.2022)

Н А К А З У Ю  :

1. Освітній процес у II семестрі 2021-2022 навчального року розпочати з 
10 січня (для студентів І-ІІ курсів освітньо-професійного ступеня «фаховий 
молодший бакалавр» на основі базової загальної середньої освіти, студентів 
першого року навчання за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший 
бакалавр» на основі профільної середньої освіти і ІІІ-ІУ курсів освітньо- 
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст) і проводити таким чином:
- І курс, обидві спеціальності -  22 навчальних тижні; 23 тиждень -  екзамен з 
культурології (10.01.2022-10.06.2022/17.06.2022);
- II курс, спеціальність 013 Початкова освіта -  19 навчальних тижнів -
10.01.2022 -  20.05.2022; 1 тиждень -  польова практика (за окремим розкладом 
та наказом директора з 20.06.2022 по 24.06.2022р.); З тижні -  ДПА/ЗНО;



спеціальність 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) -  19 
навчальних тижнів -  10.01.2022 -  20.05.2022; 1 тиждень -  23.05.2022 -
27.05.2022 -  виробнича практика; 3 тижні ДПА/ЗНО; 1 тиждень -  20.06.2022 -
24.06.2022 -  виробнича практика (за окремим наказом директора коледжу);
- III курс, обидві спеціальності (молодший спеціаліст та фаховий молодший 
бакалавр) -  20 навчальних тижнів з 10.01.2022 по 27.05.2022року. З 30.05.2022 
по 17.06.2022 -  екзаменаційна сесія;
польова практика для ФМБ (31, 32, 33 групи) -  впродовж семестру 
розосереджено (викладач Матвієнко О.В.);
- ІУ курс, обидві спеціальності (молодший спеціаліст та фаховий молодший 
бакалавр) -  13 навчальних тижнів: 1 тиждень -  10.01.2022 по 14.01.2022 -  
навчання з використанням дистанційних технологій; з 17.01.2022 по 25.02.2022
- безперервна педагогічна практика; з 28.02.2022 по 20.05.2022 -  12 навчальних 
тижнів; з 23.05.2022 по 03.06.2022 -  перевідна екзаменаційна сесія; з 06.06.2022 
по 24.06.2022 -  атестація здобувачів освіти.

2. Провести перенесення робочих днів у II семестрі таким чином: 
передсвятковий день 7 березня (понеділок) перенести на 12 березня (субота) 
відповідно до розпорядженням КМ України від 26 серпня 2021 р. № 1004-р 
«Про перенесення робочих днів у 2022 році».

3. Відповідно до рішення педагогічної ради роботу фахового коледжу за І 
семестр 2021-2022 н.р. вважати задовільною. Підсумки роботи педагогічного 
колективу, зазначені у доповідях заступників директора з навчальної та 
виховної роботи, керівників структурних підрозділів та голів циклових комісій 
взяти до відома та керівництва в роботі.

4. Затвердити навчально-методичну документацію та робочі програми 
навчальних дисциплін (предметів) на II семестр 20221-2022 н. р. Всім 
викладачам коледжу проводити викладання навчальних дисциплін (предметів) 
відповідно до робочих навчальних програм, складених на підставі діючих 
типових програм.

5. З метою забезпечення якісної підготовки фахівців спеціальностей 013 
Початкова освіта та 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 
системного провадження освітньої діяльності у Комунальному навчальному 
закладі фахової передвищої освіти «Корсунь-Шевченківський педагогічний 
фаховий коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради» всім 
педагогічним працівникам коледжу в II семестрі 2021-2022 н.р. у практичній 
роботі керуватись Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 
фахову передвишу освіту», Концепцією державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 
2029 року, Професійним стандартом «Вчитель початкових класів закладу
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загальної середньої освіти», Концепцією розвитку педагогічної освіти, іншими 
нормативними документами МОН України.

6. Навчально-методичному кабінету скоординувати роботу циклових 
комісій та викладачів педагогічного коледжу на ширше впровадження в 
освітній процес сучасних інформаційно-освітніх (цифрових) систем і 
технологій, інтерактивних методів організації навчання та виховання як в 
очному, так і в дистанційному форматах. Сприяти поширенню електронного 
навчання, використанню Національної освітньої електронної платформи та 
формуванню цифрової компетентності учасників освітнього процесу.

7. Керівникам структурних підрозділів забезпечити підготовку і 
проведення атестації здобувачів освіти та підсумкової державної атестації з 
предметів загальноосвітньої підготовки. Створити необхідні умови для 
студентів II курсу спеціальностей 013 Початкова освіта та 014.10 Середня 
освіта (Трудове навчання та технології) для проходження ДПА у формі ЗНО з 
предметів, визначених наказом МОН України від 02.11.2021 № 1166 «Про 
організацію та проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання 
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти».

8. Затвердити Правила прийому до КНЗ ФПО «Корсунь-Шевченківський 
педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради» у 
2022 році. Членам приймальної комісії, всім викладачам коледжу забезпечити 
ефективність та високий рівень вступної кампанії, прозорість, демократичність 
і відкритість роботи приймальної комісії педагогічного фахового коледжу. 
Упродовж усього періоду вступної кампанії залучати до профорієнтаційної 
роботи весь педагогічний колектив коледжу та органи студентського 
самоврядування.

9. Головам циклових комісій планувати і розглядати на своїх засіданнях 
питання організації і проведення навчальних занять в очному та дистанційному 
форматах з використанням електронних Гугл-форм та Класів, інших 
інтерактивних сервісів для проведення поточного та підсумкового контролю 
знань здобувачів освіти.

10. Заступникам директора з навчальної та виховної роботи, завідувачам 
відділень, навчально-методичному кабінету та головам циклових комісій 
коледжу здійснювати постійний моніторинг дистанційної роботи викладачів 
коледжу, відслідковувати освітні платформи, за якими вони працюють.

11. У період карантинних обмежень всім працівникам коледжу постійно 
дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, керуватися інструкціями з 
охорони праці й безпеки життєдіяльності та рекомендаціями, спрямованими на 
запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення



коронавірусної хвороби. Викладачам коледжу продовжувати дотримуватися 
тривалості навчального часу під час дистанційного формату, керуючись 
наказом МОЗ №2205 від 25.09.2020 року «Про затвердження Санітарного 
регламенту для закладів загальної середньої освіти» (розділ 5. Забезпечення 
освітнього процесу та вимоги до освітнього процесу).

12. Адміністрації коледжу активізувати співпрацю педагогічного 
колективу з органами студентського самоврядування щодо формування у 
студентської молоді духовності, моральної культури, толерантної поведінки, 
уміння жити в громадянському суспільстві. Здійснювати методичне 
керівництво та координацію діяльності викладачів, керівників академгруп, 
вихователів гуртожитків, керівників гуртків, сестри медичної, які проводять 
виховну та просвітницьку роботу серед студентської молоді. Надавати 
необхідну організаційно-методичну допомогу з питань виховної роботи, 
аналізувати її стан і ефективність.

13. Профкому коледжу та Студентському парламенту підвищити рівень 
активності студентів у творчих ініціативах еколого-натуралістичного та 
краєзнавчого напряму з використанням у виховній роботі інноваційних 
технологій: електронних Гугл-сервісів, засобів масової інформації, сайту 
коледжу тощо.

14. Завідувачу виробничої практики та керівникам академічних груп 
систематично організовувати студентів на успішне виконання всіх видів 
педагогічної практики, контролювати їх відвідування та успішність.

15. З метою адаптації студентів III курсу до проведення пробних уроків
викладачам-методистам практики забезпечувати постійний фаховий
методичний супровід студентів-практикантів, залучати їх до вивчення базових 
основ типових та нетипових освітніх програм початкової та середньої школи, 
кращого досвіду роботи вчителів базових закладів загальної середньої освіти, 
удосконалювати навички аналізу зразків дослідженого матеріалу та здатність 
застосовувати результати пошуку на практиці.

16. У період дистанційного навчання керівникам структурних підрозділів 
забезпечити безперервність освітнього процесу, студентоцентрованого 
навчання, активізувати роботу структурних підрозділів коледжу та органів 
студентського самоврядування з метою їх удосконалення та практичної 
реалізації. Освітню діяльність у коледжі здійснювати з урахуванням заходів та 
наданих рекомендацій, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної 
ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (СОУГО-19).

17. Обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в 
закритих приміщеннях (окрім заходів, необхідних для забезпечення
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функціонування закладу освіти -  проведення педагогічних рад, засідань та 
конференцій трудового колективу тощо.

18. З метою підвищення надійності інформаційного забезпечення 
учасників освітнього процесу і забезпечення контролю дотримання розкладу 
занять, щотижнево оприлюднювати на сайті коледжу актуалізовану інформацію 
про розклад і форми проведення занять, застосовувані засоби дистанційної 
комунікації за кожним із освітніх компонентів.

19. Затвердити розклади навчальних та факультативних занять, 
консультацій та педагогічної практики на II семестр 2021-2022 н.р. (додаються).

20. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою та 
керівниками структурних підрозділів.

Директор Людмила СЕМЕНЕНКО




