
 
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  

 

24.02.2022           № 18 

 

Про особливий режим роботи 

коледжу з 24.02.2022 року 

 

Відповідно до Указу Президента України №64/2022 «Про введення 

воєнного стану  в Україні», Кодексу цивільного захисту України,  п.1 ст. 30 

Закону України «Про фахову передвищу освіту», Розпорядження  міського 

голови Корсунь-Шевченківської міської  ради Черкаської області від 24.02.2022 

№35/1 «Про організацію прийому внутрішньо переміщених осіб, військових на 

території Корсунь-Шевченківської  міської територіальної громади», Статуту 

Коледжу, Колективного договору між адміністрацією та первинною 

профспілковою організацією Комунального навчального закладу фахової 

передвищої освіти «Корсунь-Шевченківський педагогічний фаховий коледж ім. 

Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради» на 2021-2023 рр.  

 

Н А К А З У Ю : 

1. Встановити, що з 24.02.2022 року на час дії воєнного стану діяльність 

коледжу здійснюється в умовах  надзвичайного стану.   

2. Працівникам коледжу в умовах воєнного стану продовжувати у повному 

обсязі виконувати свої обов’язки відповідно до посадових обов’язків та 

інструкцій. 

3. З 24.02.2022 року адміністрації коледжу, керівникам академічних груп  

організувати інформування здобувачів освіти та співробітників коледжу щодо 

ускладненої воєнної ситуації та організовано відправити студентів за місцем їх 

проживання, а також провести онлайн-інформування студентів усіх курсів про 

особливості воєнного стану та подальші дії навчального закладу. 

4. Керівникам академічних груп та вихователям гуртожитків № 1 і № 2 

проводити роботу з батьками та особами, що їх заміняють щодо посилення 

контролю за місцем перебування їх дітей під час воєнного стану. 



 2 

5. Запровадити технології дистанційного навчання, що не передбачають 

відвідування коледжу його здобувачами, відповідно до Положення про 

дистанційне навчання, затверджене наказом МОН України від 25.04.2013        

№ 466, Положення про застосування елементів дистанційного навчання в 

Комунальному навчальному закладі фахової передвищої освіти «Корсунь-

Шевченківський педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської 

обласної ради» від 26.06.2020 року (протокол педагогічної ради № 13). 

6. Заступнику директора з навчальної роботи Рибченко С.М. разом з 

навчально-методичним кабінетом зорганізувати викладачів коледжу на 

організацію дистанційного навчання відповідно Положення про застосування 

елементів дистанційного навчання в Комунальному навчальному закладі 

фахової передвищої освіти «Корсунь-Шевченківський педагогічний фаховий 

коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради», враховуючи  наступні 

рекомендації: 

6.1. Для забезпечення взаємодії учасників освітнього процесу викладачам 

коледжу продовжувати  використовувати Google Classroom, Google Workspace 

for Education, NZ (Нові знання), Moodle, сайт коледжу та інші доступні 

платформи, які дозволено Міністерством освіти і науки України. 

6.2. Для організації роботи з педагогічними працівниками адміністрації  

коледжу використовувати Гугл-Форми, Класи, спільні документи, таблиці, 

презентації. 

6.3. Для організації взаємодії з учасниками освітнього процесу та 

проведення онлайн занять викладачам та відповідальним керівникам  коледжу 

продовжувати використовувати (за вибором викладача): Viber, Facebook, 

Instagram, WhatsApp, Telegram, Classroom, Google Meet, Zoom, Jitsi Meet, 

BigBlueButton, Microsoft Teams, електронну пошту, сайт коледжу. 

6.4. Для проведення тестування викладачам коледжу продовжувати 

використовувати сервіси: Мій Клас, Google Форми, Classtime, Kahoot, 

Mentimeter, Майстер-тест, На Урок. 

6.5. Для інтерактивного наповнення навчальних занять  використовувати  

сервіси: LearningApps, Quizlet, Triventy, mozaBook, Padlet, Linoit, Jamboard. 

6.6. 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). 

6.7. Визначити, що під час дистанційної роботи викладачі коледжу 

самостійно визначають своє робоче місце, що забезпечує можливість виконання  
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службових завдань, та несуть відповідальність за створення безпечних і 

нешкідливих умов праці на обраному робочому місці. 

6.8. Дозволити керівникам гуртків продовжувати проведення гурткової 

роботи з використанням Google Classroom, Google Workspace for Education, NZ 

(Нові знання), Moodle, сайт коледжу та інших доступних платформ, які 

дозволено Міністерством освіти і науки України. 

7.  Для забезпечення виконання розпорядження Черкаської РДА від 

24.02.2022 та Корсунь-Шевченківської міської ради щодо організації евакуації: 

7.1. Організувати цілодобове прийняття та поселення внутрішньо 

переміщених осіб до  гуртожитків коледжу. Відповідальність за організацію 

покласти на завідувачів гуртожитків. 

7.2. Організувати цілодобову роботу їдальні коледжу для забезпечення 

харчування внутрішньо переміщених осіб. Відповідальними за організацію 

роботи їдальні визначити заступника директора з АГР Власенка І.О., комірника 

Таран Л.М. та працівника з комплексного обслуговування Меланченка М.І. 

7.3 Доручити практичному психологу Попик О.О. та соціальному педагогу 

Щербині Н.В. в умовах воєнного стану здійснювати додатково соціально-

психологічну діяльність з внутрішньо переміщеними особами, що тимчасово 

проживають у коледжі. Особливу увагу приділяти роботі з дітьми, що прибули 

з зони безпосередніх бойових дій. 

7.4. Доручити медичній сестрі коледжу додатково здійснювати моніторинг 

стану здоров’я внутрішньо переміщених осіб, розміщених у гуртожитках 

коледжу. 

7.5. Дозволити роботу бібліотеки коледжу для потреб внутрішньо 

переміщених осіб. 

7.6. Дозволити керівникам гуртків додатково здійснювати організацію 

гурткової роботи з внутрішньо переміщеними особами, особливу увагу 

приділяти роботі з дітьми. 

7.7. Для забезпечення організації роботи з внутрішньо переміщеними 

особами та мешканцями міста,  в умовах воєнного стану дозволити залучення 

завідувачів майстернями, спеціалістів та педагогічних працівників до 

безпосередньої роботи із забезпечення діяльності  внутрішньо переміщеними 

особами в гуртожитках №1 та №2 (чергування в гуртожитках та найпростіших 

укриттях цивільного захисту, прибирання, робота в їдальні, організація дозвілля 

дітей, інші питання організації життєдіяльності внутрішньо переміщених осіб у 

коледжі  тощо).  

8. Технічним працівникам коледжу та вихователям під час воєнного стану 

виконувати роботу за посадовими обов’язками та іншу роботу з урахуванням 
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необхідності забезпечення організації життєдіяльності внутрішньо 

переміщених осіб. 

9. Завідувачам гуртожитків № 1 та № 2 Н.І. Михайленко, П.В. Корнієнко 

вживати заходів  щодо безумовного дотримання особливого режиму в умовах 

воєнного стану у гуртожитках. 

10. Встановити, що вахтери гуртожитків № 1 та № 2 та сторожі в умовах 

воєнного стану продовжують працювати за режимом, визначеним Колективним 

договором. 

11. Встановити, що адміністрація коледжу (директор, заступники 

директора з навчальної, виховної та господарської роботи), завідувачі 

відділень, сестра медична, коменданти гуртожитків № 1-2 та бухгалтерська 

служба  працюють в штатному режимі. 

12. Заступнику директора з АГР Власенку І.О. з 24.02.2022 року розробити  

– особливий пропускний режим до навчального закладу шляхом 

обмеження доступу на територію та в корпуси і гуртожитки коледжу сторонніх 

осіб; 

– графік цілодобового чергування для організації роботи їдальні та 

гуртожитків;  

– організувати роботу їдальні коледжу та триразове харчування внутрішньо 

переміщених осіб; 

– виконання вимог правил протипожежної безпеки та санітарно-гігієнічних 

вимог на території коледжу. 

13. Інженеру з комп’ютерних систем Чебаненку К.О. забезпечити 

безперебійну роботу інформаційно-телекомунікаційної мережі в умовах 

зростання інтернет-трафіку. 

14. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників директора.  

 

 

 

Директор        Людмила СЕМЕНЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


