
 
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  

 

28.02.2022           № 20 
 

Про оголошення канікул в  

коледжі з 28.02.2022 року 

 

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

воєнного стану  в Україні», п.1 ст. 30 Закону України «Про фахову передвищу 

освіту», 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. та з 

врахуванням листа Міністерства освіти і науки України від 25.02.2022 року 

№ 1/3277-22, а також наказу директора коледжу №18 від 24.02.2022 року «Про 

особливий режим роботи коледжу з 24.02.2022 року» та з урахуванням 

необхідності організації розміщення та забезпечення життєдіяльності 

внутрішньо переміщених осіб у гуртожитках Коледжу 
 

Н А К А З У Ю : 

 

1. Оголосити з 28.02.2022 року у Комунальному навчальному закладі 

фахової передвищої освіти «Корсунь-Шевченківський педагогічний фаховий 

коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради» канікули на два тижні. 

2. Керівникам академічних груп довести до відома здобувачів фахової 

передвищої освіти інформацію про початок канікул та порядок діяльності 

коледжу в період воєнного стану й організувати проведення в дистанційному 

форматі інструктажів з безпеки життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях. 

3. Працівникам Коледжу продовжувати у повному обсязі виконувати 

свої обов’язки для  

3.1.забезпечення збереженості майна Коледжу; 

3.2. організації фінансово-господарської та адміністративної діяльності 

Коледжу та кадрової роботи; 

3.3.забезпечення виконання обов’язків щодо внутрішньо переміщених 

осіб, розміщених у Коледжі, у т.ч. проведення реєстрації вказаних осіб та 
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отримання ними благодійної допомоги, надання психологічної та медичної 

допомоги, тощо. 

4. Педагогічним працівникам на час дії канікул продовжувати: 

4.1. здійснювати моніторинг місця перебування здобувачів освіти та у 

випадку виявлення обставин, що потребують невідкладної допомоги –

негайно інформувати відповідні органи і керівництво Коледжу; 

4.2. здійснювати іншу педагогічну діяльність та продовжити 

організацію роботи з дітьми з числа внутрішньо-переміщених осіб у т.ч. 

організацію дозвілля дітей у т.ч. із залученням батьків. 

5. Дозволити проведення добровільних чергувань працівників  

коледжу, у т.ч. педагогічних працівників, у їдальні (протягом часу роботи 

їдальні) та у гуртожитках коледжу (цілодобово) для надання допомоги та 

вирішення поточних питань організації роботи з внутрішньо переміщеними 

особами. 

6.Заступнику коледжу з АГР Власенку І.О.  

6.1. налагодити безперебійне чергування та роботу господарських 

структур Коледжу для виконання зазначених функцій; 

6.2. підготувати  графік  для організації добровільного чергування 

працівників коледжу відповідно до п.5даного наказу. 

7. На час канікул встановити режим роботи коледжу: 

Понеділок – п’ятниця з 8.00 до 16.00.  

8. Запровадити чергування працівників коледжу щоденно з 07.00 до 19.00 

за окремим графіком. 

9. Дозволити приймати їжу працівникам на робочих місцях без 

встановлення обідньої перерви в межах робочого часу. 

10. Встановити дистанційний режим роботи за місцем проживання для 

працівників за списком, що додається. 

11. Інженеру з охорони праці Ткаченку М.І. проінструктувати в системі 

онлайн колектив коледжу щодо поведінки здобувачів освіти та працівників 

коледжу в умовах воєнної загрози та техногенної небезпеки. 

12. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників директора.  
 

 

 

Директор        Людмила СЕМЕНЕНКО 
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Додаток до наказу 

№ 20 від 28.02.2022 

 

 

 

 

Перелік працівників коледжу, які тимчасово 

з 28.02.2022 працюють дистанційно 
 

 

№ 

з/п 
ПІБ Посада 

1. Початенко Яна  Сергіівна Лаборант 

2. 
Сиса Яна Олегівна Секретар-друкарка, інженер з 

ПК 

 

 

 

 

 


