
 

 

 
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  

 

11.03.2022           № 21 
 

Про продовження дистанційного  

навчання в коледжі з 14.03.2022 року 

 

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

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

освіту», листа МОН України від 07.03.2022 року №1/3378-22 «Про практику 

застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки  під час дії 

правового режиму воєнного стану», 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., рішення педагогічної ради від 10.03.2022 року (протокол №12) та 

у зв’язку з об’єктивними причинами, що унеможливлюють проведення 

навчальних занять в очному режимі  

 
Н А К А З У Ю : 

1. З урахуванням залучення з 24.02.2022 року  майна та працівників 

коледжу для розміщення та забезпечення життєдіяльності внутрішньо 

переміщених осіб, та враховуючи наявні ризики для учасників освітнього 

процесу у особливий період,  продовжити з 14.03.2022  дистанційне навчання у 

коледжі до особливих розпоряджень, запроваджене наказом директора коледжу 

від 24.02.22 №18, відповідно до Положення про дистанційне навчання, 

затверджене наказом МОН України від 25.04.2013 № 466 та Положення про 

застосування елементів дистанційного навчання у Комунальному навчальному 

закладі фахової передвищої освіти «Корсунь-Шевченківський педагогічний 

фаховий коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради» від 26.06.2020 

року. 

2. Навчальному закладу з 14.03.2022 року відновити режим роботи, 

встановлений Колективним договором Коледжу. 

3. З урахуванням вимог розпорядження голови Черкаської ОВА від 

07.03.2022 №100 «Про окремі питання діяльності бюджетних установ та 
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закладів» продовжити виконання завдань з організації життєдіяльності 

внутрішньо переміщених осіб відповідно до положень наказу директора 

коледжу від 28.02.22 №20, надання психологічної, медичної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам,  організація проживання, харчування, 

організація реєстрації осіб, організація роботи з дітьми, у т.ч. навчальні та інші 

заняття, організація дозвілля, організації отримання цими особами благодійної 

допомоги, тощо. 

4. Завідувачам відділень та керівникам академічних груп  провести 

облік студентів всіх академічних груп. Проінформувати студентів та їх батьків 

(опікунів) про особливості освітньої діяльності коледжу з 14.03.2022 року та  

посилення контролю батьків (опікунів) за місцем перебування їх дітей в умовах 

воєнного стану. 

5. Викладачам коледжу для забезпечення взаємодії з учасниками 

освітнього процесу продовжувати  використовувати Google Classroom, Google 

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

доступні платформи, які дозволені Міністерством освіти і науки України 

відповідно до 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. 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). 

7. Відповідно до наказу директора від 28.02.2022 року  №20 

викладачам коледжу провести перекалендаризацію  робочих програм 

навчальних дисциплін та предметів з пролонгацією ІІ навчального семестру 

2021-2022 н.р. на два тижні. 

8. Педагогічним та технічним працівникам коледжу, вихователям  під 

час воєнного  стану виконувати іншу роботу, відповідно до їх посадових 

інструкцій.  

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

безперебійну роботу інформаційно-телекомунікаційної мережі в умовах 

зростання інтернет-трафіку. 

10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників директора.  

 

 

Директор        Людмила СЕМЕНЕНКО 

 

 

 


