
 
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  

 

18.03.2022           № 25 
 

Про завершення ІІ семестру 2021-2022 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), листа МОН України від 10.03.2022 р. 

№1/3417-22 «Про завершення навчального процесу», освітньо-професійних 

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

фахової передвищої освіти (2020 р.) спеціальностей 013 Початкова освіта та 

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології), навчальних планів на 

2021-2022 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 31.08.2021 № 63 «Про організацію освітнього 

процесу в 2021-2022 навчальному році», від 28.02.2022 №20 «Про оголошення 

канікул в коледжі з 28.02.2022 року», від 11.03.2022 року №21 «Про 

продовження дистанційного навчання в коледжі з 14.03.2022 року» 

 

Н А К А З У Ю : 

1. Здобувачам освіти спеціальностей 013 Початкова освіта та 014.10 

Середня освіта (Трудове навчання та технології) завершити ІІ навчальний 

семестр 2021-2022 н.р. із використанням технологій дистанційного навчання у 

синхронному режимі та із забезпеченням надійної ідентифікації студентів  

таким чином: 

- І курс     – 24.06.2022 р.; 

- ІІ курс     – 03.06.2022 р.; 

- ІІІ курс (в т.ч. ФМБ)                     – 10.06.2022 р.; 

- 401 група     – 03.06.2022 р.; 
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- ІV курс (в т.ч.ФМБ)   – 03.06.2022 р.; 

2. Заступнику директора з навчальної роботи Рибченко С.М. розробити 

розклад перевідних екзаменів студентів І, ІІІ, ІУ курсів обох спеціальностей  та 

атестації здобувачів освіти випускних курсів (до 29 квітня 2022 року). 

Атестацію здобувачів освіти (41, 42, 43, 401, 44, 44Ф, 45, 45Ф академічні групи) 

провести з 17.06.2022 року по 30.06.2022 року. 

3. Навчально-методичному кабінету розробити розклад та створити 

комісії  захисту курсових робіт випускників ІУ курсу обох спеціальностей (до 

15 квітня 2022 року). Захист курсових робіт провести он-лайн в межах 

затвердженого навчального часу з 25 по 29 квітня 2022 року. 

4. Заповнення журналів обліку навчальних занять академічних груп та 

іншої документації в паперовій формі викладачам коледжу здійснювати 

розосереджено відповідно до  розкладу  навчальних занять. 

5. Завідувачу виробничої практики та керівникам академічних груп (41, 

42, 43, 401, 44, 44Ф, 45, 45Ф) зібрати документацію (скан-копії) про 

проходження безперервної педагогічної практики до 01.04.2022 року. 

6. Навчальну (виробничу) практику 2-го курсу спеціальності 014.10 

Середня освіта (Трудове навчання та технології) (викладачі Сопільняк С.В. та 

Запороженко Н.К.) та навчальну (польову) практику 2 курсу спеціальності 013 

Початкова освіта (викладачі Гоголюк О.Ф., Матвієнко О.В., Бутченко В.В.) 

провести з 06.06.2022 року за окремим графіком. Завідувачу виробничої 

практики Горьовій Л.І. скласти графіки проведення навчальної (виробничої) та 

навчальної (польової) практик для 2-го  курсу обох спеціальностей до 

30.05.2022 року.  

7. Студентам-юнакам першого курсу (14 академічна група), які вивчають 

предмет «Захист України» (викладач Ткаченко М.І.) де, навчальним планом та 

робочою програмою передбачено у квітні 2022 року проведення військово-

польових зборів (18 годин), у зв’язку з воєнним станом та надзвичайною  

ситуацією замінити військово-польові збори альтернативними видами занять 

(он-лайн).  

8. Заступнику директора з навчальної роботи Рибченко С.М. підготувати 

екзаменаційну документацію для випускної атестації здобувачів освіти та 

скласти розклад АЗО до 01.06.2022 року.  

9. Документацію комплексних кваліфікаційних іспитів для атестації 

здобувачів освіти ІУ-го курсу відділень 013 Початкова освіта та 014.10 

Середня освіта (Трудове навчання та технології) випусковим комісіям подати 

на підпис директору коледжу до 16.05.2022 року. 

10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчальної роботи Рибченко С.М., завідувача виробничої практики           

Горьову Л.І., завідувача відділення підготовки вчителів початкових класів 

Власенко Т.О. та завідувача відділення підготовки вчителів трудового навчання        

Ткаченко А.П., завідувача навчально-методичного кабінету Якименко Г.М. 

 

Директор        Людмила СЕМЕНЕНКО 


