
 

 
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  

 

01.11.2022           № 130 
 

Про завершення І семестру 2022-2023 н.р. 

та проведення підсумкового контролю  
 

Відповідно   до  Закону України «Про фахову передвищу освіту» від 

06.06.2019 р., Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р., листа МОН 

України від 15.10.2022 року №1/12157-22 «Про визначення формату освітнього 

процесу», Положення про організацію освітнього процесу у Комунальному 

навчальному закладі фахової передвищої освіти «Корсунь-Шевченківський 

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

30.08.2022 року, Положення про Норми часу для планування, обліку навчальної 

роботи педагогічних працівників Комунального навчального закладу фахової 

передвищої освіти «Корсунь-Шевченківський педагогічний фаховий коледж ім. 

Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради» від 30.08.2022 року,  листа Черкаської 

обласної військової адміністрації від 29.08.2022 року №01/01-42/8277/01/01-42 

«Про погодження освітнього процесу», освітньо-професійних програм та 

навчальних планів на 2022-2023 н.р., наказу директора коледжу від 31.08.2022 

№ 74 «Про організацію освітнього процесу та режим роботи закладу  в 2022-

2023 навчальному році», ухвалою  педагогічної ради (протокол №4 від 

01.11.2022 року),  в умовах максимального убезпечення всіх  учасників 

освітнього процесу 

  

Н А К А З У Ю : 

1. Завершити І навчальний семестр 2022-2023 н.р. таким чином: 

- І курс     – 23.12.2022 р.; 

- ІІ курс     – 23.12.2022 р.; 

2. Завершити проведення навчальних занять у І семестрі 2022-2023 н.р. таким 

чином: 

- ІІІ курс     – 07.12.2022 р.; 

- 301 група                                      – 16.12.2022 р.; 

- ІV курс     – 09.12.2022 р. 
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3. Затвердити розклад навчальних іспитів у І семестрі 2022-2023 н.р. 

(додається). 

4. Викладачам коледжу підготувати екзаменаційну документацію та подати на 

підпис заступнику директора з навчальної роботи Рибченко С.М. до 25 

листопада 2022 року. Екзаменаційну  сесію проводити у змішаній формі з 

використанням технологій дистанційного навчання та з урахуванням  заходів 

безпекової ситуації. 

5. В зв’язку з виробничою необхідністю та відповідно до п.1 даного наказу: 

- навчальні заняття за понеділок 26.12.2022 р., вівторок 27.12.2022 р., середу 

28.12.2022 р.  в академічних групах І та ІІ курсів обох спеціальностей 

перенести на суботи – 05.11.2022р., 19.11.2022 р. та 03.12.2022 р. й провести їх 

у змішаній  формі;  

- навчальні заняття за понеділок 19.12.2022 р., вівторок 20.12.2022 р., середу 

21.12.2022 р.  в 301 академічні1 групі спеціальності 013 Початкова освіта 

перенести на суботи – 05.11.2022р., 19.11.2022 р. та 03.12.2022 р. й провести їх 

у змішаній формі;  

- навчальні заняття за понеділок 12.12.2022 р., вівторок 13.12.2022 р., середу 

14.12.2022 р.  в академічних групах ІУ курсу обох спеціальностей перенести на 

суботи – 05.11.2022р., 19.11.2022 р. та 03.12.2022 р. й провести їх у змішаній 

формі. 

6. Навчальні заняття на ІІІ курсі обох спеціальностей проводяться за 

встановленим розкладом занять. 

7. 9-10 уроки за понеділок 12.12.2022 р., вівторок 13.12.2022 р., середу 

14.12.2022 р. проводити у п’ятницю 9-10 уроками відповідно 04.11.2022 р., 

18.11.2022 р., 02.12.2022р.  

8. Структурні підрозділи коледжу 05.11.2022р., 19.11.2022 р. та 03.12.2022 р. 

працюють відповідно до п. 5 даного наказу. 

9. Вважати вихідними днями  середу 28.12.2022р., четвер 29.12.2022 р., 

п’ятницю 30.12.2022 р. 

10. Кадровій службі коледжу облікувати робочий час працівників коледжу 

відповідно до п.5 та п.9 даного наказу. 

11. Бухгалтерській службі працювати за встановленим штатним графіком без 

змін. 

12. Викладачам коледжу внести зміни у календаризацію робочих програм 

навчальних дисциплін  та здійснити облік проведених уроків та занять в 

журналах обліку навчальних занять відповідно до даного наказу. 

13. Відповідно до п.3 (про розклад екзаменів) даного наказу: 

- зробити перестановку навчальних занять  у 21 та 23 академічних групах за 

понеділок 12.12.2022 року (екзамен у викладача Жукової В.К. / 31 група – 

методика навчання математики) таким чином: 

Понеділок 12.12.2022 р. 

- 1-2 уроки – 23 група – інформатика/ іноземна мова – викладачі  Швайка 

О.М./ Омелянчук Л.І.; 

- 5-6 уроки – 21 група – історія України – викладач Козострига Т.Ф. 

Вівторок 13.12.2022 р. 
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- 1-2 уроки – 23 група – математика – викладач Жукова В.К.; 

- 5-6 уроки – 21 група – математика – викладач Жукова В.К. 

- зробити перестановку навчальних занять  у 21 та 23 академічних групах за 

п’ятницю 23.12.2022 року (екзамен у викладача Жукової В.К. / 301 група – 

ОПКМ з методика навчання) таким чином: 

Середа 21.12.2022 р. 

- 7-8 уроки – 23 група – ОПКМ – викладач Жукова В.К. 

Четвер 22.12.2022 р. 

- 7-8 уроки – 21 група – ОПКМ – викладач Жукова В.К. 

- зробити перестановку навчальних занять  у 24 академічній групі за п’ятницю 

16.12.2022 року (3-4-5 уроки) (екзамен у викладача Гордієнко М.В. / 45 група – 

вища математика) таким чином: 

Четвер 10.11.22р./ 17.11.22р. / 24.11.22р. 

- 9 урок – 24 група – математика – викладач Гордієнко М.В. 

14. Викладачам Гордієнко М.В., Жуковій В.К., Козостризі Т.Ф., Омелянчук Л.І., 

Швайці О.М. внести зміни в календаризацію робочих програм навчальних 

дисциплін та облікувати проведені заняття в журналах обліку навчальних 

занять 21, 23, 24 академічних груп відповідно до п.13 даного наказу. 

15. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчальної роботи Рибченко С.М., заступника директора з АГР Власенка І.О., 

завідувачів відділень Власенко Т.О. та Ткаченко А.П.  

 

 

Директор         Л.М. Семененко 
 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник директора з 

навчальної роботи  ________ С.М. Рибченко 

 

 


