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Про відновлення освітнього 

процесу та режиму роботи 

з 21 березня 2022 року 

Відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» та 

рекомендацій листів Міністерства освіти і науки України від 06.03.2022                

№ 1/3371 «Про організацію освітнього процесу»,  від 15.03.2022№ 1/3463-22 

«Про надання інформації», на виконання наказу Міністерства освіти і науки 

України від 07.03.2022 № 235 «Про деякі питання організації роботи закладів 

фахової передвищої, вищої освіти під час воєнного стану», а також з метою 

захисту учасників освітнього процесу в період воєнного стану, 

НАКАЗУЮ: 

1. З 21 березня 2022 року відновити освітній процес у Чугуєво-

Бабчанському лісовому фаховому коледжі за дистанційними технологіями для 

всіх форм навчання згідно розкладу занять та з внесенням відповідних змін до 

графіків освітнього процесу. 

2. Установити, що у другому семестрі 2021-2022 н.р. вимоги положень  

«Про організацію навчального процесу», «Про організацію навчального 

процесу за допомогою дистанційних технологій», «Про академічну 

доброчесність», «Про проведення виробничих практик», «Про роботу 

Державної екзаменаційної комісії» щодо термінів виконання курсових робіт, 

звітів з практик, їх подача на перевірку дотримуються за можливості. Але для 

випускних курсів - не пізніше встановлених термінів відповідно до графіків 

освітнього процесу та закінчення навчального року до 30.06.2022. 

3. Згідно з пунктами 78 та 89 Інструкції про порядок обчислення 

заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти 

України від 15.04.1993р. № 102 (зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 27.05.1993р. за № 56), у випадку, коли в окремі дні заняття не 

проводяться з незалежних від учителя (викладача) причин, оплата його праці 

здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за 

умови, що вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу. 

За відсутності такої роботи час простою оплачується в порядку і розмірах, 

визначених Кодексом законів про працю України. 

4. Непедагогічних працівників перевести на дистанційний режим або 

встановити гнучкий графік роботи. 
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Зокрема в разі впровадження дистанційної роботи працівник самостійно 

визначає робоче місце, несе відповідальність за забезпечення безпечних і 

нешкідливих умов праці на обраному ним робочому місці. 

Під час воєнних дій можливі відключення комунікацій, які дозволяють 

виконання дистанційної роботи, – електроенергія та мережа Інтернет. 

Неможливість виконання працівником дистанційної роботи у зв’язку з 

відсутністю відповідних комунікацій не можуть розглядатися як порушення 

трудової дисципліни. 

5. Заступникам директора, завідувачу відділення, керівникам структурних 

підрозділів: 

- забезпечити оперативне доведення наказу до здобувачів освіти та 

працівників коледжу; 

- у роботі керуватися діючими нормативно-правовими актами, у т.ч. 

Тимчасовим Положенням про організацію освітнього процесу під час 

карантину у Чугуєво-Бабчанському лісному коледжі, затвердженим наказом 

директора від 31.08.2020 № 82; 

- за необхідності у співпраці із навчальною частиною (ЗАРИЦЬКА Ольга, 

СИДОРОВА Юлія) оперативно вносити зміни до розкладу навчальних занять. 

6. Головам циклових комісій та гарантам освітніх програм формувати  

для здобувачів освіти випускних курсів індивідуальні графіки підготовки до 

Державної атестації. 

7. Заступнику директора фахового коледжу з НВР РЕГО Мар’яні: 

- забезпечити особливі умови навчання (встановлення індивідуального 

графіка навчання, надання академічної відпустки тощо) для тих здобувачів 

освіти, які перебувають в лавах ЗСУ або у підрозділах територіальної оборони, 

займаються волонтерською діяльністю; 

- після припинення чи скасування воєнного стану із врахуванням рішень 

Уряду, Міністерства освіти і науки України, подати пропозиції щодо 

особливостей організації освітнього процесу у фаховому коледжі до кінця 

навчального року. 

8. Працівникам фахового коледжу, які перебувають на робочому місці, в 

разі виникнення надзвичайних ситуацій, оголошення повітряної тривоги 

необхідно терміново вжити заходів для знеструмлення кабінетів і перейти у 

сховища. 

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

фахового коледжу з НВР РЕГО Мар’яну, заступника директора фахового 

коледжу з АГР ЧАПЛИГІНА Сергія, завідувача відділення ЗАРИЦЬКУ Ольгу, 

інженера з ОП ХУБЕЖОВУ Олену, фахівця з питань цивільного захисту 

СТАНІСЛАВСЬКОГО Володимира, голів циклових комісій, керівників 

структурних підрозділів. 

 

В.о. директора коледжу     Роман ХВОРОСТЯНИЙ 


