
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СЕРВІСУ ТА ДИЗАЙНУ 
Н А К А З   № 117 

19 жовтня 2022 року        м. Біла Церква  
Про організацію освітнього процесу 
у зв’язку із загрозою ракетних обстрілів 
 

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Кодексу 
цивільного захисту України, Положення про організацію роботи з охорони праці та 
безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669, 
рішення оперативного штабу Ради оборони Київської області від 15.10.2022 року, 
протокол № 163, Положення БФКСД «Про організацію дистанційного навчання», з 
метою створення безпечних умов для навчання та праці учасників освітнього процесу 
 
НАКАЗУЮ: 

1. Продовжити з 17.10.2022 року дистанційну форму навчання до завершення 
періоду посиленої загрози ракетних обстрілів. 

2. Заступнику директора з навчальної роботи (Тимченко С.В.): 
2.1 Провести корегування графіку освітнього процесу та розкладу занять, 

врахувавши ефективність таких форм дистанційного навчання, як лекції та семінарські 
заняття. Професійно-практичну підготовку, лабораторні та практичні заняття перенести 
на період офлайн навчання. 

2.2 Організувати моніторинг якості освітньої діяльності в режимі онлайн з аналізом 
1 раз на 2 тижні на адміністративній раді і в разі необхідності на засіданнях циклових 
комісій. 

3. Заступнику директора з виховної роботи (Лемешко Л.Ю.) 
3.1 Тримати на контролі місце перебування дітей-сиріт та своєчасність їм виплат 

матеріальної допомоги на харчування. 
3.2 Організувати роботу класних керівників з проведення виховних заходів в 

режимі онлайн, звернувши увагу на особливості патріотичного виховання та надання 
психологічної допомоги в умовах війни. 

4. Викладачам під час дії сигналу «Тривога» не проводити онлайн навчальні заняття 
у формі конференцій, а орієнтувати здобувачів освіти в укриття та переносити їх на 
інший час. 

5. Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання здійснюється в 
межах робочого часу педагогічних працівників визначених наказом про призначення 
педагогічного навантаження на 2022-2023 навчальний рік. 

6.  Для працівників коледжу може встановлюватися гнучкий режим робочого часу 
та запроваджуватися дистанційна робота згідно з нормами Кодексу законів України про 
працю. 

7. Інженеру з охорони праці (Бойченко С.М.) організувати проведення інструктажів 
з питань охорони праці, навчання та безпеки життєдіяльності працівників та здобувачів 
освіти в умовах дистанційного навчання. 

8. Помічнику з господарської частини (Малош Т.В.) та інженеру з цивільного 
захисту (Омельченко В.А) утримувати укриття в стані готовності до прийому укриваємих 
та контролювати забезпечення його медикаментами, мінімальною кількістю продуктів 
харчування довготермінового зберігання, шанцевим інструментом, питною водою та 
засобами гігієни, а також первинними засобами пожежогасіння. 
 

Директор     Алла СТЕПУРА 
 

Відповідальна за підготовку Тимченко С.В. Віддруковано 2 примірники: 
Згідно з оригіналом 
Зав. канцелярії _____________ Поліщук М.П. 

1-й до справи  
2-й бухгалтерія 

 


