
Новомосковський фаховий кооперативний коледж економіки та права
ім.С.В.Литвиненка

НАКАЗ

№ від 23 серпня 2022 р.

Про режим роботи

НФККЕП у 2022 -  2023 н. р.

на час воєнного стану

Ураховуючи Закон України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження 
Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», яким 
затверджено Указ Президента з України від 24 0 лютого 2022 року № 64/2022 «Про 
введення воєнного стану в Україні», частини п'ятої статті 32 Закону України «Про 
фахову передвищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України № 235 від 07 
березня 2022 року «Про деякі питання організації роботи закладів фахової 
передвищої, вищої освіти на час воєнного стану» та листа Міністерства освіти і 
науки України від 11.07.2022р. №1/7707-22 «Про підготовку закладів освіти до 
нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану», -

НАКАЗУЮ:

1 .Організувати освітній процес в НФККЕП з використанням технологій 
дистанційного навчання у 2022/2023 навчальному році з 01 вересня 2022 року до 
видання окремого наказу.
2.3апровадити у НФККЕП дистанційний режим роботи для педагогічних 
працівників.
3.Заступнику директора з навчальної роботи та завідувачам відділення проводити 
щоденний моніторинг результатів роботи педагогічних працівників шляхом 
відвідування занять.
4.Оперативно інформувати учасників освітнього процесу про зміни в роботі закладу, 
про зупинення чи відновлення освітнього процесу, внесення змін до розкладу тощо. 
5.Здійснювати заходи цивільного заходу в умовах правового режиму воєнного 
стану, під час оголошення повітряної тривоги з пріоритетом збереження життя і 
здоров’я учасників освітнього процесу.
б.Структура навчального року: Відповідно до Законів України «Про повну загальну 
середню освіту» та «Про фахову передвищу освіту» навчальний рік розпочинається 
Днем знань -  1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року, а 
тривалість канікул протягом навчального року не може буди меншою 30 
календарних днів без врахування днів, коли студенти припинили навчання з 
незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо).
День знань -  01.09.2022 р.

Вручення дипломів — 30.06.2023 р.



I семестр: 01.09-30.12.2022 р.

II семестр: 16.01-30.06.2023 р.

Зимові канікули: 31.12.2022-15.01.2023 рр.

Тривалість навчального тижня: 5 денний робочий тиждень

2. Тривалість заняття: 80 хвилин.

3. Кількість груп: 23.

4. Змінність занять: коледж працює в І зміну.

5. Розклад дзвінків

Понеділок -  четвер
1 пара 8.15 - 9.35

Перерва 10 хвилин

2 пара 9.45-11.05 

велика перерва 11.05 — 11.35

3 пара 11.35 - 12.55 

Перерва 10 хвилин

4 пара 13.05 - 14.25 

Перерва 10 хвилин

5 пара 14.35 - 15.55 

П'ятниця -  без великої перерви

1 пара 8.15-9.15 

Перерва 10 хвилин

2 пара 9.25 - 10.25 

Перерва 10 хвилин

3 пара 10.35-11.35 

Перерва 10 хвилин

4 пара 11.45-12.45

5-а. Щоденно о 9-00 -  загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими 
внаслідок збройної агресії (Указ Президента України №143/2022)

6. Щосереди -  виховна година - 14:30 -  15:30

7. Режим роботи медпункту:

Понеділок -  четвер 8:00 -  16:00 

П’ятниця 8:00 -  15:00

8. Режим роботи бібліотеки:



Понеділок -  четвер 8:00 — 16:00 

П’ятниця 8:00 -  15:00

9. Режим роботи секцій, гуртків, НТСВ: 14:30 -  15:30

10. Індивідуальні консультації викладачів: 14:30 -  15:30

11. Приймальні дні адміністрації:

- директор коледжу — понеділок, четвер

- заступники директора з навчальної та виховної роботи -  вівторок, середа, п’ятниця

12. Методичні дні адміністрації:

- директор -  вівторок

- заступники директора з навчальної та виховної роботи - четвер

13. Графік чергування адміністрації:

Директор коледжу -  понеділок, четвер

Заступники директора з навчальної та виховної роботи -  вівторок, середа, п’ятниця 

14.3 наказом ознайомити всіх учасників освітнього процесу через веб-сайт

15.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчальної 
роботи -  Ю.М.Скляренко.

НФККЕП.

Юлія СКЛЯРЕНКО


