
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Державний навчальний заклад 
«ГЛУХІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ» 

(ДНЗ «Глухівське ВПУ»)
вул. Есманський шлях,17-А, м.Глухів, 
Сумська обл., УКРАЇНА, 41400 
Код ЄДРПОУ 02547317 
тел. (05444) 3-22-47

17-А, Esmanskiy shlyah St. Glukhiv, 
Sumy region, Ukraine, 41400
E-mail gpl-15@ukr■net

НАКАЗ
09.03.2022 № 47-ОД

Про організацію освітнього 
процесу з 14 березня 2022 року

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року 
№ 64/2022 щодо введення в Україні правового режиму воєнного стану 
строком на 30 днів, на виконання листа Міністерства освіти і науки України 
від 25.02.2022 № 1/3276-22 «Про організацію освітнього процесу в закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти» 
НАКАЗУЮ:

1. Відновити освітній процес з використанням технологій дистанційного 
навчання з 14 березня 2022 року на період правового режиму воєнного стану, 
що не передбачає відвідування закладу здобувачами освіти та педагогічними 
працівниками.

2. Опрацювати робочі навчальні плани груп для складання графіку 
освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання з 
метою виконання навчальних програм, враховуючи курс, складність професії 
тощо.

. 3. Визначити основним веб-ресурсом для організації освітнього процесу з 
використання технологій дистанційного навчання - Google Classroom.

4. Методисту Печеній І.П. організувати виконання навчальної програми з 
загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовки для здобувачів освіти 
у режимі' онлайн-навчання з використанням технологій дистанційного 
навчання - платформі Google Classroom, додатку Viber та офіційного сайту 
училища.

5. Заступнику директора з навчально-виробничої роботи Головко Г.О. 
організувати виконання навчальної програми з виробничого навчання з 
використанням технологій дистанційного навчання - платформі Google 
Classroom, додатку Viber та офіційного сайту училища у вигляді майстер- 
класів, презентацій, відеороликів тощо.

6. Методисту Печеній І.П. передбачити максимально проведення уроків 
теоретичного навчання на період з 14 березня 2022 року на період правового 
режиму воєнного стану.
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7. Заступнику директора з навчально-виробничої робота Головко Г.0 
внести зміни в графік освітнього процесу для груп:
- №22 за професією «Столяр будівельний; верстатник деревообробних 
верстатів» в зв’язку із завершенням виробничої практики провести пробну 
кваліфікаційну роботу за кваліфікацією «верстатник деревообробних верстатів 
2-го розряду» 14.03.2022, поетапну кваліфікаційну атестацію - 15.03.2022 з 
використанням технологій дистанційного навчання у режимі відео 
конференції;
- №11 за професією «Перукар (перукар-модельєр)» в зв’язку із завершенням 
виробничої практики провести пробну кваліфікаційну роботу за кваліфікацією 
«перукар» 14.03.2022, поетапну кваліфікаційну атестацію - 15.03.2022 з 
використанням технологій дистанційного навчання у режимі відео 
конференції;
- №4/1 за професією «Кухар» ущільнити робочу програму виробничої 
практики з 140 год. до 70 год. (10 днів) шляхом об'єднання суміжних тем та 
перенести на період з 01.04.2022 по 14.04.2022, визначити дати проведення 
пробної кваліфікаційної роботи з кваліфікації «кухар 3-го розряду» - 
15.04.2022 та поетапної кваліфікації- 18.04.2022;
- №9 за професією «Електрогазозварник» ущільнити робочу програму 
виробничої практики з 168 год. до 84 год. (12 днів) шляхом об'єднання 
суміжних тем та перенести на період з 01.04.2022 по 18.04.2022, визначити 
дати проведення пробної кваліфікаційної роботи з кваліфікації 
«електрогазозварник 2-го розряду» - 19.04.2022 та поетапної кваліфікації - 
20.04.2022.

8. Головам циклових комісій разом з майстрами виробничого навчання 
розробити пропозиції щодо ущільнення робочих програм виробничої 
практики на 2 тижні шляхом об'єднання суміжних тем з метою недопущення 
невиконання навчальних планів і програм в повному обсязі.

9. Методисту Печеній І.П., заступнику директора з навчально-виробничої 
роботи Головко Г.О. та старшому майстру Тищенко І.Ф. забезпечити контроль 
за проведенням занять з використанням технологій дистанційного навчання 
здобувачами освіти через авторизацію на платформі Google Classroom, згідно 
графіку навчальних занять в журналах теоретичного та виробничого навчання 
та/або електронний журнал Google Classroom.

10. Педагогічним працівникам організувати роботу з використанням 
технологій дистанційного навчання поза межами закладу самостійно та нести 
відповідальність за забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці.

11. Викладачам та майстрам виробничого навчання забезпечити 
розміщення навчальних матеріалів згідно графіку на платформі Google 
Classroom,

12. Адміністратору сайту училища Воїнову С.С. забезпечити 
безперебійну роботу сайту, в тому числі висвітлення оперативної інформації 
для учасників освітнього процесу а також технічну підтримку учасників 
освітнього процесу.
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13. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Скоченко Т.І. 
організувати роботу психолога та соціального педагога щодо надання онлайн- 
підтримки учасникам освітнього процесу в умовах воєнного стану.

14. Класним керівникам та майстрам виробничого навчання забезпечити 
щоденний моніторинг місць перебування здобувачів освіти у будь-який 
спосіб, в тому числі з використанням засобів відеоконференц-зв'язку.

15. Керівникам структурних підрозділів Головко Г.О., Скоченко Т.І., 
Печеній І.П., Товкусу В.М., Смоліній Н.М. запровадити гнучкий графік 
роботи працівників училища з метою забезпечення нормальної роботи закладу 
в умовах режиму воєнного стану та недопущення аварійних ситуацій.

16. Заступнику директора з навчально-виробничої роботи Головко Г.О. 
забезпечити висвітлення даного наказу на офіційному сайті училища та 
ознайомлення педагогічного колективу до 11.03.2022.

17. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Є / // /
Директор В’ячеслав НОВИКОВ


