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Про завершення 
І семестру 2022-2023 н.р.

На підставі Законів України «Про правовий режим воєнного стану», 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в 
умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану», 
«Про освіту», інших нормативно-правових актів, а також враховуючи 
ситуацію в Україні з частими перебоями постачання електроенергії та 
проблемами з доступом до інтернету з метою якісної організації 
екзаменаційної сесії

НАКАЗУЮ:
1. Завершити перший семестр 2022-2023 н.р. відповідно до Наказу 

директора від 01.09.2022 р. № 392/1 «Про організацію освітнього процесу 
2022/23 н.р.», Наказу від 05.12.2022 р. № 461 «Про внесення змін у графік 
освітнього процесу».

2. Крайнім терміном здачі всіх контрольних заходів, передбачених 
робочим навчальним планом, вважати 21 грудня 2022 року, ліквідації 
академічної заборгованості -  18 січня 2023 року.

3. За наявності об’єктивних причин не застосовувати до здобувачів 
освіти штрафних заходів за прострочення термінів здачі всіх видів 
навчальної діяльності.

4. Педагогічним працівникам:
4.1. Надати доступ до повнотекстових варіантів лекцій, завдань для 

виконання практичних робіт для забезпечення можливості всіх 
здобувачів фахової перед вищої освіти доступу до цих матеріалів 
в асинхронному режимі;

4.2. Встановити термін доступності усіх видів навчальних матеріалів, 
контрольних заходів на платформі Google Workspace.

4.3. Здійснити виставлення підсумкових оцінок:
4.3.1 для всіх навчальних дисциплін, у яких семестровий контроль 

відповідно до робочого навчального плану передбачено у формі



екзамену шляхом проведення його у звичному режимі (очно чи 
онлайн) відповідно до розкладу;

4.3.2 для навчальних дисциплін, у яких семестровий контроль
проводиться у формі методичного перегляду на основі 
представлених робіт (очно чи онлайн).

5. Якщо із здобувачем освіти немає зв’язку у день складання 
підсумкового контролю, надати такому здобувачеві можливість 
скласти залік/екзамен в інший термін, але не пізніше, ніж 21 грудня 
2022 року.

6. Головам циклових комісій:
6.1. Продовжити для здобувачів фахової передвищої освіти терміни 

здачі звітів про виконання індивідуальних графіків навчання до 
19 січня 2023 року.

6.2. З наказом ознайомити викладачів та студентів коледжу.
6.3. Постійно моніторити ситуацію з провадженням освітнього 

процесу та у випадку необхідності негайно інформувати 
заступника директора з навчальної роботи.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 
навчальної роботи.

Директор коледжу Роман ГАВРИЛЮК

Погоджено:
Заступник директора з 
навчальної роботи Віра ФИЖДЕЛЮК

Голова студ. парламенту Світлана ДУМИЧ


