
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ  
 

 
НАКАЗ  

 

  09.03.2022                                                  Чемерівці                                     №26 

 

Про організацію освітнього процесу  

із використанням форм дистанційного навчання  

 

Керуючись рекомендаціями зазначеними у листі Міністерства освіти і 

науки України від 25.02.2022 року №1/3277-22, відповідно до рішення 

педагогічної ради Чемеровецького медичного фахового коледжу (протокол 

№ 10 від 25.02.2022року), наказу по Коледжу від 25.02.2022 року № 19 на   

період з 28.02.2022 року по 13.03.2022 року для здобувачів освіти коледжу 

(окрім здобувачів освіти ІІІ курсу ОПП «Лікувальна справа») було 

організовано позапланові канікули. 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 

06.03.2022 р. № 1/3371-22, листа департаменту освіти, науки, молоді та 

спорту Хмельницької обласної державної адміністрації від 09.03.2022 року 

№380-41/2022 «Про організацію освітнього процесу в закладах фахової 

передвищої та вищої освіти» за погодженням з військово-цивільною 

адміністрацією (наказ начальника обласної військової адміністрації Сергія 

ГАМАЛІЯ «Про організацію освітнього процесу в закладах освіти 

Хмельницької області»). 

 

НАКАЗУЮ: 

1. З 14.03.2022 року відновити освітній процес у коледжі з 

використанням форм дистанційного навчання для здобувачів освіти коледжу, 

а саме: І, ІІ, ІІІ, ІV спеціальності 223 Медсестринство  ОПП «Сестринська 

справа» та І, ІІ, ІV курси спеціальності 223 Медсестринство «Лікувальна 

справа». 

2. Для здобувачів освіти  ІІІ курсу спеціальності 223 

Медсестринство ОПП «Лікувальна справа» продовжувати організовувати 

виробничу практику відповідно до графіку та форми організації. 

3. Викладачам  забезпечити якісну організацію та проведення 

занять з використанням методів дистанційного навчання з використанням 

освітніх платформ та інформаційних програм визначених рішенням 

педагогічної ради (протокол №1 від 30.08.2021р.). Реєстрацію навчальних 

занять в журналі обліку роботи академічної групи проводити із поміткою 

«Дистанційне навчання» 

4. Кураторам академічних груп довести зміст даного наказу до 

здобувачів освіти, здійснювати постійне інформування щодо правил 

поводження у надзвичайних та воєнних ситуаціях. 



5. Участь у волонтерській діяльності, організація робіт за 

дорученням військової адміністрації Чемеровецької селищної ради не 

повинна заважати освітньому процесу. 

6. Членам адміністрації здійснювати постійний контроль за станом 

організації та проведення занять. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Т.в.о.директора     Петро ШЕРСТЮК 


