
 
  

Державний професійно-технічний навчальний заклад  

“РОМЕНСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ”  

НАКАЗ 

 

09.03.2022       м. Ромни   № 58-ОД 

 

Про запровадження  

дистанційної форми навчання  

на період воєнного стану в Україні 

  

 

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 щодо 

введення в Україні правового режиму воєнного стану строком на 30 днів», на 

виконання листа Міністерства освіти і науки України «Про організацію освітнього 

процесу в закладах професійної (професійно-технічної освіти)» № 1/3377-22 від 

07.03.2022   

НАКАЗУЮ: 

1. Організувати виконання навчальних планів та програм з використанням 

технологій дистанційного навчання в ДПТНЗ «Роменське ВПУ» з 14.03.2022 р. по 

31.03.2022 р., що не передбачає відвідування училища здобувачами освіти та 

педагогічними працівниками. 

2. Заступнику директора з НМР Рукавичці Т.Я. організувати виконання 

навчальних програм з професійно-теоретичної та загальноосвітньої підготовки для 

учнів в режимі онлайн-навчання з використанням технологій дистанційного 

навчання – платформи Zoom, програми Viber та сайту Moodle ДПТНЗ «Роменське 

ВПУ». 

3. Заступнику директора з НВР Міщенко Н.Г. організувати виконання 

навчальних програм з виробничого навчання з використанням технологій 

дистанційного навчання за допомогою програми Viber у формі майстер-класів, 

презентацій, відеороликів та ін. 

4. Педагогічним працівникам в умовах дистанційного режиму роботи самостійно 

визначати своє робоче місце та нести відповідальність за забезпечення безпечних та 

нешкідливих умов праці. 

5. Заступнику директора з НМР Рукавичці Т.Я. передбачити максимальне 

проведення уроків теоретичного навчання на час воєнного стану. 

6. Заступнику директора з НВР Міщенко Н.Г. внести зміни в графік освітнього 

процесу, а саме:  

Група ШЛ-1 – перенести 301 годину (43 дня) виробничої практики з професії 

«Штукатур» 3 розряду на період з 11.05.2022 по 29.06.2022.  Поетапну 

кваліфікаційну атестацію (ПКА) з професії «Штукатур» 3 розряду провести 

30.06.2022.  

Група ШЛ-2 – виробничу практику з професії «Лицювальник-плиточник»  3 розряду 

в кількості 105 годин (15 днів) в період з 14.03.2022 по 01.04.2022 проводити з 

використанням технологій дистанційного навчання. 

Група АСЕ-4 – виробничу практику з професії «Електрогазозварник» 3 розряду в 



кількості 14 годин (2 дня) в період з 14.03.2022 по 15.03.2022 проводити з 

використанням технологій дистанційного навчання. Поетапну кваліфікаційну 

атестацію (ПКА) з професії «Електрогазозварник» 3 розряду провести 18.04.2022. 

Група МС-1 – виробничу практику з професії «Монтажник санітарно-технічних 

систем і устаткування» 3 розряду в кількості 189 годин (27 днів) провести в період з 

04.05.2022 по 10.06.2022. Поетапну кваліфікаційну атестацію (ПКА) з професії 

«Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування» 3 розряду провести 

14.06.2022.  

7. Заступнику директора з НМР Рукавичці Т.Я. та заступнику директора з НВР 

Міщенко Н.Г., старшому майстру Подоляці О.В., методистам училища Давиденко 

Т.І. та Чернобуку Г.Г. забезпечити контроль за проведенням занять за допомогою 

дистанційного навчання здобувачами освіти через авторизацію на платформі Zoom 

та сайту Moodle ДПТНЗ «Роменське ВПУ» згідно розкладу навчальних занять очно 

(в безпековий період) та через електронний журнал платформи Moodle. 

8. Викладачам та майстрам виробничого навчання училища уроки проводити в 

режимі онлайн через використання платформи  Zoom,  сайту Moodle та за  

допомогою програми Viber згідно розкладу навчальних занять. 

9. Адміністратору сайту Moodle ДПТНЗ «Роменське ВПУ» Дівенко І.О. 

забезпечити безперебійну роботу сайту.  

10. Заступнику директора з НВР Гулак І.В. організувати роботу соціального 

педагога Окіпної А.В. та практичного психолога Радчук Н.А. щодо надання 

психологічної онлайн-підтримки учасникам освітнього процесу з висвітленням 

вищезазначеної роботи на сайті ДПТНЗ «Роменське ВПУ». 

11. Заступнику директора з НВР Гулак І.В. організувати роботу вихователів 

гуртожитку Іщенко Ю.І. та Божко О.О. щодо забезпечення психологічного 

комфорту та безпечного проживання здобувачів освіти. 

12. Класним керівникам та майстрам виробничого навчання забезпечити 

щоденний моніторинг місць перебування здобувачів освіти в будь-який спосіб, у 

тому числі з використання засобів відеоконференцзв’язку. 

13. Відповідальному за сайт училища Іщенко Ю.І. забезпечити безперебійну 

роботу сайту ДПТНЗ «Роменське ВПУ» з висвітленням необхідної оперативної 

інформацію. 

14. Заступнику директора з НВР Гулак І.В. довести зміст цього наказу до 

відома учасників учасників освітнього процесу до 11.03.2022 р. через сайти ДПТНЗ 

«Роменське ВПУ», Moodle ДПТНЗ «Роменське ВПУ» та програми Viber. 

15. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

       Директор   Павло ПОМАРАН 


