
Відокремлений структурний підрозділ «Березівське вище професійне 

училище Державного університету «Одеська політехніка» 

 

Н  А  К  А  З  

 

22.08.2022.                                         м. Березівка                                           № 61 

 

 

Про роботу ВСП «Березівське ВПУ ДУ  

«Одеська політехніка» у 2022-2023 

навчальному році під час дії правового  

режиму воєнного стану 

 

Відповідно до статей 6, 22, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», частини шостої статті 15 Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану», вимог законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійну (професійно-

технічну) освіту», «Про фахову передвищу освіту», постанови Кабінету 

Міністрів від 24.06.2022 № 711 «Про початок навчального року під час дії 

правового режиму воєнного стану в Україні», розпорядження Одеської 

обласної військової адміністрації від 19.08.2022 № 499/А-2022, з метою 

організації роботи закладів освіти області у 2022-2023 навчальному році в 

умовах продовження воєнного стану, дотримання максимальної безпеки всіх 

учасників освітнього процесу: 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Вжити вичерпних заходів щодо: 

 

- організації початку освітнього процесу 01 вересня 2022 року; 

                                                                                                   Янченко Л.Г. 

                                                                                                         Шевченко Г.О. 

                                                                                                  Лунєва О.М. 

                                                                                                    Мінакова О.І. 

                                                                                                       Ліщинська А.А. 

                                                                                                Гасюк Т.М. 

                                                                                               Цалей П.Д. 

Макарський І.М. 

                                                                                                   

- роботи навчального закладу освіти з урахуванням особливостей  

функціонування в умовах воєнного стану, посилення заходів безпеки та 

охорони навчального закладу; 

                                                                                                 Янченко Л.Г.                                                          

                                                                                             Узун Д.М. 

                                                                                                       Прокопчук В.О. 



Макарський І.М. 

                                                                                               Цалей П.Д. 

 

- проведення інструктажів, практичних навчань і тренувань учасників 

освітнього процесу щодо дій у разі оголошення надзвичайної ситуації, зокрема, 

сигналу «Повітряна тривога», інших відповідних сигналів оповіщення; 

Узун Д.М. 

                                                                                                       Прокопчук В.О. 

Макарський І.М. 

                                                                                               Цалей П.Д. 

 

- забезпечення дотримання протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19) та продовженням Кабінетом міністрів 

України карантину та режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2022 року. 

 

                                                                                    Узун Д.М. 

Кочержинська О.М. 

 

2. Освітню діяльність розпочати у дистанційній  формі здобуття освіти, 

враховуючи особливості законів України «Про повну загальну середню освіту», 

«Про позашкільну освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», 

«Про фахову передвищу освіту» та підсумки опитування батьків та осіб, що їх 

заміщають, які, у більшості своїй, обрали дистанційну форму як бажану для 

навчання їхніх дітей. 

Янченко Л.Г. 

                                                                                                         Шевченко Г.О. 

                                                                                                  Лунєва О.М. 

                                                                                                    Мінакова О.І. 

                                                                                                       Ліщинська А.А. 

                                                                                                Гасюк Т.М. 

                                                                                               Цалей П.Д. 

                                                                                                   

3. Затвердити рішенням педагогічної ради освітні програми з урахуванням 

вимог чинного законодавства, педагогічне навантаження та забезпечити 

виконання державних стандартів освіти за різними складниками (галузями) на 

різних рівнях освіти. 

Янченко Л.Г.                                                                                                                                                                                                         

Лунєва О.М. 

                                                                                                    Мінакова О.І.                                                                                                      

                                                                                               Цалей П.Д. 

4. Затвердити структуру та режим роботи закладу освіти відповідно до обраної 

форми здобуття освіти та специфіки його роботи. 

Янченко Л.Г. 

                                                                                              Лунєва О.М. 

                                                                                                    Мінакова О.І. 



Шевченко Г.О. 

                                                                                                       Ліщинська А.А. 

                                                                                               Цалей П.Д. 

 

5. Організувати навчання здобувачів освіти згідно дистанційних технологій: 

 

- з ефективного використання сайту Березівського ВПУ ДУ «Одеська 

політехніка», який містить у відповідному розділі навчальні матеріали, 

завантажені викладачами і майстрами виробничого навчання; 

                                                                                                  Лунєва О.М. 

                                                                                                    Мінакова О.І. 

Маценко О.В. 

                                                                                                        

- з використанням електронних підручників, матеріалів освітньої платформи 

«Всеукраїнська школа онлайн» тощо; 

                                                                                                           Лунєва О.М. 

                                                                                                    Мінакова О.І. 

Павловська А.О. 

Маценко О.В. 

 

- створення груп у Viber, Telegram, Instagram тощо задля оперативного зв’язку 

між педагогічними працівниками, здобувачами освіти та їхніми батьками; 

Лунєва О.М. 

                                                                                                    Мінакова О.І. 

Павловська А.О. 

Маценко О.В. 

Майстри в/н 

Викладачі 

- публікація навчальних матеріалів, відкритих уроків, майстер-класів та ін. 

щодо  організації та проведення дистанційного навчання на веб-сторінці та у 

групі «Березівське ВПУ Одеської політехніки» у Facebook. 

Ліщинська А.А. 

Безвезюк Ю.В. 

 

6. Організувати психологічний супровід здобувачів освіти в умовах воєнного 

стану та карантину з психологічної допомоги і підтримки, подолання 

тривожності, запобігання емоційного вигорання, опанування методами 

саморегуляції особистості, збереження життєстійкості, оволодіння засобами 

емоційної стабілізації.  

Богоміл Г.Ф. 

Гасюк Т.М. 

 

7. Продовжити роботу щодо обладнання наявного фонду захисних споруд, 

ремонт та облаштування у навчальному закладі споруд захисного призначення 

та укриття. 



 

Узун Д.М. 

Прокопчук В.О. 

Цалей І.М. 

Макарський І.М. 

 

8. Вжити заходів щодо проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед 

учасників освітнього процесу та батьківської громадськості про особливості 

2022-2023 навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в 

Україні. 

Янченко Л.Г. 

                                                                                                         Шевченко Г.О. 

                                                                                                  Лунєва О.М. 

                                                                                                    Мінакова О.І. 

                                                                                                       Ліщинська А.А. 

                                                                                                Гасюк Т.М. 

                                                                                               Цалей П.Д. 

                                                                                                  Богоміл Г.Ф. 

 

9. Покладаю на себе, у межах повноважень, забезпечення координації роботи 

щодо виконання вимог цього наказу. 

 

10. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника директора з 

навчально-виробничої роботи Янченко Л.Г. 

 

 

Директор                              Максим ШЕВЧЕНКО 

 

В І З И: 

Заст.директора з НВР      Лариса ЯНЧЕНКО 

Заст.директора з НР      Олена ЛУНЄВА 

Заст.директора з НР      Олена МІНАКОВА 

Заст.директора з НВихР     Алла ЛІЩИНСЬКА 

Cтарщий майстер       Яна СИДОРЕНКО 

Старший майстер       Павло ЦАЛЕЙ 

Зав.господарством      Іван МАКАРСЬКИЙ 

Начальник штабу ЦЗ      Вячеслав ПРОКОПЧУК  

Інженер з охорони праці     Домніка УЗУН  

Зав.гуртожитком       Ольга КОТЛИК  

Фельдшер        Ольга КОЧЕРЖИНСЬКА 

Головний бухгалтер      Катерина ВЕРБИЦЬКА 

В.о.інспектора ВК      Алла РИБІНА 


