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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
РІВНЕНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
вул.Литовська, 53, м.Рівне, 33013, тел., факс (0362) 62-04-80, еmail: retk@nuwm.edu.ua

НАКАЗ
Від «30» серпня 2022 року

№ ________

Про особливості
організації освітнього процесу
у І семестрі 2022/2023 н. р.
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту»,
«Про правовий режим воєнного стану», «Про організацію трудових відносин в умовах
воєнного стану», Кодексу цивільного захисту України, Положення «Про організацію
освітнього процесу у ВСП «РЕТФК НУВГП» та з метою забезпечення виконання
навчальних планів у 2022/2023 н. р.,
НАКАЗУЮ:
1. Розпочати освітній процес у І семестрі 2022/2023 н.р. за очною формою здобуття
освіти в змішаному форматі.
2. У період з 01.09.2022 р. по 30.10.2022 р. визначити робочими наступні суботи:
– вересень: 03.09.2022 р., 10.09.2022 р., 17.09.2022 р., 24.09.2022 р.;
– жовтень: 08.10.2022 р., 15.10.2022 р., 22.10.2022 р., 29.10.2022 р.
Навчальні заняття у робочі суботи проводити дистанційно без відвідування
здобувачами освіти та викладачами навчального закладу.
3. Провадити освітній процес в приміщеннях коледжу в межах розрахункової
місткості споруд цивільного захисту, що можуть бути використані для укриття
учасників освітнього процесу в разі включення сигналу «Повітряна тривога»,
організувавши навчання у дві зміни.
4. Забезпечити безумовне переривання освітнього процесу, що здійснюється в
приміщеннях закладу, у разі включення сигналу «Повітряна тривога». Учасники
освітнього процесу повинні організовано прослідувати до споруд цивільного захисту і
перебувати в них до скасування сигналу. Після скасування сигналу (відбою)
повернутись до приміщення коледжу та продовжити виконання розкладу занять з
урахуванням необхідного корегування.
5. Кураторам груп ознайомити здобувачів освіти з правилами поведінки під час
переміщення до укриття та перебування в ньому. Провести інструктажі з техніки
безпеки до початку навчального року.
6. Заступнику директора з навчальної роботи скорегувати структуру І семестру
2022/2023 н.р., передбачивши завершення зимової заліково-екзаменаційної сесії до
кінця листопада 2022 року.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор

Віктор ДЕМ’ЯНЮК

