
 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

„КИЇВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА 

ЕКОНОМІКИ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ“ 

 

Н А К А З 

 

28 березня 2022  р.                  м. Київ                       № 28/од 

 

 

Про відновлення освітнього процесу 

у коледжі під час правового режиму 

воєнного стану 

 

 

З метою забезпечення права на освіту під час здійснення освітнього процесу в 

умовах правового режиму воєнного стану відповідно до Закону України від 

15.03.2022 № 2126-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або 

надзвичайного стану, на підставі листа Міністерства освіти і науки України № 

1/3277-22 від 25.02.2022 “Про організацію освітнього процесу”, наказу 

Міністерства освіти і науки України № 265 від 21.03.2022 “Про проведення 

атестації випускників закладів фахової передвищої, вищої освіти”,  

Н А К А З У Ю:   

1.  Припинити канікули для здобувачів та відновити у коледжі освітній процес 

з 30 березня 2022 року в дистанційні формі, що передбачає проведення усіх видів 

занять дистанційно (з використанням синхронної або асинхронної моделі 

освітньої взаємодії) згідно оновленого графіку освітнього процесу на 2021-2022 

навчальний рік, який оприлюднено на сайті коледжу. 

2.  Завідувачам відділень, головам циклових (випускових) комісій, 

педагогічним працівникам коледжу максимально сприяти здобувачам фахової 

передвищої освіти в реалізації права на якісну освіту під час здійснення 

освітнього процесу в умовах правового режиму воєнного стану. 

3. Заступникам директора (Майдан А.В., Михалевич В.М.) вжити заходи 

щодо спрощення процедур валідації та зарахування результатів навчання 

здобувачів фахової передвищої освіти, отриманих у межах неформальної або 

інформальної освіти, зокрема як частини кредитів освітнього компоненту. 

4. Завідувачам відділень, головам циклових (випускових) комісій за 

зверненнями здобувачів фахової передвищої освіти забезпечити надання 

індивідуальних графіків навчання та складання семестрового контролю, в тому 

числі на літній канікулярний період, або академічної відпустки для здобувачів, які 

не мають можливості брати участь в освітньому процесі. 



5. Наказ довести до відома працівників та здобувачів освіти коледжу. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

  

В.о. директора                                        Юрій ЗІАТДІНОВ 


