
 
УКРАЇНА 

Департамент освіти і науки 

Чернівецької обласної державної адміністрації  
Комунальний заклад 

Чернівецький обласний центр естетичного виховання  

“Юність Буковини” 
  

 

Н А К А З 
  

21.03.2022 р.                                                                    №39-ос 
 

Про організацію освітнього процесу 

у Центрі за змішаною формою навчання 

під час дій воєнного стану 

 

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», 

«Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану 

в Україні», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №68/2022 

«Про утворення військових адміністрацій», листа Міністерства освіти і науки 

України від 18 березня 2022 року № 1/3544-22 «Про забезпечення освітнього 

процесу в закладах позашкільної освіти під час дій воєнного стану» та наказу 

Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної військової адміністрації 

від 18 березня 2022 р. № 74 «Про забезпечення освітнього процесу в закладах 

позашкільної освіти Чернівецької області на час воєнного стану» 

  

НАКАЗУЮ: 

  

1. Організувати освітній процесу в Центрі за змішаною формою 

навчання під час дій воєнного стану з 23.03.2022р. 

 

2. Забезпечити проведення організаційно-масових заходів, відповідно 

до затвердженого річного плану  роботи закладу на 2022 рік у дистанційній 

формі.  

 

3. Сприяти залученню до гурткової роботи здобувачів освіти з числа 

тимчасово внутрішньо переміщених осіб.  

 

4. Заступнику директора з навчальної роботи Дутчак І.І.: 

4.1. До 22.03.2022р. систематизувати та узагальнити пропозиції 

педагогічних працівників щодо поєднання очної та дистанційної форм 

навчання в Центрі. 



4.2. До 22.03.2022р. розробити механізм організації освітнього процесу 

за змішаною формою навчання. 

4.3. До 22.03.2022р. зібрати списки здобувачів освіти та заяви від їх 

батьків, які погоджуються на очну форму навчання. 

 

5. Методистам закладу:  

5.1. Надавати методичну допомогу  педагогічним працівникам під час 

змішаної форми навчання. 

5.2. Здійснювати контроль обліку здобувачів освіти, які отримують 

елементи змішаного навчання.  

 

6. Керівникам гуртків Центру: 

6.1. До 21.03.2022р. здійснити опитування серед вихованців щодо 

відвідування занять. 

6.2. До 22.03.2022р. подати списки вихованців на очну форму навчання. 

6.3. До 22.03.2022р. здати заяви від батьків щодо участі їх дітей в 

освітньому процесі за змішаною формою навчання. 

6.4. Провести з вихованцями 23.02.2022р. інструктаж з безпеки 

життєдіяльності під час дій воєнного стану. 

 

7. Бухгалтерії Центру проводити оплату згідно поданих табелів за 

фактично відпрацьований період.  

 

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчальної роботи Дутчак І.І. 

 

 

 

Директор                                                              Людмила ГАТРИЧ 
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