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ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

СУМСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ 

Н А К А З 

Від 03 вересня 2018 року №297 

Про використання мобільних телефонів 

На виконання Закону України «Про освіту» (ст. 53 п. 1-2, ст. 54 п. 2), 
Закону України «Про загальну середню освіту» (ст. 38), Закону України «Про 
професійно-технічну освіту», Закону України «Кодекс законів про працю 
України» (ст. 142), Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 
2017 р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку 
та учнів», наказу Міністерства освіти і науки України від 06.01.2015 року № 2 
«Щодо заходів безпеки у навчальних закладах», листа МОН України від 
04.09.2014 року № 1/9-444 «Про забезпечення безпеки вихованців, учнів та 
студентів», рішення ради учнівського самоврядування від 03.09.2018 року 
(протокол №1), керуючись Статутом училища, зважаючи на факти відволікання 
викладачів та учнів під час освітнього процесу та враховуючи випадки 
проведення окремими батьками розмов на особисту тематику під час уроків, 
вияснення питань, що не потребують нагального втручання, з метою захисту 
здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та 
психічного насильства, приниження честі та гідності, пропаганди та агітації, що 
завдають шкоди здоров'ю здобувачам освіти, попередження та запобігання 
можливості загрози терористичних актів, дотримання заходів безпеки під час 
навчання учнів, забезпечення рівних прав і свобод усіх учасників освітнього 
процесу 

НАКАЗУЮ: 

1. Заступнику директора з НВР Петренко Т.О. довести до відома керівників 
навчальних груп наказ по училищу від 03.09.2018 року № 297 «Про 
використання мобільних телефонів у навчальному закладі». 

1.1. Заборонити батькам відволікати викладачів та учнів телефонними 
дзвінками під час уроків. 

1.2. Затвердити такий порядок використання мобільних телефонів усіма 
учасниками освітнього процесу в закладі: 



1.2.1. Під час уроків, виховних годин чи позакласних заходів, а також під 
час перебування в бібліотеці необхідно вимикати або переводити 
телефон в режим «без звуку». 

1.2.2. Під час проведення уроків чи інших заходів мобільний телефон 
повинен знаходитися на парті чи столі в режимі «без звуку». 

1.2.3. Заборонити фотографування чи відеозйомку мобільним телефоном 
учасників освітнього процесу без їх згоди. 

1.2.4. Не використовувати чужі мобільні телефони задля своєї мети. 
2. Визнати, що відповідальності за збереження гаджетів адміністрація та 

педагогічний колектив училища не несе. 
3. Керівникам навчальних груп провести інструктажі учнів та 

проінформувати батьків на батьківських зборах під підпис. 
4. Протоколи з інструктажами здати заступнику директора з НВР 

Петренко Т.О. 
5. Відповідальність за виконання наказу покласти на заступника директора з 

НВР Петренко Т.О. 
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Директор В.О.Камишанська 

Виконавець: Петренко Т.О. 




