
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАКАЗ 

с й Ж Ш О Харків № </с (Я-

Про продовження терміну дії карантину до 28.02.2021р., терміну проведення 
освітнього процесу для здобувачів освіти з використанням технологій 
дистанційного навчання до 24.01.2021р. та внесення змін до деяких 
наказівуніверситету 

На підставі постанов Кабінету Міністрів України від 20.05.2020р. №392 
«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 
8АК8-СоУ-2» зі змінами, від 11.03.2020р. №211 «Про запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» зі змінами, від 17.06.2020р. №500 «Про внесення 
змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», від 26.08.2020р. №760 «Про 
внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», від 27.08.2020р. 
№757 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів У країни»,від 
13.10.2020р. №956 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 22 липня 2020р. №641», від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення 
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2», відповідно до наказу 
МОН України від 16.03.2020р. №406 «Про організаційні заходи для запобігання 
поширенню коронавірусуСОУШ-19», наказів ХНМУ від 28.08.2020 року 
№197«Про продовження терміну дії карантину до 31.10.2020 та внесення змін 
до наказу ХНМУ від 27.07.2020р. № 171»,наказу ХНМУ від 31,08.2020р. №210 
«Про організацію освітнього процесу у 2020-2021 навчальному році», з 
урахуванням листів Міністерства освіти і науки України від 12.10.2020р. №1/9-
576 «Щодо тимчасового переходу на дистанційне навчання» та від 15.12.2020р. 
№ 1/9-688, у зв'язку зіскладною епідеміологічною ситуацією в Україні, 
спричиненою поширенням коронавірусної хвороби (СОУШ-19) 

НАКАЗУЮ: 

1. Продовжити в Харківському національному медичному університеті та 
його структурних підрозділах дію режиму карантину до 28.02.2021р. 

2. Продовжити дію всіх нормативно-правових актів університету, 
пов'язаних із забезпеченням дії в ХНМУ режиму карантину, до 28.02.2021р. 



3. Продовжити до 24.01.2021 року термін тимчасового проведення освітнього 
процесу з використанням технологій дистанційного навчання для здобувачів 
освіти університету та Медичного фахового коледжу ХНМУ всіх форм навчання, 
лікарів-інтернів, слухачів циклів підвищення кваліфікації лікарів та підготовчого 
відділення для іноземних громадян. 

4. Внести такі зміни до пунктів 3-14 наказу ХНМУ від 27.07.2020 року 
№171 «Про продовження терміну дії карантину до 31.08.2020р.» зі змінами, 
внесеними наказом ХНМУ від 13.10.2020р. № 260: цифри «31.12.2020» 
замінити на «24.01.2021». 

5. Внести такі зміни до пунктів 3, 4, 6, 14 та 15 наказу ХНМУ від 
13.10.2020 року №260 «Про продовження терміну дії карантину до 31.12.2020р., 
внесення змін до наказу ХНМУ від 27.07.2020р. №171 та тимчасове проведення 
освітнього процесу для здобувачів освіти з використанням технологій 
дистанційного навчання»: 

словосполучення «по 31.12.2020р.» замінити на словосполучення «по 
24.01.2021р.». 

6. Внести такі змінидо пунктів 1, 2, 3, 9 та 10 наказу ХНМУ від 19.10.2020 
року № 263 «Про тимчасове проведення освітнього процесу для лікарів-
інтернів, слухачів циклів підвищення кваліфікації лікарів та підготовчого 
відділення для іноземних громадян з використанням технологій дистанційного 
навчання»: 

словосполучення «по 31.12.2020р.» замінити на словосполучення «по 
24.01.2021р.». 

7. Проректорам, директорам ННІ ЯО ХНМУ, ННІ ПО ХНМУ, ННІ ПІГ 
ХНМУ, ННМК «УК» ХНМУ, НДІ ГППЗ ХНМУ, УСЦ ХНМУ, Медичного 
фахового коледжу ХНМУ, Студентського містечка ХНМУ, деканам 
факультетів, завідувачам кафедр, керівникам структурних підрозділів та служб 
університету забезпечити суворе виконання вимог нормативно-правових актів 
університету, що регулюють діяльність ХНМУ під час дії режиму карантину та 
під час тимчасового проведення освітнього процесу з використанням 
технологій дистанційного навчання. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

В.А.Капустник 


