
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАКАЗ 

Харків № ^ ^ 

Про тимчасове проведення освітнього процесу з використанням технологій 
дистанційного навчання для студентів університету (за виключенням студентів 
5 курсу спеціальність «Стоматологія» та 6 курсу спеціальність «Лікувальна 
справа») 

Для забезпечення додержання вимог нормативно-правових актів з питань 
встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-
СоУ-2, на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 09.12.2020р. 
№1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 
8АЯ8-СоУ-2», від 17.02.2021р. №104 «Про внесення змін до деяких актів 
Кабінету Міністрів України», наказу МОН України від 16.03.2020р. №406 «Про 
організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусуСОУГО-19», 
листа МОН України від 22.02.2021р. №1/9-93 «Про виконання постанови КМУ 
від 17 лютого 2021 року № 104 у закладах вищої, фахової передвищої освіти», 
наказів ХНМУ від 24.02.2021 року № 33«Про продовження терміну дії 
карантину до 30.04.2021 та внесення змін до деяких наказів університету»,від 
31.08.2020р. №210 «Про організацію освітнього процесу у 2020-2021 
навчальному році» та від 04.01.2021р. №1 «Про організацію освітнього процесу 
у весняному семестрі 2020-2021 навчального року», на підставі рішення 
Робочої групи ХНМУ з оперативного моніторингу ситуації стосовно 
коронавірусної хвороби СОУГО-19 від 11.03.2021р.,у зв'язку зі складною 
епідеміологічною ситуацією в Україні, спричиненою поширенням 
коронавірусної хвороби (СОУГО-19) та можливим підвищенням рівня 
захворюваності на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію 

НАКАЗУЮ: 

1. Тимчасово, з 15.03.2021р. по 28.03.2021р., освітній процес для студентів 
університету всіх форм навчання(за виключенням студентів 5 курсу 
спеціальність «Стоматологія» та 6 курсу спеціальність «Лікувальна справа») 
проводити з використанням технологій дистанційного навчання відповідно до 
графіку навчального процесу та розкладу занять. 



2. Доручити з 15.03.2021р. по 28.03.2021р. працівникам (зокрема, науково-
педагогічним та педагогічним працівникам, які забезпечують безперервність 
освітнього процесу для студентів університету (за виключенням студентів 5 
курсу спеціальність «Стоматологія» та 6 курсу спеціальність «Лікувальна 
справа»)), виконувати передбачену трудовим договором роботу у 
дистанційному режимі (в т. ч. вдома), а також, за технічної можливості - роботу 
в режимі реального часу через мережу Інтернет, в установленому чинним 
законодавством порядку. 

3. Директорам ННІ післядипломної освіти ХНМУ, ННІ з підготовки 
іноземних громадян ХНМУ, деканам факультетів, завідувачам кафедр, 
керівникам структурних підрозділів університету: 

3.1. довести цей наказ до відома підпорядкованих співробітників та 
студентів; 

3.2. надати до відділу кадрів списки співробітників, які забезпечують 
безперервність освітнього процесу для студентів університету (за виключенням 
студентів 5 курсу спеціальність «Стоматологія» та 6 курсу спеціальність 
«Лікувальна справа») та в період з 15.03.2021р. по 28.03.2021р. виконуватимуть 
передбачену трудовим договором роботу у дистанційному режимі (в т. ч. 
вдома), а також, за технічної можливості - роботу в режимі реального часу 
через мережу Інтернет; 

3.3. надати до відділу кадрів інформацію щодо роботи (відпустка, простій 
тощо), відповідно до встановленого чинним законодавством порядку,інших 
підпорядкованих працівників в період з 15.03.2021р. по 28.03.2021р.; 

3.4 забезпечити суворе додержання підпорядкованими співробітниками та 
студентами вимог нормативно-правових актів університету, спрямованих на 
проведення освітнього процесу з використанням технологій дистанційного 
навчання в ХНМУ в умовах карантину. 

4. Проректору з науково-педагогічної роботи Ю.К.Резуненку спільно з 
лікарем пункту охорони здоров'я університету Сушецькою А.С. (в межах її 
повноважень) контролювати додержання співробітниками університету, які 
продовжують працювати на своїх робочих місцях, затверджених в 
установленому порядку протиепідемічних заходів. 

5. Дозволити студентам університету (за виключенням студентів 5 курсу 
спеціальність «Стоматологія» та 6 курсу спеціальність «Лікувальна справа»), 
які мешкають в гуртожитках ХНМУ, у разі виявлення ними такого бажання, 
тимчасовий виїзд з гуртожитків на період з 15.03.2021р. по 28.03.2021р., з 
відповідним перерахунком оплати за проживання. 

6. Комендантам гуртожитків університету: 
6.1. Посилити контроль за виконанням всіх встановлених вимог 

протиепідемічних заходів в гуртожитках університету. 
6.2. Оперативно надавати списки студентів університету, які виявили 

бажання тимчасово виїхати з гуртожитків на період з 15.03.2021р. 
по 28.03.2021р., проректору з адміністративно-господарської роботи 
Залевському Б.А. та Директору Студентського містечка Гелеті О.В. 



з 

7. Відповідальність за виконання наказу покласти на проректорів, 
директорів НШ ЯО ХНМУ, ННІ ПО ХНМУ, ННІ ПІГ ХНМУ, Студентського 
містечка, деканів факультетів, завідувачів кафедр, комендантів гуртожитків, 
керівників структурних підрозділів та науково-педагогічних і педагогічних 
працівників. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

В.о.ректора В.В.М'ясоєдов 


