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Про продовження терміну дії 
карантину до 30.04.2021р. та 
внесення змін до деяких 
наказів університету 

З метою додержання вимог нормативно-правових актів з питань 
встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-
СоУ-2, на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. 
№1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 
8АК8-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 коронавірусу СОУГО-
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 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» зі змінами, 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», 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. Продовжити в Харківському національному медичному університеті та 
його структурних підрозділах дію режиму карантину до 30.04.2021р. 

2. Продовжити дію всіх нормативно-правових актів університету, 
пов'язаних із забезпеченням дії в ХНМУ та його структурних підрозділах 
режиму карантину, до 30.04.2021р. 



3. Освітній процес 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 в умовах 
карантину здійснювати відповідно до наказу ХНМУ від 04.01.2021р. №1 «Про 
організацію освітнього процесу у весняному семестрі 2020-2021 навчального 
року». 

4. Визначити, що у період дії режиму карантину в ХНМУ та його 
структурних підрозділах на підставі рішення керівника робіт з ліквідації наслідків 
медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, 
пов'язаної із поширенням на території України СОУШ-19 та рішення регіональної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, 
запроваджуються обмежувальні протиепідемічні заходи, відповідно до 
встановленого в м.Харкові «зеленого», «жовтого», «помаранчевого» або 
«червоного» рівнів епідемічної небезпеки, що визначені постановою КМУ від 
17.02.2021р. №104. 

5. Внести такі зміни до пунктів 3, 5, 13, 14 наказу ХНМУ від 27.07.2020 
року №171 «Про продовження терміну дії карантину до 31.08.2020р.» зі 
змінами, цифри «24.01.2021» замінити на «30.04.2021». 

6. Внести такі зміни до пунктів 4 та 6 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», зі змінами: 

словосполучення «по 24.01.2021р.» замінити на словосполучення «по 
30.04.2021р.». 

7. Внести такі зміни до пунктів 2 та 3 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», зі 
змінами: 

словосполучення «по 24.01.2021р.» замінити на словосполучення «по 
30.04.2021р.». " 

8. 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. 

9. Контр у залишаю за собою. 
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