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26.01.2021 р.  № 03 
 

Про організацію навчального процесу 

в весняно-літньому семестрі 2020-2021 

навчального року за комбінованою  

(аудиторно-дистанційною) формою  

навчання в умовах адаптивного карантину 

  

 На підставі Постанови 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 СОУШ-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.03. 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», постанови Кабінету Міністрів від 22 липня 2020 р. 

№ 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»., 

постанови Головного державного санітарного лікаря № 42 від 30.07.2020 року «Про 

затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів у закладах освіти в період карантину в зв'язку поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» наказу МОН від 16.03.2020 р. № 406 «Про організаційні 

заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» з метою запобігання 

ускладненню епідемічної ситуації та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-

19) у 2020-2021 навчальному році, листа Міністерства освіти і науки України від 

12.10.2020 р. № 1/9-576 «Щодо тимчасового переходу на дистанційне навчання» та 

з метою виконання робочих навчальних планів, відпрацювання практичних 

навичок та компетенцій щодо реалізації внутрішніх систем забезпечення якості 

навчального процесу 

НАКАЗУЮ 

1. Деканам фармацевтичного та стоматологічного факультетів, 

завідувачам кафедр Університету: 

-   студенти усіх курсів фармацевтичного (за виключенням заочної форми 

навчання) та стоматологічного факультетів продовжують навчання у весняно-

літньому семестрі 2020-2021 навчального року за аудиторною формою з 01 

лютого 2021 року відповідно до навчальних планів. 

2. Деканам медичних факультетів № 1, 2 та факультету підготовки 



іноземних громадян, завідувачам кафедр Університету: 

 навчання студентів 1-3 курсів у весняно-літньому семестрі 2020-2021 

навчального року продовжити за аудиторною (та аудиторно-дистанційною у 

випадках карантинних обмежень на клінічних базах) формою навчання з 01 

лютого 2021 року відповідно до розкладу; 

 студенти 4,5,6 курсів продовжують навчання за дистанційною формою 

відповідно до розкладу; 

 для студентів 5 курсу стоматологічного факультету передбачити аудиторне 

навчанням у симуляційному центрі у другу зміну відповідно додаткового 

розкладу (підготовка до випускових ОСКІ та ЄДКІ) 

 для студентів 6 курсів з 01 березня 2021 н.р. буде передбачено аудиторне 

навчанням у симуляційних центрах у другу зміну відповідно додаткового 

розкладу (підготовка до випускових ОСКІ та ЄДКІ); 

3. Деканам усіх факультетів: 

 організувати проведення он-лайн зборів зі студентами медичних, 

стоматологічного, фармацевтичного факультетів та факультету підготовки 

іноземних громадян щодо інформування та доведення вимог даного наказу до 

01.02.2021 року; 

 проінформувати ректорат до 01.02.2021 року про стан готовності кафедр та 

студентів факультету; 

 контроль за дотриманням розкладу та якості проведення практичних занять 

у дистанційному режимі покладається на: завідувачів кафедр, деканати за участю 

старост підгруп та студентського самоврядування; 

4.  Начальнику навчального відділу проф. Фоміній Л.В. 

 скласти графік роботи зміну симуляційного центру для проведення у першу 

зміну виробничої практики та практичних занять для студентів 2-3 курсів медичних 

факультетів, пропозиції надати до 10.02. 2021 року. 

 розробити графік проведення циклових занять 6 курсів у симуляційному 

центрі з 1 березня 2021 року у другу зміну за профілями: «педіатрія», «внутрішня 

медицина», «хірургія» і «акушерство та гінекологія» для підготовки 6 курсу 

(спеціальностей: «Лікувальна справа», «Педіатрія») до складання  ОСКІ (ЄДКІ); 

 графік оприлюднити на сайті університету. 

5. Завідувачам кафедр за узгодженням з відповідними головами профільних 

методичних рад: 

 разом із відповідальними розробити алгоритми та матеріали підготовки у 

симуляційному центри для проведення занять. 

 скорегувати робочі навчальні програми (за аудиторною та дистанційною 

формою навчання) з відповідних дисциплін відповідно доступності клінічних баз 

під час карантинних обмежень; 

 забезпечити реалізацію навчального процесу за аудиторною та дистанційною 

формою навчання відповідно до робочих навчальних планів, а саме назви 

навчальної дисципліни, кредитів EKTS, кількості аудиторних годин з 

урахуванням всіх форм організації навчального процесу (лекції, семінари, 

практичні, самостійна робота тощо) до 01.02.2021 року згідно з розкладом занять; 

 на кафедрах з аудиторною формою навчання ввести гнучкий графік  

дистанційного проведення до 50% аудиторних занять з метою дотримання 

санітарних норм щодо нормативів необхідної площі на одного студента. 



 оприлюднити на інформаційних сайтах кафедр графіки проведення за змішаною 

формою навчання. 

 дистанційне навчання на кафедрах проводити відповідно до розкладу 

практичних занять та дотримання часових рамок на офіційних платформах 

Microsoft Teams та Google Meet, термін повного переходу дистанційного 

навчання для усіх співробітників кафедр на даних платформах –  до 01 лютого 

2021 року; 

 он-лайн лекційні курси мають бути розміщені на кафедральних сайтах 

відповідно до тематичних планів, формат лекційних курсів – аудіо з 

презентаціями або повноцінне відео лекції, часовий формат лекцій – 2 академічні 

години (з можливим поділом на 2-3 частини); 

 при виникненні форсмажорних обставин у студентів та викладачів допускається 

проведення дистанційних практичних занять у інший час за домовленістю; 

 відпрацювання пропущених занять на кафедрах проводити індивідуально своєму 

викладачеві та черговому викладачу у дні консультацій двічі на тиждень із 

розміщенням графіків на сайтах кафедр (допускається аудиторна форма 

відпрацювання); 

 відкриті лекції для здобувачів наукових звань у повноцінному форматі відео з 

розміщенням у відкритому доступі на сайті університету з контролем кількості 

відвідувачів та рецензій офіційних рецензентів; 

 керівнику навчально-тренінгового центру (Стуса, 2) спільно з випусковими 

кафедрами стоматологічного напряму розробити графік проведення циклових 

занять 5 курсу у симуляційному центрі з 1 березня 2021 у другу зміну за 

профілями: «ортопедична стоматологія», «дитяча стоматологія», «терапевтична 

стоматологія», «хірургічна стоматологія». Графік оприлюднити на 

інформаційних ресурсах кафедр та сайті університету 

 

6. Проректору з АГР Власову О.І.: 

 забезпечити маршрути pyxy здобувачів освіти (задіяти всі можливі входи в 

приміщеннях закладу) відповідно до графіку занять, за яким відбувається 

допуск здобувачів освіти до закладу (Додаток 1); 

 організувати та забезпечити належний технічний стан аудиторного фонду, 

задіяного в навчальному процесі, дотримання санітарно- епідеміологічного 

режиму та проведення дезінфекцій; 

 дозволяти вхід науково-педагогічним працівникам та студентам 

навчальних корпусів Університету при наявності захисної маски a6o 

респіратора після проведення термометрії безконтактним термометром. 
Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення занять у 

навчальних приміщеннях. Під час пересування приміщеннями Університету 

використання захисних масок є обов'язковим; 

 організувати місця для обробки рук антисептичними засобами на вході до всіх 

навчальних корпусів Університету. Місця дня обробки рук позначити 

яскравим вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук (банер, 

наклейка, тощо); 

 забезпечити раціональне використання запасних виходів із навчальних 

корпусів Університету, використання розмітки на підлозі з метою організації 

двостороннього pyxy коридорами; 



 забезпечити у санітарних кімнатах наявність рідкого мила, антисептичних 

засобів для рук та паперових рушників (a6o електросушарок для рук); 

 проводити очищення i дезінфекцію поверхонь (в тому числі дверних ручок, 

столів, місць для сидіння, перил, тощо) після проведення занять у кінці 

робочого дня; 

 проводити провітрювання впродовж не менше 10 хвилин після кожної 

академічної пари; 

 розмістити на території кафедр та навчальних корпусів Університету урни для 

використаних масок з чіткою яскравою відміткою «ВИКОРИСТАНІ МАСКИ 

ТА РУКАВИЧКИ»; 

 при організації проживання у гуртожитках у повному обсязі дотримуватися 

постанови Головного державного санітарного лікаря України від 04.08.20 №48 

«Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів в 

гуртожитках на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (СОVID-19); 

 при організації харчування у повному обсязі дотримуватися постанови 

Головного державного санітарного лікаря України від 30.07.20 №42  

«Тимчасові рекомендації щодо організації та протиепідемічних заходів у 

закладах освіти в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної 

хвороби (СОVID-19)»; 

 

6. Начальнику експлуатаційного відділу Прохорову О.Д. забезпечити 

технічну підтримку проведення навчального процесу за дистанційною формою 

навчання. 

 

7. Проректору з науково-педагогічної (лікувальної) роботи проф. 

Погорілому В.В.  

 завершити оформлення угод із власниками клінічних баз стосовно умов 
сумісного використання окремих приміщень лікарень; 

 забезпечити контроль захворюваності на інфекційні хвороби серед 

співробітників та здобувачів освіти університету: 

 забезпечити контроль за виконанням постанови Головного державного 

санітарного лікаря № 42 від 30.07.2020 року «Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в 

період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»; 

 забезпечити контрольну термометрію на входах у навчальні корпуси. 

 

8. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково- 

педагогічної (навчальної роботи) професора Ю.Й. Гумінського. 

 
 

                        Ректор                                                          В. МОРОЗ 

   

 

 

 



 

 

 

Додаток 1 

 

Маршрути входу до центрального (морфологічного) корпусу: 

 центральний вхід тільки для співробітників та студентів  

 тильний вхід (з боку вул. М. Амосова)  – до кафедр:  
 біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики;  

 медицини катастроф та військової медицини;  

 патологічної анатомії, судової медицини та права;  

 нормальної фізіології; 

 

 бічний вхід (з боку вул. Блока) до деканатів та кафедр:  
 біологічної та загальної хімії; 

 патологічної фізіології; 

 оперативної хірургії та клінічної анатомії; 

 гістології; 

 мікробіології; 

 анатомії людини; 

Маршрути входу до фармхімкорпусу: 

 центральний вхід бібліотеки – до симуляційних аудиторій з внутрішніх 

хвороб, педіатрії, акушерства та гінекології; 

 вхід до фархімкорпусу – до кафедр факультетів: 

 біологічної та загальної хімії; 

 соціальної медицини та організації охорони здоров’я; 

 фармакології; 

 фармацевтичної хімії; 

 фармації. 

 

http://pathophysiology.vnmu.edu.ua/

