
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

проректора з наукової роботи 

 

07.09.2020 р.    м. Вінниця     № 21 

 

Про організацію навчального процесу 

для здобувачів ступеня доктора філософії, клінічних ординаторів  

в осінньо-зимовому семестрі 2020-2021 навчального році  

 

На виконання рекомендацій МОН та МОЗ щодо організації навчання в 

умовах карантину (Постанови Головного державного санітарного лікаря України 

від 22.08.2020 No 50 про Протиепідемічні заходи у закладах освіти на період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (Соvid -19), Листу 

МОН щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу у 

2020/2021 н.р. від 31.08.2020), наказу ректора ВНМУ ім. М.І. Пирогова 

проф. В.М. Мороза від 25.08.2020 за № 90 Про організацію навчального процесу 

в осінньо-зимовому семестрі 2020-2021 навчального року за комбінованою 

(аудиторно-дистанційною) формою навчання в умовах адаптивного карантину, у 

зв’язку з поширенням Соvid-19  

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 

1. Завідувачам кафедр забезпечити навчання аспірантів та клінічних 

ординаторів згідно розкладу за комбінованою (аудиторно-дистанційною) 

формою навчання. Забезпечити проведення аудиторної форми навчання з 

дотриманням необхідних протиепідемічних заходів під час проведення 

заняття (соціальна дистанція, не більше 20 осіб в аудиторії тощо). При 

неможливості забезпечити дотримання необхідних протиепідемічних заходів, 

або в умовах карантину, а також для заочної форми навчання здобувачів 

забезпечити якісне проведення дистанційної форми (з використанням 

Microsoft Teams та Google Meet, можливе застосування інших платформ 

ZOOM, Skype, Google Classroom та ін.). 

2. Завідувачам кафедр, на яких навчаються аспіранти, які завершили вивчення 

спеціалізованої дисципліни, 15-30 вересня 2020 р. провести іспит зі 

спеціальності на своїй кафедрі комісією у складі мінімум три співробітники 

кафедри, які засвідчать своїми підписами оцінку у відомості успішності 

(Додаток 1). Результати затвердити протоколом кафедри. Заповнені відомості 

успішності передати у відділ аспірантури до 30.09.2020. 

3. Завідувачам кафедр забезпечити кафедральний контроль за своєчасним 

виконанням аспірантами освітньо-наукової програми, клінічними 

ординаторами - індивідуальних планів роботи. Відомості успішності подавати 

до відділу аспірантури, докторантури протягом тижня по завершенню 

викладання дисципліни. 



4. Завідувачам кафедр забезпечити готовність навчально-методичних матеріалів 

кафедри для дистанційного навчання здобувачів ступеня доктора філософії, 

клінічних ординаторів в разі необхідності переходу на дистанційну форму, а 

також готовність надати матеріали, які підтвердять факт проведення занять 

дистанційно (відеозаписи, матеріали на платформі тощо). 

5. Завідувачам кафедр забезпечити контроль за наявністю на сайті кафедри (у 

вкладці аспіранту) необхідних матеріалів для навчання здобувачів ступеня 

доктора філософії (тематичні плани, робочі програми, методичні вказівки). 

6. Науковим керівникам аспірантів забезпечити виконання наукової складової 

підготовки в аспірантурі здобувачами ступеня доктора філософії. 

7. Науковим керівникам клінічних ординаторів забезпечити виконання 

практичної складової підготовки в клінічній ординатурі. 

8.  Старостам груп здобувачів ступеня доктора філософії, клінічних ординаторів 

забезпечити комунікацію з відповідальними на кафедрі за виконання 

освітньої програми для налагодження процесу навчання.  

9. Відділу аспірантури, докторантури здійснювати організаційну та 

консультативну підтримку учасників освітнього процесу. 

10. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на зав. аспірантури, 

докторантури доц. Ольгу Драчук.  

Тел. для довідок 66-18-15, 0977630780 Альона Володимирівна (аспірантура), 

073632977 Любов Олександрівна (клінічна ординатура). 

 

проректор          Олег ВЛАСЕНКО 


