
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
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НАКАЗ 

Ї ^ М с Ш Ю Харків № 

Про організацію роботипрацівників 
в дистанційному режимі та режим 
роботи клінічних підрозділів 
університету в умовах карантину 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 
року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 
СОУГО-19», наказу МОН України від 16.03.2020р. №406 «Про організаційні 
заходи для запобігання поширенню короно вірусуСОУШ-19», листів 
Міністерства освіти і науки України №1/9-154 від 11.03.2020 року, №1/9-161 
від 13.03.2020 року та листа Міністерства охорони здоров'я України №22-
04/7148/2-20 від 12.03.2020 року,відповідно до наказу ХНМУ від 11.03.2020 
року № 51 «Про призупинення навчального процесу в ХНМУ» 

НАКАЗУЮ: 

1. Запровадити з 17.03.2020 року по 03.04.2020 року (на період 
карантину)в ХНМУ часткове переведення працівників на роботу в 
дистанційному режимі, із забезпеченням безперервності освітнього та 
виробничого процесів. 

2. Відтермінувати проведення в університеті запланованих нарад, 
атестацій працівників, проведення засідань атестаційних комісій, Вчених рад 
та спеціалізованих Вчених рад тощо на період карантину. 

3. Призупинити на час карантину проведення особистого прийому 
громадян посадовими особами університету, а також будь-які відрядження 
працівників, окрім випадків нагальної необхідності. 

4. У рамках дистанційного режиму роботи на період карантину визнати 
офіційними каналами зв'язку мобільні телефони та електронні пошти 
співробітників. Для організації, за потреби, нарад використовувати 
платформу 2 0 0 М С1ои(1МееІіп§з за посиланням К«р8://200ш.из/ та інші 
доступні засоби комунікації. 



5. Директорам ННІ ЯО ХНМУ, ННІ ПОХНМУ, ННІ ПІГХНМУ, НДІ 
ГППЗХНМУ, УСЦХНМУ, Медичного коледжу ХНМУ, деканам факультетів, 
завідувачам кафедр, керівникам структурних підрозділів та служб 
університету: 

5.1 надати до відділу кадрів списки співробітників, які в період 
карантину виконуватимуть свої функціональні обов'язки в дистанційному 
режимі. 

5.2 забезпечити в рамках дистанційного режиму роботи на період 
карантину двосторонній зв'язок з підпорядкованими співробітниками через 
контактні телефони та електронну пошту. 

6. Директору навчально-наукового інституту якості освіти 
Завгородньому І.В. забезпечити функціонування гарячої лінії (телефону та 
електронної пошти) технічної підтримки дистанційного навчання на 
платформі Моосіїе. 

7. Деканам факультетів, директорам навчально-наукових інститутів, 
директору Медичного коледжу: 

7.1 Контролювати проведення навчальних занять з використанням 
технологій дистанційного навчання відповідно до розкладу; 

7.2 Інформувати студентів, лікарів-інтернів, слухачів курсів підвищення 
кваліфікації, підготовчого відділення для іноземних громадян щодо 
проведення начальних занять в дистанційному режимі. 

8. Завідувачам клінічних кафедр при виконанні лікувальної роботи 
дотримуватись режиму роботи базових закладів охорони здоров'я. 

9. Директору Медичного коледжу ХНМУ, завідувачам кафедр 
забезпечити проведення підпорядкованими науково-педагогічними 
працівниками навчальних занять за допомогою дистанційних технологій та 
виконання інших видів робіт (організаційно-педагогічна, методична, наукова 
тощо) з локацій за місцем їх проживання, з цією метою організувати: 

9.1 розміщення на сайті кафедри (Медичного коледжу) або офіційній 
сторінці в соціальних мережах всіх необхідних навчальних матеріалів для 
самостійної роботи, в тому числі індивідуальні контрольні завдання; 

9.2 розміщення на сайті кафедри(Медичного коледжу) або офіційній 
сторінці в соціальних мережах презентацій лекцій, проведення яких припадає 
на період карантину; 

9.3 реєстрацію викладачів кафедри (Медичного коледжу) на платформі 
Моосіїе - дистанційне навчання ХНМУ за посиланням 
ЬПр://31.128.79.157:8083/ або на платформі 2 0 0 М С1оис1МееІіп§5 за 
посиланням Ьцр5 ://200т.и§/ , та налаштуваннявеб-кімнати для проведення 
практичних занять у вигляді вебінарів; 

9.4 зв'язок зі старостами академічних груп з метою оперативного 
інформування їх про проведення навчальних занять в дистанційному режимі; 



з 

9.5 надання кожного дня станом на 15.00 оперативної інформації до 
деканату факультету (Директору Медичного коледжу - проректору з 
науково-педагогічної роботи) щодо студентів, присутніх на заняттях, що 
проводяться в дистанційній формі, технічних проблемах щодо організації 
дистанційного навчання на кафедрі(Медичному коледжі), кількості 
співробітників, що захворіли та мають ознаки ГРВІ. 

9.6 Контроль за виконанням усіх видів робітнауково-педагогічними 
співробітниками, які працюють у дистанційному режимі. 

10. Співробітники університету, які працюютьу дистанційному режимі, 
упродовж робочого часу, відповідно до графіка роботи, зобов'язані: 

10.1. виконувати свої посадові обов'язки, передбачені трудовим 
договором або посадовими інструкціями; 

10.2. відповідати на дзвінки керівника та отримувати розпорядження 
через визнані офіційними на час карантину канали зв'язку; 

10.3.регулярно перевіряти електрону пошту та оперативно відповідати 
на листи; 

10.4.на вимогу керівника виходити на зв'язок за допомогою ХООМ 
С1оис1МееІіп§5та інших засобів комунікацій для участі у нарадах. 

11. Науково-педагогічним працівникам вести облік виконаної роботи під 
час карантину за всіма видами діяльності, що можуть виконуватись в 
дистанційному режимі, відповідно до наказу ХНМУ від 01.04.2015 № 139 
«Про затвердження Положення про норму часу для планування та обліку 
навчальної та іншої роботи науково-педагогічних працівників ХНМУ». 

12. Директору Навчально-наукового медичного комплексу 
«Університетська клініка» ХНМУ Мальцеву А.В., головному лікарю клініки 
Науково-дослідного інституту гігієни праці та професійних захворювань 
ХНМУ Мельнику О.Г., директору Університетського стоматологічного 
центру ХНМУ Бірюковій М.М.: 

12.1. Призупинити з 17.03.2020до 03.04.2020 проведення планових 
заходів: планову госпіталізацію хворих у стаціонарні відділення та планових 
операцій, проведення профілактичних медичних оглядів та прийом 
амбулаторних хворих в поліклінічних відділеннях підпорядкованих 
підрозділів. 

12.2. Забезпечити у підпорядкованих підрозділах суворе додержання 
вимогсанітарно-епідеміологічних заходів відповідно до діючих нормативно-
правових актів. 

12.3. Провести додаткові навчання з медичним персоналом та 
виконання імітаційних вправ щодо правил використання засобів 
індивідуального захисту, звертаючи увагу на їх правильне зняття та 
утилізацію. 

13. Проректору з науково-педагогічної роботи Ю.К.Резуненку 
спільно з лікарем пункту охорони здоров'я університету Сушецькою А.С.(в 
межах її компетенції)забезпечити проведення щоденної термометрії 
співробітникам університету, які продовжують працювати на своїх робочих 
місцях. 



14. Директору Студмістечка Гелеті О.В., комендантам гуртожитків 
університету: 

14.1. Тимчасово ввести режим суворої заборони відвідування 
гуртожитків родичами та іншими відвідувачами. 

14.2. Терміново організувати додаткові ізолятори для тимчасового 
перебування студентів з ознаками гострої вірусної інфекції (гарячка, кашель, 
задишка, ускладнене дихання) до прийняття рішення про необхідність їх 
госпіталізації. 

14.3. Призначити відповідальних по гуртожитку за проведення 
термометрії мешканців при вході до гуртожитку та виявлення хворих з 
підвищеною температурою та іншими ознаками на гостру вірусну інфекцію 
та їх ізоляцію. 

14.4. Забезпечити перебування мешканців з ознаками ГРВІ в ізоляторі 
не більше однієї доби, з подальшою госпіталізацією у відповідний стаціонар 
за епідемічними показаннями. 

14.5. Негайно повідомляти адміністрацію університету про випадки 
підвищеної температури та ознаки ГРВІ у осіб, які проживають у 
гуртожитках університету. 

15. Деканам факультетів організувати на період з 12.03.2020р. по 
03.04.2020р. контрольні відвідування гуртожитків, в яких мешкають 
студенти. 

16.Внести такі доповнення до наказу ХНМУ від 11.03.2020 року №51 
«Про призупинення навчального процесу в ХНМУ»: 

16.1 до п.1 наказу: після слів «Харківського національного медичного 
університету»доповнити словосполученням «та Медичного коледжу ХНМУ» 

16.2 до п.З наказу: після слів «деканами факультетів» доповнити 
словосполученням «та директором Медичного коледжу ХНМУ» 

16.3 до п.4 наказу: після слів «деканам факультетів» доповнити 
словосполученням «та директору Медичного коледжу ХНМУ» 

16.4 до п.6 наказу: після слів «викладачам кафедр» доповнити 
словосполученням «та Медичного коледжу ХНМУ» 

16.5 до п.12 наказу після слів «деканам факультетів» доповнити 
словосполученням «та директору Медичного коледжу ХНМУ». 

17. Відповідальність за виконання наказу покласти на проректорів 
відповідно до розподілу функціональних обов'язків, директорів ННІ ЯО 
ХНМУ, ННІ ПО ХНМУ, ННІ ПІГ ХНМУ, НДІ ГППЗ ХНМУ, УСЦ ХНМУ, 
Медичного коледжу ХНМУ, головного лікаря клініки НДІ ГППЗ, деканів 
факультетів, завідувачів кафедр, керівників структурних підрозділів та 
науково-педагогічних працівників. 

18. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 


