
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАКАЗ 

У / Л Л ) ^ / ) Харків 

Про призупинення освітнього 
процесу в ХНМУ 

Згідно зі статтею 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 
року №211, листа Міністерства освіти і науки №1/9-154 від 11 березня 2020 року 

НАКАЗУЮ: 

1. Тимчасово, на період з 12.03.2020р. по 03.04.2020р., призупинити 
відвідування здобувачами вищої освіти Харківського національного медичного 
університету та перевести освітній процес на дистанційну форму навчання. 

2. Заборонити проведення масових заходів на території ХНМУ на період з 
12.03.2020р. по 03.04.2020р. 

3. Проректору з науково-педагогічної роботи проф. Марковському, в.о. 
проректора з науково-педагогічної роботи доц. Лещиній І.В. спільно з 
директорами навчально-наукових інститутів, деканами факультетів забезпечити 
безперервність освітнього процесу. 

4. Директорам навчально-наукових інститутів, деканам факультетів, 
завідувачам кафедр організувати проведення занять для здобувачів вищої освіти, 
лікарів-інтернів, а також слухачів курсів підвищення кваліфікації та підготовчого 
відділення для іноземних громадян з використанням технологій дистанційного 
навчання. 

5. Директору навчально-наукового інституту якості освіти проф. 
Завгородньому І.В., проректору з адміністративно-господарської роботи 
Залевському Б.А. забезпечити технічний супровід дистанційного навчання на 
платформі Моосіїе та інших інтернет ресурсах й безперебійну роботу 
інформаційно-телекомунікаційної мережі. 

6. На період з 12.03.2020р. по 03.04.2020р. викладачам кафедр забезпечити 
підготовку навчально-методичних матеріалів для проведення навчальних занять е 
дистанційній формі за допомогою платформи Моосіїе, а також наданні 
необхідних навчальних матеріалів здобувачам вищої освіти через індивідуальн 
електроні пошти та інші засоби комунікації. 



7. Директору наукової бібліотеки Киричок І.В.: 
7.1 організувати надання послуг в дистанційному режимі та забезпечити 

безперебійний доступ до електронних інформаційних ресурсів; 
7.2 підготувати робочі місця для викладачів з метою проведення 

навчальних занять з використанням технологій дистанційного навчання. 
8. Проректору з науково-педагогічної роботи Резуненку Ю.К. забезпечити 

виконання в університеті профілактичних заходів із запобігання поширенню 
коронавірусу 2019-пСоУ відповідно до наказу ХНМУ від 05.03.2020 №69-госп. 

9. Проректору з адміністративно-господарської роботи Залевському Б.А. на 
період з 12.03.2020р. по 03.04.2020р.: 

9.1 забезпечити охорону навчальних корпусів, гуртожитків та інших 
об'єктів університету відповідно до карантинного режиму; 

9.2 організувати проведення відповідними службами комплексу робіт щодо 
підтримання функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також 
необхідного температурного режиму в університеті; 

9.3 посилити контроль за проведення санітарно-гігієнічних заходів у 
навчальних корпусах, гуртожитках, в тому числі вологого прибирання приміщень 
із застосуванням дезінфікуючих засобів, режиму провітрювання тощо. 

10. Директору навчально-наукового інституту з підготовки іноземних 
громадян проф. Маракушину Д.І, деканам V, VI, VII факультетів з підготовки 
іноземних студентів організувати на період з 12.03.2020р. по 03.04.2020р. 
контрольні відвідування гуртожитків, в яких мешкають іноземні студенти, з 
залученням співробітників кафедр університету та деканатів факультетів з 
підготовки іноземних студентів. 

11. Комендантам гуртожитків університету: 
11.1 призначити відповідальних по гуртожитку за своєчасне виявлення 

хворих, їх ізоляцію; 
11.2 здійснити підготовку приміщень для тимчасової ізоляції осіб, що 

відповідають визначенню випадку 2019-пСоУ інфекції; 
11.3 щоденно доповідати проректору з науково-педагогічної роботи 

Резуненку Ю.К. про кількість студентів з ознаками гострої респіраторної вірусної 
інфекції, підозрою на коронавірусну інфекцію та госпіталізованих до закладів 
охорони здоров'я; 

11.4 заборонити відвідування гуртожитків ХНМУ особам, які в них не 
мешкають. 

12. Директорам навчально-наукових інститутів, деканам факультетів, 
завідувачам кафедр довести інформацію до відома працівників кафедр, студентів, 
лікарів-інтернів, курсантів. 

13. Контроль за виконанням наказу покласти на проректорів відповідно до 
посадових обов'язків. 

В.о.ректора, професор 
ОРИГІНАЛ 

ПІДПИСАНО В.В.М'ясоєдов 


