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З метою запобігання захворюванням, викликаним коронавірусом COVID19, на 
виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про 
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-Co-2», на підставі листа МОН №1/9-558 від 
21.10.2021р. та у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, 
спричиненої поширенням респіраторної хвороби COVID-19, з урахуванням 
епідемічної ситуації в регіоні 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1.3 25 жовтня 2021 року перейти на дистанційну форму навчання для здобувачів 

освіти усіх курсів на всіх освітніх програмах, лікарів-інтернів очних циклів, слухачів 
циклів тематичного удосконалення, стажування, спеціалізації, клінічних ординаторів, 
аспірантів з використанням платформи Microsoft Teams, тестової системи tests.if.ua 
і pmk.ifnmu.edu.ua та обов’язковою відео фіксацією (до наступного 
розпорядження).
2.3аняття проводити відповідно до затверджених розкладів із дотриманням часових 
норм проведення занять.
3.Оцінювання знань здобувачів освіти на практичних та семінарських заняттях 
проводити відповідно до робочих навчальних програм із обов’язковим внесенням 
результатів в академічний журнал згідно з розкладом та оголошенням результатів 
оцінювання для здобувачів освіти в кінці заняття.
4.Відпрацювання пропущених занять проводити згідно з кафедральними графіками із 
використанням платформи Microsoft Teams за регламентом пропущеного заняття.
5.Реєстрація на відпрацювання пропущених занять здобувачами здійснюється через 
офіційну електронну пошту кафедри.

6. Завідувачам кафедр вести контроль за організацією проведення занять та 
виконанням індивідуальних планів роботи науково-педагогічними, педагогічними 
працівниками.
7 . Керівникам усіх структурних підрозділів продовжити роз’яснювальну роботу серед 
працівників і здобувачів освіти з питань вакцинації та протидії поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID-19.
8. Усім працівникам, з добувачам освіти дотримуватись максимальних карантинних 
обмежень та заходів у приміщеннях Університету і гуртожитках.
9.Навчальному відділу, моніторинговим групам, деканатам, дирекції фахового 
медичного коледжу, дирекції ННІПО, відділу аспірантури та докторантури, відділу 
ЄКТС та моніторингу якості освіти здійснювати постійний моніторинг за 
проведенням освітнього процесу в умовах дистанційного навчання.



10. Завідуючій канцелярії та архівом Крайник М. довести дане розпорядження до 
усіх підрозділів.

11. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою до 
наступного розпорядження.

Перший про Ганна ЕРСТЕНЮ К


