
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ 
«БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

Про запровадження 
карантину в університеті 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 
№ 2 1 1 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУГО-
19», листа МОН України від 11.03.2020 № 1/9-154, -

НАКАЗУЮ: 

1. Запровадити карантин в університеті на період з 12 березня по 
03 квітня 2020 року включно. 

2. На період карантину: 
2.1. заборонити відвідування навчальних корпусів університету усім 

здобувачам освіти; 
2.2. заборонити проведення на території університету масових заходів 

освітнього, соціального, спортивного та мистецько-розважального 
характеру; 

2.3. заборонити направлення за ' кордон здобувачів освіти та 
співробітників університету до країн з високим ступенем ризику 
зараження коронавірусною інфекцією. 

3. Завідувачам кафедр, деканам факультетів, директорам навчально-
наукового інституту післядипломної освіти та коледжу університету: 

3.1 На період карантину забезпечити проведення лекційних занять та 
консультацій для студентів, лікарів (провізорів)-інтернів та лікарів 
(провізорів)-слухачів з використанням дистанційних технологій, зокрема 
шляхом оприлюднення презентацій лекцій та інших необхідних навчально-
методичних матеріалів на сервері дистанційного навчання університету. 

3.2 Забезпечити з 16 березня 2020 року проведення практичних та 
семінарських занять для студентів лікарів (провізорів)-інтернів та лікарів 
(провізорів)-слухачів в онлайн-режимі, зокрема за допомогою сервісу 
відеоконференцій відповідно до раніше затверджених розкладів навчальних 
занять на весняний семестр 2019/2020 н.р. 

3.3 При проведенні практичних та семінарських занять для студентів та 
лікарів (провізорів)-інтернів в онлайн-режимі за потреби використовувати 
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тестування на сервері дистанційного навчання, виконання індивідуальних 
завдань тощо. 

4. Начальнику навчального відділу Ходоровському В.М. розробити 
інструкцію для викладачів щодо проведення навчальних занять в онлайн-
режимі за допомогою сервісу відеоконференцій та надіслати на електронні 
скриньки кафедр та деканатів 12.03.2020 р. 

5. Начальнику відділу технічних засобів навчання Мельничуку О.М.. 
розробити інструкцію для студентів щодо проведення навчальних занять в 
онлайн-режимі за допомогою сервісу відеоконференцій та його оприлюднити 
на сервері дистанційного навчання університету 12.03.2020 р. 

6. Пропущені заняття здобувачами освіти, які проведені за допомогою 
дистанційних технологій, дозволити відпрацьовувати на безоплатній основі 
після нормалізації епідемічної ситуації. 

7. Деканам факультетів, директору навчально-наукового інституту 
післядипломної освіти, директору коледжу та завідувачу відділу 
докторантури, аспірантури та клінічної ординатури довести зміст пунктів 1-6 
наказу до учасників освітнього процесу. 

8. Помічнику ректора з соціальних питань Рандюку Ю.М. виділити у 
гуртожитках університету місця для ізоляції здобувачів освіти з ознаками 
гострих респіраторних захворювань. 

9. Наказ по університету від 06.03.2020 № 124-Адм «Про призупинення 
освітнього процесу в університеті» вважати таким, що втратив чинність. 
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