
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Н А К А З 

« 4 > 2021 р. м. Чернівці 

Про особливості 
організації освітнього процесу 
з 17 лютого по 28 лютого 2021 року 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Положення про 
організацію освітнього процесу у ВДНЗ України «Буковинський державний 
медичний університет», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України 
від 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2», наказу по університету від 30.12.2020 № 477-
Адм «Про встановлення карантину в університеті», на підставі листа 
Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації 
від 11.02.2021 № 01-33/406, враховуючи погіршення епідемічної ситуації у 
Чернівецькій області та погодних умов, -

НАКАЗУЮ: 
1. Здійснювати освітній процес в університеті на період з 17 лютого по 

28 лютого 2021 року з використанням технологій дистанційного навчання. 
2. Проректору з науково-педагогічної роботи, начальнику навчального 

відділу, деканам факультетів, директорам навчально-наукового інституту 
післядипломної освіти та фахового коледжу, завідувачу відділу докторантури, 
аспірантури та клінічної ординатури та завідувачам кафедр забезпечити 
проведення навчальних занять у таких формах: 

- практичні та семінарські заняття проводяться в синхронному 
режимі за допомогою сервісу відеоконференцій Ооо§1е Мееі; 

- лекції проводяться асинхронному режимі шляхом оприлюднення 
презентацій лекцій, відеолекцій та інших необхідних навчально-
методичних матеріалів на сервері дистанційного навчання 
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університету, а також за потреби в синхронному режимі - за 
допомогою сервісу відеоконференцій Ооо§1е Мееі. 

3. Навчальні заняття з використанням дистанційних технологій 
проводити відповідно до затверджених розкладів. 

4. Завідувачам кафедр довести зміст цього наказу до співробітників 
кафедр. 

5. Деканам факультетів, директорам навчально-наукового інституту 
післядипломної освіти та фахового коледжу університету, завідувачу відділу 
докторантури, аспірантури та клінічної ординатури: 

- довести зміст цього наказу до здобувачів освіти; 
- здійснювати контроль за проведенням навчальних занять з 

використанням дистанційних технологій. 
6. Вважати таким, що втратив чинність наказ по університету 

від 21.01.2021 № 19-Адм «Про особливості організації освітнього процесу 
з 26 січня по 28 лютого 2021 року». 

7. Контроль за виконання наказу покласти на проректора з науково-
педагогічної роботи Геруша І.В. 

В.о. ректора Тарас БОИЧУК 

Виконавець: 
Начальник навчального відділу 

Володимир ХОДОРОВСЬКИЙ 

Погоджено: 
іуково-педагогічної роботи 
/7 Ігор ГЕРУШ 

іу^ової роботи 
7 Олександр ІВАЩУК 

Провідний сконсульт 


