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Нро відновлення 
освітнього процесу 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Положення про 
організацію освітнього процесу у ВДНЗ України «Буковинський державний 
медичний університет», на виконання наказу МОН України від 07.03.2022 № 
2345 та рішення ректорату від 09.03.2022 року (протокол № 12), -

НАКАЗУЮ: 
1. Відновити з 14 березня 2022 року освітній процес для здобувачів 

вищої освіти медичних факультетів № 1-4, стоматологічного факультету, 
фармацевтичного факультету та фахового коледжу. 

2. Проректору з науково-педагогічної роботи, начальнику навчального 
відділу, деканам факультетів, директору фахового коледжу та завідувачам 
кафедр з 14 березня 2022 року забезпечити організацію освітнього процесу зі 
здобувачами вищої освіти медичних факультетів №1, №2, №3, №4, 
стоматологічного та фармацевтичного факультетів, фахового коледжу, за 
дистанційною формою, а саме усі навчальні заняття (лекції, практичні та 
семінарські заняття) провести за допомогою сервісу відеоконференцій 
Соо§1еМее1; у синхронному режимі. 

3. Начальнику навчального відділу Ходоровському В.М. забезпечити до 
12 березня 2022 року внесення змін до графіку освітнього процесу та розкладів 
проведення навчальних занять. 

4. Завідувачам кафедр довести зміст пункти 1-2 цього наказу до 
співробітників кафедри. 

5. Деканам факультетів та директору фахового коледжу: 
5.1. Довести зміст пунктів 1-2 цього наказу до здобувачів освіти. 
5.2. Забезпечити особливі умови навчання (встановлення 

індивідуального графіка навчання, надання академічної відпустки тощо) для 
тих здобувачів освіти, які перебувають в лавах ЗСУ або підрозділах 
територіальної оборони, займаються волонтерською діяльністю (за наявності 
підтверджуючих документів). 

6. Контроль за виконання наказу покласти на проректора з науково-
педагогічної роботи Геруща І.В. 

В.о. ректора 
закладу вищої освіти Оксана АНДРІЄЦЬ 
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