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l. У зв'язкY з неRизначенiстю ситуацii,
нацiональнtrI.,rу NlедиLIноN{у yHiBepcиTeTi

Nq J3"t

освiтнiй процес у /{онечькому
плаItувати двiчi на piK перед

<<l I р о о pzt н i:з tllqiю о с в i ttlH t o to пл, o rqe с)|

в ocitlttboлt.y ceuecпtpi 2022-2023 н.р. B;|HlllY>

,l]iдпtlвiдIло д0 Уrсазу Ilре:lидетлла Украirrи 364r'2022 вiл24.а2.2022 р. Kl,Iptl
вl}е,llсння l}оснного станy в УцlаТнi>, Закон1, Украiни кПро орl,,а.нi:заrliю

трудових вiдlltlсиш в },b.tоBax в0(ltl,10г() стаfiу)) вiд l5.{B,2a22 р. Nl 2l36_IX tз
НаСl'yIlниý{и ЗMiHaпltl l-а i{оl,]0внснняrtи), RL);lховчюll1,1 KOiиeHтapi MiHicт,epclвa
eKclнtlttlilcll YKpailrl{ д() вtiазtlll()г() Закtlлlr,, вiд 2З 0З.]022 р.та l q.0?.2022 

р, "JIиста
N4OН Украiни Мl/ЗЗ?lt-22 Bi;,t 07.0З,2а22 р, кПро гlракl"икy застосування
1,РУ/lОНОr'О ЗаКОНОjlа}lСтrrа в га;lузi оснi,ги iнаvки пi,ll ,tac;,t-ii гrllавового режиýly
вOсltlltlгo cTativi). рекtl\{ендацiii lvliHiOTepcTBiI tlсвiти i t,titvKlt YKpair.rlr (лист MOI,I
кПРО tli,цr'оl,сlвку ,]l0 1,1сllIirгKy ,t,it ctcclб;tllBoc,l,i орl,анiзаrtiТ ocBi,r,Hb01,iэ гlроllссу t}

202212Э Llaвtltlлbttоj\ty ptlt.tilt Л9 117035-12 вiд 2'7.а6.2022 р.), вiдповiдно до
ПОСтанов Кабiнет,у Мiнiс,грiв Украiни вiд 24.06,2022 р, Jф 7] l uПро початок
навчаль}lого року Пiд .1ng дii правового ре)t(иму во€ýного стану в YKpaiHi>,
l4.07.202l р. Nч 725 кПро загвердження Полохtення про систему безперервного
професiйного розвитку медичних r,a фармацевтиttних працiвникiв>, наказу
MiHicTepcTBa охорони:}дOрtlв'я Украiни вiд 22.02.2al9 р. JФ 446 кflеякi питання
безгlерерt}ного професiйноl,о розt}иl"ку лiкарiв> (зi змiнами ,га лоповнен.нями),
норм [Iостанови головt{ого державtлOго санiтарнсlго лiкаря Украirли Ng9 вiд
26.08,202l р. <Про загt}ерllження гrро,гиепiдемiчних заходiв у закладах оовiти на
перiоД к?}рантиtlу у зв"я:]ку з поширеtlt{ям KoptlHaBipycHoT хвороби (COVLD l9))
,га iнrl1их пi/Iзаконних ак,гiв, lцо реI-J]амен].чюl],ь орr,ашiзацiю ocBiT.Hbo1.o процесу
t] умогJах I}оснного станч, т,а з ме.гою Hajleltiнoi opr.aHiзartii ocBil.Hb01.o проltесу 
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2, Розгlо.lаl-и освiт,нiй rTporlec в осiнньомч семест,lэi 202212023 н.р. згillно tз

ЗаТВердженим I].lettoto радою уrriверситету графiком нав.lального процесу, в
1,оl\{y чис.тli:

- 2-6 ltурси Bcix с|lакультетiв та с:пецiальtttlстей (KpiM 2-гсl курсу кМедицица)),
<C"l"oMa гологiяl > bl o.;loд1Ill i сгlецizu,l iс,ги ; (l- г,tэ курсу кМедицина> ММФ) *

0l вересн я 2022 р,;
- l КУРС y-cix (lакультетiв та спецiirпьtttlстей та 2-й курg кМедициt-tа>"

кСтома,l^о.ltогiя> молодuri cпeltia;ricT,}I - l5 вересн я 2022 р,;
- б курс кМедицrлlла> ММФ 03 жOвт}lя 2а22 р,
ВпРОва;tиl-и.злtilltанч (эорплу Ha}ttiaHHrt lUIя 6-1,o курс.ч ctlettia.llbHicT,b
кМедицлrна> N4МФ, Лля Bcix itlmltx KypciB ycrx факультетiв та
cl]el tl а.JI ьност,е i,i t}про вадит и,l,t и с"Iа н r tr ii н у фор п,лу н ав !I ан н я,

4. Навча.llьно;rл.у Bi;,uti.lr}, il,p}l скJIаданнi ро:зкзlа;Iч на осiннiй ceN,lecl,p 2()22-
2023 It.p. в1,1кOристOвувilт}l цикцовнй прил{цил.

5. HaB,lzu,tbHorty Bi;uli;r}.,BiдrroBillHo,ilo заl,t}ерjliкених робоч,их навчаjlьних
плаlliв рtlзробити графiк навLIilJlьl|0гil прOцесу та рOзlililд за[tять для
cl"y.цeH,l^i в yc,ix Kypci в r,a dla Ky;l b,l^e,l,iB.

б. I3станt,tвити пOLtitтOк занять з 8 гtlдлttли З0 хвилин, Сеtrrелня TpиBillicTb занять
з коiкноТ.l,tисltи1,l"ltiни ,3a,зH?ll{a€."l,bcrl у po,]K";Ia,Iri ,заня,l"ь 

У вi;tгlовi;tнiй,l-аб.rrиr,li.
7, Завершити ociilrliй сеý.{естр 18,0I.202З р, (групи 6-гсl кypcy кМедицина))

ММсD 25 .0l .2022 р. ).

8. ЗИ1,1Овi KaHiKyll1.1 роз]lочаl"l1 l9,0l .2022 р, (групr.l 6-го курсу кМеllицина>
ММФ - 26.01.2022 р.) i завершити 0,1.02.202З р.

9. ПРИ СК;lа.Цаннi граdliкlr навчаJlьного 1Ipoliecy гIереjtбаqи1и /lо.l1а1ковий "рcpпliH

Для :завершеIlня вивtIе1lня сtt(реNlих дисциплitt (iх перескJlадаIIIш,
вi,lцгllэаtlю}ланнrl l,tрOпyIItсн,их заня,гь. гtillвиlllен ня рейr"ингу, ;liK,Bi;taltiT
aKitдeMi,lrloi заборгOваl{остi тощсl), а сal.{e l 2.0 L202з-1 в,01 2023, Для груп б-
го курсу кМедициrrа> MMcIr чей TepпliH t-te передба.,Iати.

l0.Вiдгlовij,tа.llьномY:з виробничоi гlрilк,гики Bi1,lгloBi;tHo llo загвердr(ених
рсlбочих шавчаJ]ь}tих плаttiв та дtl грас|liку }lавчit-lьilого прOцеtlу ствOрити
розкjIа.Il прохo.llrliеннrl вlлробни,lоii IIракl.ики Htl Birl1loBi;tHиx факу;lьl,етах ,га

t{ypctlx та забезлеч}tтlt весь KOt\.lПr-Ieкc навtllulьIl()-\,1етOдltч1l11i д()куьлел,rтаuiТ
(робо,li навчаltьнt llpOlpilNlи?.ttlll{l,:llt,lHi ма.геlэiаllt.l lllojlo оргtlнlзаrlii та
прOведен ня Blt рtlб ш tлчiri практtlк tt то щtl).

l 1 .ffeKarraTy факультету ir..rTepHaTypи та пiслядипломtлсli освiти:
- розроб[{1,и розкJlад суплi>ttнtlх цикJriв лiкарiв (фармацевтiв/провiзорiв) -
iHTepHiB, вiдповiдr{о дО:]атверд)Кеt|иХ програ]чl пiдгсlтсlвки в iHTepHaTypi;
- розробит,и ка.llен,царний пJIан KvpciB 1-1iдвttlцення кваriс}i,кацii,,
,9ц9цiц,i:iil.цi].. .стt}}ýурqЦЦl,.,9.aX.Цip. Q.*rп.qрg,р.р.ц9.г9, пр9Ф9j.ч.ryqго р99.рgтýу



медичних та фармаrlевl-ичних c|laxiBlliB, вiдгlовiдtно /to затI}ерджених
робочих програl\.{;

- при обраннi форшrи trрганi:заrtii навчаllьного проIlесу керуt}аl.ись наказом
f]сlлlецькtlго нацitltlitJlьLIOго медиtltlогrl унiверситету вiд З0.08 .2022
l265iHr: кПро форму орг,анiзаrriт освiтнього гlроцесу на

i н"гернат,ур и,га гl icltяди п,гlоп.t н оТ ос вi.l-и >.

22 ptllty ЛЬ

факультетi

12,Завiд!,ваLlil\,I кirфедР привестИ У вiдпtiвiдrliстЬ Д() ,r,rrо*rrо*е}lих роГltl.tих
Hilt}.{aJl ьниХ t t.lta н iB HaBlta,Ibнo-ýte.1.o/]1}l l{He :]абезпе.lен няt кафе;,tР 1роdоч i
ltilBllitJlbl"li прtlграми. ý,tетOдичtti п.tатерiалИ щtlдtl лекцiй i праtстt1.I}lих заIlять,
ý,Ilз,rtlj,,,,,,,,,,,,,,,,l}ll{Hi вказiвки lltojto оlэг,анiзаllii срс. кzuIен11арно-.t-ешtаги,tнi rIJlaHи,
матерiаt-гlи для кtrI.IтрOлItl знатL i T.i.).

l3.ПРОВа.1,1И'I'И ОСВiТ'Нiй l]pollsc }i гlрl,;|л..tillцення,х YH,iBepcl1,I,cT,y r:i;tьки I} N{ежах

розрахунковоТ Mic.rKoc.l-i споруjl tlивi;tьног.t.t захис.t-у, якi BиKоpl,{c,I.ol}\l[Q,1^1,g11

,ц-ilя уt(риття учаснtttсiв tlcBiTttbtlгtl прOцесу в разi 8клIOLIеIлня сигналч
КПОВi'l^РЯНа Ц)и ВОl'а) або i H ltl ltx Bi,itlloHi;,t Hиx с игнаll i в t-lгlовi l ценн:l.

l4.y рirзi сlб't;tстивtttlТ t,lе;tttl;lсливllстi прOведеl{r{я :tаllять :t окреN,lих ocBiTrlix
коir.{гIонен,гiв (або i'x ск;trllа;tови.к) }.. гlере;lбачених ll}t]\,t наказом реiliимtlх,
дO:JвOлити вilосити вiдпilвiдrri .зil.tiHtl у робочi tlавчiшьнi плztни шляхOм
[IePe HCCCHHrl Ot]аНVRаННЯ ОСВi'l'нЬОГО KoN,rlloнeнт"y на Hacl,yl1Hi семес.l1эи.

l5.ЗабезПеtlltтИ Сrезvlttrвt{е преривilllня tlсвiтltьtlго та рtlбOtl6гq процесч в разi
Вl(ПК)LlеtitIЯ СИГНаЛV <lIОВiТРЯtLа ТривOга) або iHmr,tx вiдпtlвiдних слlгналiв
o1,10BiltleHHll, У виl]аllку ttеребyваннlл в приrtitttснНrlх Унiверсиl.еl.i/
керiвникi}ý,I струliтурllих пiлрtlзлiлiв lra нау1(0вO-педагсlгiчllим працiвникалс
органi:зчва1,14 гrcpelttittteHHяl ,з/,l0бува,,liв 

B1.1,ltdtli освi.rи ,Ilo споруlI tt1.1Bi.1,1bHoгo

зах}tсту i перебувilт}l в llих д() скilсчвz}Itl{я сиг}lалу. l l,iсля cкacyвaliltя сl.tгl{алY
(Вi;lбОЮ) OCBil'Hiй Ilpoltec прOjlоriжува1н з ypaxygagHrlM необхi;tног.о
li0ригувill-tllя,

16,В.о. лершOгtl п,рOректора ,} науl(ilвO-педагtlгi.ltttlТ роботи Яровiлi С.II. спLпьнсl
:} ЛеKaHa\,l 14 diaKY;rbi'e"r'iB ,]абезпе,,lи,1,1t llос,гiй н ий tr.lонi1-оринг. ocBir.Hbo1_o
прOцес:у,

l7,Канltел.яlрiТ довести змiст. l(ього нэк&з} zцо Bi:toMa наl]чаJIьного, lIJ]aHoвo-
фitrанссlвtlго i tlав,tаль}rо-метOдиtIfiогсl вiддiлу, вiллiлу практики, декаtлiв
факу;rь,геr,iв, завiдувач i в кафедр.

l8,контроль 3а виконанням наliазу поto,асти на в.о. першого проректора з
наукOво-педагогi.lr-rоТ робсlти, професора Ярову С.П.

B.cl. ректора J[HMY,
гrроdlесор

Мiк;lюrtова 1-1.Г. (}50569.}459

олексанlrр ГЕРдСL.lМЕНКо


