Житомирський медичний інститут
Житомирської обласної ради
НАКАЗ
« 26 » серпня 2021 року
м. Житомир

№ 167 - у

Про організацію освітнього процесу
в осінньо-зимовому семестрі
2021-2022 навчального року

Відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №
211 «Про запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом COVID-19»,
Постанови Кабінету Міністрів від 22 липня 2020 р. № 641 «Про
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних
заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Постанови Кабінету
Міністрів України від 17.02.2021 р. № 104 «Про внесення змін до деяких
актів Кабінету Міністрів України», Постанови Головного державного
санітарного лікаря України від 22.08.2020 р. № 50 «Про затвердження
протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку з
поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)», наказу МОН від
16.03.2020 р. № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню
коронавірусу COVID-19», з метою організації освітньої діяльності
НАКАЗУЮ:
1. Завідувачам кафедр, головам циклових комісій Інституту:
1.1. Розпочати 2021-2022 навчальний рік за за очною (аудиторною) та
дистанційною формою навчання згідно розкладу з 01 вересня 2021 року із
забезпеченням необхідних протиепідемічних заходів та виконанням
санітарно-гігієнічних вимог адаптивного карантину з використанням
комунікаційних платформ: ZOOM, Proficonf, Coogle Classroom.
1.2. Організувати проведення виробничих зборів зі здобувачами щодо
інформування та доведення вимог даного наказу до 30.08.2021 року.

1.3. Скорегувати робочі навчальні програми за очною (аудиторною) та
дистанційною формою навчання з відповідних дисциплін, затвердити їх на
засіданнях кафедр, циклових комісіях та у проректора з навчальної роботи,
перед початком навчання ознайомити з ними здобувачів.
1.4. Забезпечити реалізацію освітнього процесу за очною (аудиторною)
та дистанційною формою навчання, при умові ускладнення епідемічної
ситуації та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), відповідно до
робочих навчальних планів, а саме назви навчальної дисципліни, кредитів
ECTS, кількості аудиторних годин з урахуванням всіх форм організації
освітнього процесу (лекції, семінари, практичні, самостійна робота тощо) до
01.09. 2021 року згідно з розкладом занять.
2. Начальнику відділу ТЗН Волошенюк О.А.:
2.1. Забезпечити технічну підтримку проведення освітнього процесу за
очною (аудиторною) та дистанційною формою навчання.
2.2.
Забезпечити використання сервісу електронних пошт для
обміну файлами між викладачами та студентами для контролю знань.
2.3.
Забезпечити інформування здобувачів та викладачів закладу
освіти щодо адрес електронної пошти, розмістивши відповідну інформацію
в соціальних мережах та системі Інтранет.
3.
Навчально-методичному відділу:
3.1.
Скласти розклад проведення занять для аудиторної та
дистанційною форми навчання (перша зміна 08.00-14.10, друга зміна 14.4020.30) і затвердити у проректора з навчальної роботи.
4. Завідувачу навчально-виробничої практики Можарівській А.А.:
4.1.
Організувати зустріч з викладачами кафедр та циклових комісій
з питань організації виробничої та переддипломної практик (оновлення
програм практик, методичного забезпечення тощо).
5. Голові ради кураторів Боримській Л.В. довести до відома кураторів
груп інформацію щодо здійсненням освітнього процесу за за очною
(аудиторною) та дистанційною формою навчання.
6. Кураторам академічних груп довести до відома студентів
інформацію щодо вимог, умов організації освітньої діяльності за
дистанційною формою навчання та здійснювати контроль за виконанням
відповідних вимог, умов.

7. Завідувачу гуртожитку Кондратюк І.К.:
7.1. Організувати та забезпечити поселення здобувачів у гуртожиток
згідно графіку поселення у гуртожиток Житомирського медичного
інституту на 2021-2022 н.р.
8. Директору коледжу Піскарьовій А.І., заступнику директора з АГР
Волинцю С.В., завідувачу гуртожитку Кондратюк І.К. забезпечити
дотримання заходів безпеки по недопущенню розповсюдження інфекції
серед мешканців гуртожитків.
9.
Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з
навчальної роботи Гордійчук С.В.
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1.2. При переході регіону (м. Києва) до «червоної зони»
епідеміологічної ситуації підготувати заходи до переходу на дистанційну
форму навчання.
2. Деканам факультетів:
2.1. Довести до відома завідуючим кафедрами зміст та вимоги даного
наказу;
4. Завідувачам профільних клінічних кафедр стоматологічного
факультету забезпечити організацію роботи студентів 4 і 5 курсів
стоматологічного факультету на базі Стоматологічного медичного центру у
дві зміни. Організувати проведення практичної частини занять таким чином,
щоб в клінічному стоматологічному кабінеті одночасно перебувало не
більше половини академічної групи студентів 4 або 5 курсів або не більше
однієї групи студентів 3 курсу.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науковопедагогічної та навчальної роботи, професора О.М. Власенка.
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