ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ № 3»

НАКАЗ
30.04.2021

№ 83-К

Про відновлення освітнього процесу
в 2020-2021 н.р. у ВНЗ «Київський
медичний коледж №3» за аудиторною
формою
навчання
в
умовах
адаптивного карантину.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 641 від 22.07.
2020 року «Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби СОУГО -19 , спричиненої коронавірусом БА Ї^-С О У 2»; Постанови Головного державного санітарного лікаря № 50 від 22.08.2020
р. «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період
карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО -19)»;
наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 р. № 406 «Про
організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СОУГО -19»;
листа Міністерства освіти України № 1/9-423 від 06.08.2020 року «Про деякі
особливості початку освітнього процесу в 2020-2021 навчальному році»;
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 8АЯ8-СОУ2» Постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р.№ 104 «Про
внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», та з метою
запобігання ускладненню епідемічної ситуації та поширенню коронавірусної
хвороби СОУГО -19 у 2020 - 2021 навчальному році.
НАКАЗУЮ:
1. Забезпечити реалізацію освітнього процесу за аудиторною
навчання відповідно до робочих навчальних планів та програм:

формою

-

практичні заняття з клінічних дисциплін для груп 11, 17, 201-206, 21, 27,
301-306 - починаючи з 05.05.2021 р.
- теоретичні заняття для студентів коледжу - починаючи з 11.05.2021р.,
враховуючи обмеження п. 14.4 Постанови Кабінету Міністрів України.
2. Заповнення журналів академічних груп проводити згідно розкладу
занять, затвердженого директором коледжу.
3. Практичні заняття з клінічних дисциплін проводити в першу зміну
з розмежуванням по часу, згідно розкладу практичних занять,
затвердженого директором коледжу, початок занять:
11, 17, 201-206 гр. -9.00 год.
21,27, 301 -306 гр,-9.30 год.
4. Екзаменаційну сесію студентів 401-406, 31 груп завершити дистанційно.
5. Переддипломну практику студентів випускних груп проводити в приміщенні
коледжу, згідно розкладу, затвердженого директором коледжу.
6. Сторонні особи на територію коледжу категорично не допускаються.
7. Неухильно виконувати вимоги, затверджені Тимчасовим порядком
організації освітнього процесу у ВНЗ «Київський медичний коледж
№3» під час адаптивного карантину.
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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