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Про перехід на дистанційну форму навчання
в ПВНЗ «М іжнародна академія екології та медицини»
У з в ’язку із пош иренням у м. Києві короновірусної інфекції 2019-пСоУ
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021 р. № 954 та
рішення Державної комісії ХЕБ та НС від 21 вересня 2021 року Протокол
№ 35 впроваджуються обмеження на відвідування закладів освіти з метою запобігання
розповсюдження короновірусу (СОУГО-19).
З метою запобігання
розповсюдження короновірусу (СОУГО-19) в ГІВПЗ
«Міжнародна академія екології та медицини» (далі-Академія)
НАКАЗУЮ :
1. З 27 вересня 202 І року перейти на використання технологій дистанційного навчання
за всіма видами занять відповідно до затверджених розкладів.
2.Н авчально-методичному відділу, в.о. декана медичного факультету, завідувачам
кафедр:
2.1.Довести до викладачів та студентів інформацію щодо порядку та особливостей
проведення занять при дистанційної форми навчання.
2.2.
Привести у відповідність методичну документацію, зробити корекцію щодо
індивідуальних планів викладачів, планів роботи кафедр.
2.3.Своєчасно інформувати нуково-педагогічних працівників та здобувачів вищої
освіти про зміни та доповнення з використанням
інформаційно-технічних
можливостей, її т.ч. ВЕБ - сайту Академії.
3.
Відділу по роботі з іноземцями та ОБГ Академії:
3.1. Провести ро з’ясню вальну роботу серед студентів щодо «шляху пацієнта» при
виникненні захворювання (підозри) на інфекційне захворювання.
3.2.Негайно реагувати на будь- які прояви захворюваності у студентів, в т.ч. з
залученням страхових агенцій.
4. Відділу кадрів А кадемії забезпечити контроль за робочим часом працівників
структурних підрозділів..
5. Загальний контроль за проходженням навчального процесу за дистанційною
формою навчання покласти на в.о.декана медичного факультету Ткаченко Л.ГІ. та в.о.
начальника навчально-методичного відділу Сокрута В.М.
11. Завідувачці канцелярією Костюченко О.В. наказ довести до керівників всіх
структурних підрозділів Академії.
12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Проректор
з навчально-методичної роботи
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