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РЕЄСТР
Прийняті в ОДЕКУ документи по реалізації
Плану заходів імплементації Закону України «Про вищу освіту»
станом на 1.12.2016р.
Документи конференції трудового колективу університету
1. Нова редакція Статуту Одеського державного екологічного університету – рішення від 05.03.2015р.
2. Нова редакція Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених – рішення від 29.01.2016р. (наказ від 16.02.2016р.
№ 33, вчена рада від 26.03.2015р. розпорядження від 09.04.2015р. № 42)
Документи Вченої ради університету
1. Про внесення змін до Положення про аспірантуру та докторантуру в ОДЕКУ –
вчена рада від 27.11.2014р. (наказ № 348 від 01.12.2014р.) – скасовано рішенням вченої ради від 24.11.2016р. (див. п.65)
2. Порядок оскарження особами, що навчаються в Одеському державному екологічному університеті, дій органів управління університетом, його посадовими особами, а також дій науково-педагогічних та педагогічних працівників
ОДЕКУ – вчена рада від 25.12.2014р. (наказ № 316 від 26.12.2014р.)
3. Положення про організацію освітнього процесу в ОДЕКУ – вчена рада від
25.12.2014р. (нова редакція - див. п. 35 та 64) – наказ №14 від 10.02.2015р.
4. Положення про атестаційні комісії ОДЕКУ – вчена рада від 25.12.2014р. (наказ № 316 від 26.12.2014р.)
5. Положення про атестаційні комісії ОДЕКУ – вчена рада від 25.12.2014р. (наказ № 316 від 26.12.2014р.)
6. Рішення про систему забезпечення Одеським державним екологічним університетом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти – вчена рада від
25.12.2014р. – див. також п.20
7. Положення про формування на конкурсних засадах тематики науково-дослідних робіт в ОДЕКУ – вчена рада від 05.02.2015р. (наказ № 14 від 10.02.2015р.)
8. Про внесення змін у навчальні та робочі навчальні плани щодо зменшення загального обсягу годин за відповідними освітніми програмами у зв’язку зі зменшенням обсягу 1 кредиту ЄКТС – вчена рада від 05.02.2015р. (розпорядження №6 від 10.02.2015р.)

9. Концепція вибору студентом навчальних дисциплін у межах, передбачених
відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом – вчена рада від 26.02.2015р.
10.Положення про порядок обрання керівників відокремлених структурних підрозділів університету – вчена рада від 26.02.2015р.
11. Нова редакція Положення про порядок обрання науково-педагогічних працівників в ОДЕКУ – вчена рада від 26.03.2015р. (нове положення - див. п. 34)
12. Нова редакція Положення про підготовку та видання навчально-методичної
літератури в ОДЕКУ – вчена рада від 26.03.2015р. (наказ №58 від 27.03.2015)
13. Нова редакція Положення про об’єкти права інтелектуальної власності, створені працівниками університету – вчена рада від 26.03.2015р. (наказ по університету від 09.04.2015р. № 70)
14. Рішення про стан використання дистанційних методів контролю СРС в міжсесійний період за заочною формою навчання – вчена рада від 26.03.2015р.
(див. також наказ від 10.04.2014р. № 91)
15. Рішення про стан створення єдиної інформаційної системи ефективного
управління освітнім процесом в університеті – вчена рада від 26.03.2015р.
16. Тимчасове положення про заходи щодо недопущення академічного плагіату в
ОДЕКУ – вчена рада від 30.04.2015р. (наказ по університету від 14.05. 2015р.
№ 108)
17. Про внесення змін до Положення про критерії оцінки знань студентів в ОДЕКУ
– вчена рада від 30.04.2015р. (наказ по університету від 06.05.2015р. № 97)
18. Положення про освітні програми та навчальні плани ОДЕКУ – вчена рада від
30.04.2015р. (нова редакція – див. пп. 30 та 60)
19. Нова редакція Положення про проведення підсумкового контролю знань студентів ОДЕКУ – вчена рада від 30.04.2015р. (наказ по університету № 97 від
06.05.2015р.)
20. Положення про систему забезпечення Одеським державним екологічним університетом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти – вчена рада від
28.05.2015р. (наказ по університету № 126 від 29.05.15р.)
21. Нова редакція Положення про підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників ОДЕКУ – вчена рада від 28.05.2015р.
(наказ № 125 від 29.05.15р.)
22. Нова редакція Положення про організацію і контроль самостійної та індивідуальної роботи студентів ОДЕКУ – вчена рада від 28.05.2015р. (наказ № 125
від 29.05.15р.)
23. Нова редакція Положення систему контролю знань студентів – вчена рада від
28.05.2015р. (наказ № 125 від 29.05.15р.)
24. Стратегічний план розвитку та вдосконалення освітньої діяльності ОДЕКУ
на 2015-2020 рр. – вчена рада від 25.06.2015р. (наказ по університету № 157
від 1.07.2015р.) – див. також п. 40 та 61
25. Положення про збори трудового колективу навчально-наукового інституту,
факультету, відокремленого структурного підрозділу Одеського державного
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екологічного університету та річний звіт про їх діяльність – вчена рада від
25.06.2015р. (наказ по університету № 158 від 1.07.2015р.)
Про внесення змін до Положення про ректорат – вчена рада від 25.06.2015р.
(наказ по університету № 158 від 1.07.2015р.)
Внесення змін до Положення систему контролю знань студентів – вчена рада
від 25.06.2015р. (розпорядження по університету від 30.06.15р. № 4)
Тимчасове положення про індивідуальний навчальний план студента в ОДЕКУ – вчена рада від 24.09.2015р. (наказ по університету від 29.09.15р. № 231,
також див. розпорядження №6 від 02.03.2016р.) – див. також пп. 49 та 59 (нова редакція)
Нова редакція Положення про надання платних послуг в ОДЕКУ – вчена рада від 24.09.2015р. (наказ № 241 від 30.09.15р.)
Нова редакція Положення про освітні програми та навчальні плани ОДЕКУ –
вчена рада від 24.09.2015р. (наказ № 231 від 29.09.15р.)
Положення про бібліотеку електронної навчально-методичної та наукової літератури – вчена рада від 29.10.2015р. (наказ від 2.11.2015р. № 281)
Рішення про хід виконання Плану впровадження в університеті норм Закону
України «Про вищу освіту» – вчена рада від 29.10.2015р. (наказ № 295_ОД
від 10.11.2015р.)
Рішення про стан реалізації положень Закону «Про вищу освіту» щодо студентського самоврядування в університеті – вчена рада від 26.11.2015р.
Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад
НПП та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в ОДЕКУ – вчена
рада від 26.11.2015р. (наказ № 183-К від 14.12.2015р.)
Нова редакція Положення про організацію освітнього процесу в ОДЕКУ –
вчена рада від 26.11.2015р. (наказ по університету від 30.11.15р. № 311) див. також п.64
Положення про Комісію з академічної етики ОДЕКУ – вчена рада від 24.12.
2015р. (наказ № 343 від 30.12.2015р.)
Рішення про зміни в організації навчального процесу по заочній формі навчання в університеті – вчена рада від 24.12.2015р.
Рішення про стан організації системи внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу на кафедрах еколого-економічного факультету – вчена рада
від 24.12. 2015р.
Положення про проведення конкурсу проектів наукових робіт та науковотехнічних розробок молодих вчених ОДЕКУ – вчена рада від 24.12.2015р.
(наказ по університету №24 від 08.02.2016р.)
Про стан реалізації Стратегічного плану розвитку та вдосконаленню освітньої діяльності ОДЕКУ на 2015-2020 рр. – вчена рада від 05.02.2016р.
Положення про організацію фізичного виховання студентів ОДЕКУ – вчена
рада від 25.02.2016р. (наказ по університету №49 від 02.03.2016 р.)
Про стан реалізації Тимчасового положення про індивідуальні навчальні
плани студентів – вчена рада від 25.02.2016р. (розпорядження №6 від 02.03.
2016 р.)

43. Про стан реалізації Концепції розвитку аспірантської підготовки ОДЕКУ –
вчена рада від 25.02.2016р. (розпорядження №5 від 26.02.2016 р.)
44. Про стан виконання Плану заходів щодо Року англійської мови в України –
вчена рада від 25.02.2016р.
45. Нова редакція Положення «Про організацію освітнього процесу за заочною
формою навчання в Одеському державному екологічному університеті» –
вчена рада від 31.03.2016р. (наказ по університету №79 від 04.04.2016 р.)
46. Про внесення змін та доповнень до Положення про нагороди Одеського державного екологічного університету від 24.11.2005р. – вчена рада від 31.03.
2016р.
47. Про стан виконання Тимчасового положення про заходи щодо недопущення
академічного плагіату в ОДЕКУ від 30.04.15р. – вчена рада від 28.04.2016р.
(наказ по університету №126 від 04.05.2016р.)
48. Про стан виконання рішення Вченої ради від 26.03.15р. про стан створення
єдиної інформаційної системи ефективного управління освітнім процесом в
університеті – вчена рада від 28.04.2016р. (наказ по університету №129 від
04.05.2016р.)
49. Про внесення змін до Тимчасового положення про індивідуальний навчальний план студента в Одеському державному екологічному університеті –
вчена рада від 28.04.2016р. (наказ по університету №130 від 04.05.2016р.)
50. Положення про циклову комісію в університеті – вчена рада від 28.04.2016р.
(наказ по університету №123 від 04.05.2016р.)
51. Про стан виконання Положення про освітні програми та навчальні плани
ОДЕКУ від 24.09.2015р. – вчена рада від 26.05.2016р.
52. Про стан організації міжнародної освітнього та наукового співробітництва в
університеті – вчена рада від 26.05.2016р. (наказ по університету №159-ОД
від 27.05.2016р.)
53. Про Концепцію розвитку дистанційної освіти в Одеському державному екологічному університеті – вчена рада від 26.05.2016р.
54. Про результати діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Одеського державного екологічного університету – вчена рада від 26.05.2016р. (розпорядження по університету № 25 від
27.05.2016 р.
55. Про хід виконання Плану впровадження в університеті Закону «Про вищу
освіту» та рішення Вченої ради від 29.10.15р. – вчена рада від 04.07.2016р.
56. Про внесення змін до Положень про рейтингування кафедр та викладачів –
вчена рада від 04.07.2016р.
57. Положення про офіційний інтернет-портал університету — вчена рада від
04.07.2016р. (наказ № 193-ОД від 05.07. 2016р.)
58. Тимчасове Положення про дистанційне навчання в ОДЕКУ – вчена рада від
29.09.2016р. (наказ № 280 від 06.10.2016р.)
59. Про нову редакцію Тимчасового положення про індивідуальний навчальний
план студента в Одеському державному екологічному університеті – вчена
рада від 29.09.2016р. (наказ № 279 від 06.10.2016р.)

60. Про внесення змін до Положення про освітні програми та навчальні плани
ОДЕКУ – вчена рада від 29.09.2016р. (наказ № 279 від 06.10.2016р.)
61. Про реалізацію у 2015/16 н.р. Стратегічного плану розвитку та вдосконалення освітньої діяльності ОДЕКУ на 2015-2020 рр. – вчена рада від 27.10.2016р.
(розпорядження № 62 від 28.10.2016р.)
62. Про затвердження пакетів дисциплін за вибором на 2017/2018 навчальний рік
– вчена рада від 27.10.2016р. (наказ № 299 від 28.10.2016р.)
63. Про затвердження форм індивідуального навчального плану та індивідуального
плану наукової роботи аспіранта – вчена рада від 27.10.2016р. (наказ № 299 від
28.10.2016р.)
64. Про зміни до Положення про освітній процес в ОДЕКУ – вчена рада від
24.11.2016р. (наказ № 325 від 25.11.2016р.)
65. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ОДЕКУ – вчена рада від 24.11.2016р. (наказ № 357-с від
25.11.2016р.). (Див. також само рішення вченої ради щодо передачі повноважень від ВР до НТР університету)
Документи Методичної ради університету
1. Нова редакція Положення про Методичну раду ОДЕКУ – методична рада від
25.09.2014р. (наказ по університету №225 від 26.09.2014р.)
2. Вимоги до виконання кваліфікаційних робіт в ОДЕКУ – методична рада від
26.02.2015р. (розпорядження по університету від 27.02.2015р. № 8)
3. Нова редакція Навчально-методичного комплексу спеціальності (спеціалізації) в Одеському державному екологічному університеті – методична рада від
30.04.2015р. (розпорядження по університету від 06.05.2015р. № 26)
4. Нова редакція Інструкції «Порядок проведення та критерії оцінювання відповідей студентів під час письмових іспитів» – методична рада від 30.04.2015р.
(розпорядження по університету від 06.05.2015р. № 26)
5. Вимоги до розробки методичних вказівок для студентів з вивчення навчальних дисциплін – методична рада від 26.03.2015р. (розпорядження по університету від 27.03.2015р. № 16)
Документи ректорату університету
1. Положення про організацію навчального процесу в Одеському коледжі
комп’ютерних технологій у випадку непрацездатності викладача – ректорат
від 03.11.2014р.
2. Положення про відшкодування послуг по виготовленню студентських квитків
та залікових книжок в ОДЕКУ – ректорат від 10.11.2014р.
3. Рішення «Про встановлення обмеження кількості навчальних дисциплін у робочих навчальних планах в ОДЕКУ» – ректорат від 10.11.2014р.
4. Тимчасове Положення про порядок формування державного замовлення в
ОДЕКУ – ректорат від 21.11.2014р.

5. Порядок зміни розміру оплати за надання освітніх послуг в ОДЕКУ – ректорат
від 01.12.2014р. (див. також розпорядження від 20.04.2015р. «Про реалізацію
Порядку зміни розміру оплати за надання освітніх послуг в ОДЕКУ»)
6. План заходів щодо підвищення наукового рейтингу наукових журналів, що видаються в ОДЕКУ, та їх включення до бази даних SCOPUS – ректорат від
22.12.2014р.
7. Рішення «Про реорганізацію відділу міжнародної діяльності університету» –
ректорат від 22.12.2014р.
8. Рішення «Про припинення регіонального центру розповсюдження екологічних
знань університету» – ректорат від 22.12.2014р.
9. Рішення «Про стан реалізації рішення ректорату університету від 02.06.
2014р. щодо планів впровадження ІТ-технологій при організації навчального
процесу в університеті та розділу 6 Плану імплементації в університеті Закону України «Про вищу освіту»» – ректорат від 16.02.2015р.
10. Рішення «Про проведення додаткового вступного випробування у формі усної
співбесіди для осіб, які вступають в ОДЕКУ для здобуття ступеня магістр з
непрофільних бакалаврів» – ректорат від 23.02.2015р.
11. Рішення «Про внесення змін до переліку документації по організації навчального процесу в ОДЕКУ» – ректорат від 16.03.2015р. (див. також рішення ректорату від 30.03.2015р.)
12. Рішення «Про заходи по реалізації листа МОН №1/9-120 від 11.03.2015р. щодо
організації вивчення соціально-гуманітарних дисциплін, зокрема англійської
мови» – ректорат від 16.03.2015р.
13. Рішення «Про затвердження назв кваліфікацій у документах про освіту. які
видаються в ОДЕКУ» – ректорат від 6.04.2015р.
14. Рішення «Про невідкладні заходи щодо скорочення дефіциту в кошторисах
2015 р. ОДЕКУ та коледжу» - ректорат від 20.04.2015р.
15. Рішення «Про заходи щодо впровадження нового Переліку галузей знань та
спеціальностей» – ректорат від 18.05.2015р.
16. Рішення «Про внесення змін до графіку навчального процесу у осінньому семестрі 2015/2016 навчального року у зв’язку із заходами по економії енергоносіїв» – ректорат від 25.05.2015р.
17. Нова редакція Положення про відділ сприяння працевлаштуванню випускників ОДЕКУ – ректорат від 02.06.2015р.
18. Рішення «Про встановлення порядку узгодження змін у робочих навчальних
планах» – ректорат від 02.06.2015р.
19. Рішення «Про формування бази даних результатів ректорського контролю
базових знань студентів за начальними дисциплінами та викладачами університету, а також оприлюднення цієї інформації на офіційному сайті університету» – ректорат від 02.06.2015р.
20. Рішення «Про врахування результатів ректорського контролю та оцінювання (рейтингування) щорічної діяльності кафедр та викладачів» – ректорат від
08.06.2015р.

21. Рішення «Про порядок відшкодування вартості виготовлення документів про
освіту в ОДЕКУ» – ректорат від 15.06.2015р.
22. Рішення «Про контроль дотримання кафедрами вимоги щодо обмеження навчального навантаження викладачів 600 годинами на рік» – ректорат від
22.06.2015р.
23. Рішення «Про скорочення кількості спеціалізацій (ПДВ) бакалаврського рівня
підготовки на 2016/2017 навчальний рік» – ректорат від 31.08.2015р. (наказ
№280-ОД від 02.11.2015р.)
24. Положення щодо процедури нарахування та оплати пені з одержувача освітньої послуги в ОДЕКУ – ректорат від 14.09.2015р.
25. Рішення «Про зміну розміру відшкодування витрат на виготовлення дублікатів документів про освіту, а також дублікатів студентських білетів та
залікових книжок» – ректорат від 21.09.2015р.
26. Рішення «Про створення робочих груп з розробки освітніх програм за спеціальностями нового Переліку галузей знань та спеціальностей» – ректорат від
05.10.2015р. (наказ №275 від 30.10. 2015р.)
27. Рішення «Про призначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення випадків корупції в університеті» – ректорат від 05.10.2015р. (наказ
по університету від 06.10.2015р. № 251_ОД)
28. Рішення «Про порядок прийому коштів за відшкодування витрат на виготовлення дублікатів, а також інших документів» – ректорат від 05.10.2015р.
29. Рішення «Про заходи з реалізації листів МОН України від 21.10.2015р. щодо
організації студентського самоврядування у ВНЗ» – ректорат від 26.10.2015р.
(розпорядження по університету від 02.12.15р. № 67)
30. Рішення «Про результати моніторингу офіційного веб-сайту ОДЕКУ, що
проведений Інститутом розвитку регіональної преси» – ректорат від 02.11.
2015р. (див. також рішення ректорату від 16.11.2015р.)
31. План організаційних заходів на 2015-2016 роки щодо запобігання корупційним діянням в Одеському державному екологічному університеті – ректорат
від 02.11.2015р.
32. Нова редакція Порядку ліквідації академічної різниці в навчальних планах при
переводі або поновленні на навчання в Одеському державному екологічному
університеті – ректорат від 07.12.2015р. (наказ по університету від 21.12.15р.
№ 335)
33. Рішення «Про затвердження типів програм підготовки магістрів за новими
спеціальностями, що мають реалізуватися в університеті з 1.09.2016р.» –
ректорат від 14.12.2015р.
34. План заходів, спрямованих на активізацію вивчення студентами та викладачами англійської мови з метою створення для них можливостей її використання
у сферах освіти, науки, культури, економіки та інших сферах, що проводитимуться в ОДЕКУ протягом 2016 року – ректорат від 14.12.2015р. (див. також
наказ від 14.02.2014р. № 21)

35. Порядок видачі в ОДЕКУ запрошень на навчання (стажування) іноземних
громадянам у відповідності до наказу МОН України № 1272 від 14.12.2015р. –
ректорат від 01.02.2016р.
36. Рішення «Про створення відбіркової комісії для визначення відповідності документів про освіту іноземного громадянина встановленим в ОДЕКУ вимогам
та затвердження Порядку роботи цієї комісії» – ректорат від 01.02.2016р.
37. Рішення «Про перелік освітніх програм та призначення керівників (гарантів)
цих освітніх програм» – ректорат від 15.02.2016р. (наказ №53-ОД від
04.03.2016р.)
38. Рішення «Про ведення Реєстру «Прийняті в ОДЕКУ документи по реалізації
Плану заходів імплементації Закону «Про вищу освіту»» – ректорат від
15.02.2016р.
39. Рішення «Про визначення програмного комплексу забезпечення інформаційної
системи організації навчального процесу» – ректорат від 07.03.2016р.
40. Рішення «Про створення навчально-наукового комплексу «Екологічна економіка»» – ректорат від 21.03.2016р.
41. Рішення «Щодо забезпечення газопостачанням гуртожитків університету»
– ректорат від 04.04.2016р.
42. Рішення «Щодо кадрового забезпечення викладання англійської мови за новими навчальними планами на рівнях вищої освіти «Бакалавр» та «Магістр»» –
ректорат від 11.04.2016р.
43. Рішення «Про створення Циклової комісії з правових дисциплін в структурі кафедри екологічного права та контролю еколого-економічного факультету» – ректорат від 11.04. 2016р. (наказ №125-ОД від 04.05.2016р.)
44. Положення про циклову комісію в ОДЕКУ – ректорат від 18.04.2016р. (наказ
№123-ОД від 04.05.2016р.)
45. Рішення «Про розробку шаблонів нових документів про вищу освіту» – ректорат від 18.04.2016р.
46. Рішення «Про упорядкування обліку окремих видів наукової діяльності науково-педагогічних працівників університету та покращення показників діяльності університету, за якими МОН України встановлено звітність» – ректорат
від 10.05. 2016р. (наказ № 22 від 12.05.2016р.)
47. Рішення «Про удосконалення роботи офіційного веб-порталу університету» –
ректорат від 16.05. 2016р. (наказ №141 від 23.05.2016р.)
48. Рішення «Про стан організації звітної компанії викладачів університету, у
яких у цьому році закінчується термін дії строкових трудових договорів (контрактів)» – ректорат від 23.05. 2016р.
49. Рішення «Про назви кваліфікацій та шаблони документів про вищу освіту в
ОДЕКУ» – ректорат від 13.06. 2016р.
50. Рішення «Про укладення угоди з ТОВ «Плагіат» (м. Львів) щодо випробувального використання Антіплагіатної інтернет-системи StrikePlagiarism в
ОДЕКУ» – ректорат від 21.06. 2016р.
51. Рішення «Про зміну назв окремих структурних підрозділів університету
ОДЕКУ» – ректорат від 27.06. 2016р.

52. Рішення «Про стан організації видачі документів про вищу освіту в університеті» – ректорат від 22.08. 2016р.
53. Рішення «Про організацію надання додаткових освітніх послуг у осінньому
семестрі 2016/2017 навчального року» – ректорат від 22.08. 2016р.
54. Рішення «Про визначення порядку карткового обслуговування студентів
ОДЕКУ та забезпечення студентськими квитками» – ректорат від 22.08.
2016р.
55. Рішення «Про поселення студентів у гуртожитки» – ректорат від 22.08.
2016р.
56. Рішення «Про підготовку Правил прийому на навчання до Одеського державного екологічного університету у 2017 році» – ректорат від 17.10.2016р. (розпорядження від 18.10.2016р. № 58)
57. Рішення «Про пропозиції вчених рад ГМІ та факультетів за підсумками обговорення результатів прийому на освітні програми у 2016 році» – ректорат від
24.10.2016р.
58. Рішення «Про звіт зав. кафедрою водних біоресурсів та аквакультури про виконання у 2016 році стратегічного плану удосконалення освітньої діяльності
кафедри» – ректорат від 07.11.2016р.
59. Рішення «Про затвердження Положення про порядок замовлення та видачі
документів про вищу освіту і додатків до них, дублікатів документів про
вищу освіту, академічних довідок, підтвердження документів про освіту в
ОДЕКУ» – ректорат від 14.11.2016р. (наказ від 14.11.2016р. № 307-ОД)
60. Рішення «Про звіт зав. кафедрою інформатики про виконання у 2016 році
стратегічного плану удосконалення освітньої діяльності кафедри» – ректорат
від 14.11.2016р.
61. Рішення «Про підвищення інформованості студентів про критерії оцінювання результатів навчання, порядок формування підсумкової оцінки з кожної
навчальної дисципліни та забезпечення прозорості навчального процесу в університеті» – ректорат від 14.11.2016р. (розпорядження від 15.11.2016р. № 68)
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