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«Про організацію надання в весняному  

семестрі студентам всіх спеціальностей 

на РВО «бакалавр», «магістр» 

додаткових освітніх послуг для засвоєння 

навчальних дисциплін, за якими вони мають 

академічні заборгованості» 

 

 

У відповідності з Положенням «Про порядок надання додаткових освітніх послуг з ви-

вчення окремих навчальних дисциплін студентами ОДЕКУ», Положення «Про організацію 

освітнього процесу в Одеському державному екологічному університеті», Тимчасового По-

ложення «Про індивідуальний навчальний план студента в Одеському державному екологіч-

ному університеті», Положення «Про проведення підсумкового контролю знань студентів» 

та згідно з рішенням ректорату від __.02.2022 р. «Про організацію додаткових освітніх пос-

луг у весняному семестрі 2021/2022 н.р.» 
 

НАКАЗУЮ:  
 

1. Встановити, що освоєння студентами навчальних дисциплін, за якими вони мають 

академічні заборгованості та які включені до індивідуальних навчальних планів на 2021/2022 

навчальний рік, здійснюється за механізмом надання додаткових освітніх послуг з вивчення 

окремих навчальних дисциплін, визначених Положенням «Про порядок надання додаткових 

освітніх послуг з вивчення окремих навчальних дисциплін студентами ОДЕКУ». 

 

2. З метою реалізації вимог вищевказаного Положення: 

2.1 Встановити термін подання до деканатів заяв встановленої форми студентами всіх 

напрямків підготовки, які мають станом на 07.02.2022 р. академічні заборгованості 

та успішність навчання яких за попередній період навчання складає не менше 60 %, 

на надання додаткових освітніх послуг з вивчення окремих навчальних дисциплін до 

17.02.2022 р. 

2.2 Встановити строки надання додаткових освітніх послуг з вивчення окремих навча-

льних дисциплін для студентів денної форми навчання з 28.02.2022р. по 01.05.2022р. 

та строк проведення підсумкової атестації з цих дисциплін – з 02.05.2022 р. по 

08.05.2022 р.  
Для студентів IV курсу – строк надання освітніх послуг з вивчення окремих дисцип-

лін з 28.02.2022 р. по 03.04.2022 р. та строк проведення підсумкової атестації з цих 

дисциплін – з 04.04.2022 р. по 10.04.2022 р. 

2.3 Встановити, що викладачі подають до деканатів закриті інтегральні відомості у 

строки, визначені Інструкцією „Про порядок ведення, контролю та зберігання інте-



  

гральних відомостей поточної оцінки знань і вмінь студентів за змістовними моду-

лями” від 20.03.09 р. та п.3.3 Положенням „Про порядок надання додаткових освіт-

ніх послуг по вивченню окремих навчальних дисциплін студентами ОДЕКУ”, а також 

проводять підсумковий контроль у строгій відповідності з вимогами Положення 

«Про проведення підсумкового контролю знань студентів в ОДЕКУ» та п.3.6 Поло-

женням „Про порядок надання додаткових освітніх послуг по вивченню окремих на-

вчальних дисциплін студентами ОДЕКУ”. 

2.4 Директору г/м інституту та деканам факультетів (Овчарук В.А., Кузніченко С.Д., Чу-

гай А.В.): 

- спільно зі студентами всіх напрямків підготовки, які мають академічні заборгова-

ності та успішність навчання яких за попередній період навчання складає не менше 

60 % скорегувати індивідуальні навчальні плани цих студентів на 2021/2022 навча-

льний рік з включенням до них навчальних дисциплін, за якими ці студенти мають 

академічні заборгованості;  

- передати завізовані деканами та підписані студентами проекти договорів на надан-

ня додаткових освітніх послуг на підписання першому проректору до  21.02.2022 р.; 

- видати розпорядження на надання додаткових освітніх послуг з вивчення окремих 

навчальних дисциплін до 23.02.2022 р. у строгій відповідності з поданими студента-

ми заявами встановленої форми та довести ці розпорядження до кафедр не пізніше 

25.02.2022 р.; 

- у відповідності з пп. 3.2 та 3.4. Положення „Про порядок надання додаткових осві-

тніх послуг по вивченню окремих навчальних дисциплін студентами ОДЕКУ прово-

дити контроль реалізації індивідуальних навчальних план-графіків надання додатко-

вої освітньої послуги з вивчення окремої дисципліни та організації підсумкового ко-

нтролю. 

2.5. Завідувачам кафедр, по дисциплінам яких проводиться надання додаткових освітніх 

послуг з вивчення окремих навчальних дисциплін: 

- надати за своїм підписом до 17.02.2022 р. у відповідні деканати списки студентів 

по академічним групам, які не мають позитивної оцінки сесійного контролю по кож-

ній дисципліні кафедри окремо; 

- організувати у відповідності з п. 2.4 Положення „Про порядок надання додаткових 

освітніх послуг по вивченню окремих навчальних дисциплін студентами ОДЕКУ” ро-

зробку відповідними викладачами кафедри, погодження з навчальним відділом та 

затвердження на кафедрі до 23.02.2022 р. індивідуальних навчальних план-графіків 

надання додаткової освітньої послуги з вивчення окремої дисципліни встановленого 

зразка; 

- організувати на кафедрі контроль виконання викладачами: 

а) затверджених індивідуальних навчальних план-графіків повторного вивчення у 

відповідності з розділом III Положення „Про порядок надання додаткових 

освітніх послуг по вивченню окремих навчальних дисциплін студентами ОДЕ-

КУ” та інформування деканатів про стан реалізації цих план-графіків у встано-

влені строки; 

б) вимог п. 3.3. та 3.4 Положення „Про порядок надання додаткових освітніх пос-

луг по вивченню окремих навчальних дисциплін студентами ОДЕКУ” щодо ор-

ганізації завершення вивчення окремих навчальних дисциплін та організації 

підсумкового контролю; 

- внести до 06.03.2022 р. зміни до навчального навантаження відповідних викла-

дачів у встановленому порядку у відповідності з розділом IV Положення „Про поря-

док надання додаткових освітніх послуг по вивченню окремих навчальних дисциплін 

студентами ОДЕКУ”. 

 



  

3. Навчальному відділу організувати контроль за організацією на кафедрах університе-

ту надання додаткових освітніх послуг з вивчення окремих навчальних дисциплін студентам 

денної форми навчання у відповідності з вимогами Положення „Про порядок надання дода-

ткових освітніх послуг по вивченню окремих навчальних дисциплін студентами ОДЕКУ”. 

 

4. Контроль за виконанням цього Наказу покласти на першого проректора-проректора з 

навчальної роботи Сербова М.Г. та навчальний відділ. 

 

 

Ректор                                                           С.М. Степаненко 

 

 

Проект вносить:                                                                                Узгоджено: 

Навчальний відділ                                                                    Проректор з НР 

                                                                                                     

 

 


