
 
МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ 

  

Н А К А З 
 
« 19   » вересня  2022 р.                     м. Одеса                                   № _139-ОД_ 

 
«Про організацію освітнього процесу 
 в ОДЕКУ з 03 жовтня 2022 року» 

 

 

Відповідно до рішення ректорату Одеського державного екологічного 

університету від 12 вересня 2022 року, Акту оцінки приміщення ОДЕКУ щодо 

можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття 
від 17.08.2022р., а також листа Одеської державна (військова) адміністрації від 

16.09.2022 року № 9214/2/01-32/7556/2-22 щодо дозволу на проведення очного 

режиму в ОДЕКУ в межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту, 
що можуть використовуватися для укриття учасників освітнього процесу 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Починаючі з 03 жовтня 2022 року освітній процес для здобувачів вищої 
освіти 1-2 курсів РВО молодшого бакалавра та бакалавра всіх спеціальностей та 
освітньо-професійних програм денної форми навчання перевести в аудиторний 

режим (offline).   

2. Відповідно до абзацу четвертого п. 2 наказу № 100-ОД від 08.07.2022р. 

«Про організацію освітнього процесу в осінньому семестрі 2022/2023 

навчального року», для студентів 1-2 курсів підготовки, які з об’єктивних 

обставин не можуть відвідувати заняття в аудиторному режимі, забезпечити 

проведення у другій половині дня (починаючі з 14.30 год.) освітній процес в 
дистанційному режимі (online) у формі консультацій. 

3. Для здобувачів вищої освіти денної форми освітньо-професійних програм 

«Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення ЗСУ» РВО 

бакалавра і магістра всіх курсів навчання освітній процес проводиться виключно 

в аудиторному режимі. 

4. Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання інших курсів 
підготовки РВО бакалавра, заочної форми навчання РВО молодшого бакалавра 
та бакалавра всіх курсів підготовки, спеціальностей, освітньо-професійних 

програм, магістрів всіх форм навчання, спеціальностей та освітньо-професійних 

програм, освітній процес у 1-му семестрі 2022/2023 навчального року подовжити 

в online режимі за всіма освітніми заходами.   

Для здобувачів вищої освіти третього (наукового) рівня освітній процес за 
всіма освіітньо-науковими програмами, спеціальностями та формами навчання 
проводиться в дистанційному режимі.  



5. Навчальна дисципліна «Основи військової підготовки» для студентів 
денної форми 1-2-го років навчання всіх спеціальностей проводиться виключно 

в аудиторному режимі. 
Для здобувачів вищої освіти, які станом на перший семестр 2022/2023 

навчального року, не мають можливості відвідування аудиторних занять з 
дисципліни «Основи військової підготовки» рішенням відповідного деканату 

встановлюється індивідуальний графік вивчення зазначеної дисципліни в інших 

семестрах бакалаврського рівня навчання.    

6. Першому проректору Сербову М.Г. та начальнику навчального відділу 
Сапко О.Ю. вжити необхідних організаційних заходів щодо підготовки до 

проведення освітнього процесу в аудиторному режимі, у т.ч. підготовці розкладу 
занять для 1-2 курсів РВО молодшого бакалавра та бакалавра денної форми 

навчання в режимі offline (перша половина дня) та в дистанційному режимі 
консультацій (друга половина дня). 

7. Завідувачам кафедр університету не пізніше 21 вересня п.р. подати до 

навчального відділу університету пропозиції щодо кадрового забезпечення 
освітнього процесу в аудиторному режимі, а також зазначити технічні 
можливості кафедр щодо одночасного проведення навчальних занять для 
здобувачів вищої освіти в аудиторному та дистанційному режимах. 

8. Навчальному відділу (Сапко О.Ю.) до 30.09.2022р. провести перевірку 
технічних можливостей означених кафедрами аудиторій щодо одночасного 

проведення навчальних занять для здобувачів вищої освіти в аудиторному та 
дистанційному режимах та результати перевірки представити у вигляді 
розпорядження щодо дозволу на проведення таких занять в означених 

аудиторіях. 

9. Всім керівниками структурних підрозділів Одеського державного 

екологічного університету, з метою гарантування безпечних умов навчання для 
всіх учасників освітнього процесу забезпечити  безумовне  виконання наказу    
№ 100-ОД від 08.07.2022 р. «Про організацію освітнього процесу в осінньому 

семестрі 2022/2023 навчального року» в частині вимог абзацу четвертого п. 2 та 
п. 3.2.   

10. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора- 
проектора з навчальної роботи Сербова М.Г. 

 

Ректор                                                                      Степаненко С.М. 
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