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Одеський державний екологічний університет 
 

НАКАЗ 
м. Одеса 

« 15 »  березня  2022 р. №  30"ОД"  
 

«Про організацію освітнього процесу в ОДЕКУ 
  на час воєнного стану» 

 
На виконання розпорядження Одеської обласної військової адміністрації 

"Про організацію освітньої діяльності в Одеській області на період воєнного 
стану" від 08.03.2022р. № 79/А-2022 з метою організації освітнього процесу на 
час воєнного стану з урахуванням наказу Міністерства освіти і науки України 
від 07.03.2022р. № 235, листів Міністерства освіти і науки України від 
06.03.2022 р. № 1/3371-22 та 10.03.2022 № 1/3417-22  

 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Освітній процес проводити у дистанційному режимі у порядку, визна-

ченому розпорядженням "Щодо організації освітнього процесу у ІІ семестрів 
20221-2022 н.р." від 31.01.2022р. № 1 та наказом "Про організацію надання у ве-
сняному семестрів студентам всіх спеціальностей на РВО "бакалавр", магістр 
додаткових освітніх послуг для засвоєння навчальних дисциплін, за якими вони 
мають академічну заборгованість" від 12.02.2022р. № 14-С. 

2. Дотримуватись графіку навчального процесу на 2021/2022 навчальний 
рік зі змінами, затвердженими наказом від 02.03.2022 р. № 27-ОД. 

3. Затвердити форму щотижневого опитування здобувачів вищої освіти 
стосовно їхньої можливості бути присутніми в дистанційному режимі на навча-
льних заняттях згідно з затвердженим розкладом (додається); 

4. Деканам факультетів, директору інституту та завідувачу аспірантури та 
докторантури: 

4.1. до 17.03.2022 р. та щотижнево організувати опитування здобувачів 
вищої освіти стосовно їхньої можливості бути присутніми в дистанційному ре-
жимі на заняттях згідно з затвердженим розкладом занять та надавати цю інфо-
рмацію Раді студентського самоврядування університету; 

4.2. на підставі опитувань здобувачі вищої освіти до 18.03.2022 р. видати 
розпорядження стосовно переведення певних категорій здобувачів вищої освіти 
(беруть активну участь у волонтерському русі тощо) на навчання за індивідуа-
льними графіками навчання; 

4.3. підготувати накази стосовно надання академічної відпустки окремих 



здобувачів вищої освіти за їхніми особистими заявами або за мотивованим по-
данням Ради студентського самоврядування університету у разі відсутності 
зв'язку або можливості брати участь у освітньому процесі через відсутність ін-
тернет-зв'язку з ними; 

4.4. на підставі щотижневих опитувань вносити відповідні корективи до 
розпоряджень та наказів, зазначених у п.п. 4.2 і 4.3 цього наказу. 

5. Завідувачам кафедр: 
5.1. до 18.03.2022 р. та щотижнево визначити можливість здійснення по-

садових обов’язків науково-педагогічними працівниками кафедри; 
5.2. на підставі визначених можливостей: 
– до 19.03.2022 р. надати до навчального відділу та відділу кадрів списки 

викладачів, з якими немає зв'язку, а також тих, хто не має можливості проводи-
ти навчальні заняття у дистанційному режимі; 

– внести до 22.03.2022р., у разі потреби, у встановленому порядку зміни 
до розподілу навчального навантаження серед викладачів кафедри та надати до 
навчального відділу рапорти стосовно змін навчального навантаження окремих 
науково-педагогічних працівників; 

– у разі змін у можливостях організації навчального процесу окремими 
викладачами кафедри оперативно інформувати навчальний відділ та відділ кад-
рів про ці факти та прийняті рішення щодо організації освітнього процесу за 
дисциплінами кафедри; 

5.3. разом з деканатами та Радою студентського самоврядування універ-
ситету організувати щотижневий контроль науково-педагогічними працівника-
ми кафедр, які виконують обов’язки кураторів, за можливістю участі здобувачів 
вищої освіти в освітньому процесі та, у разі потреби, інформування деканів фа-
культетів або директора інституту з метою видання ними відповідних розпоря-
джень або підготовки наказів, як це визначено у п. 4. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого проректо-
ра-проректора з навчальної роботи Сербова М. Г. 

 
Ректор       Степаненко С.М. 

 
 

Проект вносить     Узгоджено 
Перший проректор    Проректор з НР 
       Проректор з НМР 
       Навчальний відділ 
       Відділ аспірантури 



Додаток до наказу 
від 15.03.2022р. № ____ 

 
 

Інформація про стан готовності до поновлення освітнього процесу з 21 березня 2022 року 
 

Факультет, 
спеціальність 

Освітній рівень, 
рік навчання 

Студенти 

Готові до дистан-
ційного навчання 

Не готові 

Немає зв'язку Волонтери Тер-
оборона ВСУ 

       
       

 

 


