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«Щодо організації освітнього 
процесу у травні-червні 2020 –2021 н.р.» 
 
 

У зв’язку з переходом Одеси та Одеської області в жовту зону карантинних обмежень та 
на підставі рішення ректорату від 05 травня 2021 р.: 

 
1. З 11 травня 2021 р. по 23 травня 2021 р. заняття проводяться в аудиторному режимі 

за затвердженим розкладом (11.05-15.05 – тиждень практичних занять; 17.05-23.05 – заліковий 
тиждень). При наявності поважних причин (лікарняний) дозволяється проведення занять у дис-
танційному режимі. 

 

2. Екзаменаційна сесія для студентів денної форми навчання з 24 травня 2021 р. по 06 
червня 2021 р. проводиться аудиторному режимі за затвердженим розкладом екзаменів. При 
наявності поважних причин у здобувачів вищої освіти (лікарняний, неможливість перетинання 
корону тощо) дозволяється проведення екзаменів у дистанційному режимі. 

 

3. Консультаційна, заліково-екзаменаційна та настановна сесії, навчальні практики для 
студентів заочної форми навчання з 17 травня 2021 р. по 25 червня 2021 р. проводяться в змі-
шаному аудиторно-дистанційному режимі за затвердженим розкладом. Дистанційний режим до-
зволяється окремим студентам заочної форми навчання за їх письмовим зверненням керівником 
Центру (Монюшко М.М.) при наявності поважних причин. 

 

4. Захист кваліфікаційних робіт магістрів в період з 24 травня 2021 р. по 30 травня 2021 
р. освітньо-наукової програми 101 «Екологія» проводиться аудиторному режимі за затвердже-
ним графіком. При наявності поважних причин у здобувачів вищої освіти (лікарняний, немож-
ливість перетинання корону тощо) дозволяється проведення захисту у дистанційному режимі. 

 

5. Захист кваліфікаційних робіт бакалаврів в період з 07 червня 2021 р. по 27 червня 
2021 р. проводиться в аудиторному режимі. При наявності поважних причин у здобувачів вищої 
освіти (лікарняний, неможливість перетинання корону тощо) дозволяється проведення захисту 
у дистанційному режимі. 

 

6. Навчальні практики для студентів денної форми навчання в період з 07 червня 2021 р. 
по 26 червня 2021 р. проводяться в аудиторному режимі. 

 

7. Оформлення дозволу на проведення занять, екзаменів та захисту кваліфікаційних робіт 
у дистанційному режимі проводиться деканатами у встановленому порядку 

 

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого проректора Сер-
бова М.Г., навчальний відділ (Сапко О.Ю.), деканати (Боровська Г.О., Кузніченко С.Д., Овчарук 
В.А., Чугай А.В., Монюшко М.М.) та зав. кафедрами. 

 
 

Ректор       Степаненко С.М. 
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