
 
 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

Рішення Вченої ради 

від 12 березня 2020 року, протокол № 11 
 

Про проведення занять  

за допомогою дистанційних технологій  
 

Заслухавши інформацію проректора державного університету Берназа П.В. 

про проведення занять за допомогою дистанційних технологій, Вчена рада 
 

УХВАЛИЛА: 

1. Керівникам факультетів, докторантури та аспірантури, Одеського центру 

первинної професійної підготовки «Академія поліції», навчально-наукового 

інституту права та кібербезпеки забезпечити: 

1.1. З 12 березня 2020 року до закінчення карантину проведення занять за 

допомогою дистанційних технологій системи управління навчанням Moodle 

3.6, інших можливостей Інтернет комунікацій та внести відповідні зміни до 

графіка навчального процесу. 

1.2. Розроблення спільно з відділенням комп’ютерного та програмного 

забезпечення (Деркач В.В.) заходів із забезпечення дистанційного проведення 

навчальних занять та відпрацювання занять відповідно до навчальних планів 

після нормалізації епідемічної ситуації. 

1.3. Розроблення спільно з навчально-методичним відділом (Сіфоров О.І.), 

відділом організації наукової роботи (Домброван Н.В.) заходів щодо часткового 

переведення працівників на роботу в дистанційному режимі та на виконання 

інших видів робіт (організаційно-педагогічна, методична, наукова тощо). 

1.4. Опрацювання спільно з відділом кадрового забезпечення (Панасенко Л.С.) 

питання щодо надання працівникам університету чергових відпусток, а також 

залишків відпусток за попередні роки. 

2. Виконання науково-педагогічними працівниками навчального 

навантаження, передбаченого розкладом навчальних занять, прирівняти до 

виконання навчального навантаження в межах дистанційного навчання. 

3. Керівникам факультетів, які забезпечують освітній процес за заочною 

формою, вчасно погоджувати дозвіл на отримання здобувачами вищої освіти 

індивідуального графіку на складання заліково-екзаменаційної сесії; 

4. Внести зміни:  

4.1. до п. 11 наказу ОДУВС від 05.12.2019 № 554 «Про проведення 

стажування курсантів 4-го курсу університету», п. 6 наказу ОДУВС від 

13.12.2019 № 563 «Про проведення стажування курсантів 4-го курсу Херсонського 

факультету», а саме: забезпечити захист стажування курсантів 4-го курсу упродовж 

десяти діб із дня прибуття їх до університету; до п. 13 наказу ОДУВС від 

05.12.2019 № 553 «Про проведення стажування та навчальної практики курсантів 

3-го курсу університету», п. 6 наказу ОДУВС від 13.12.2019 № 564 «Про 

проведення стажування курсантів 3-го курсу Херсонського факультету», а саме: 



забезпечити захист стажування курсантів 3-го курсу факультету підготовки 

фахівців для підрозділів превентивної діяльності упродовж десяти діб із дня 

прибуття їх до університету; 

4.2. до пунктів 1.1. та 4.1. Положення про організацію освітнього процесу 

в університеті;  

4.3. до Положення про організацію освітнього процесу на заочній формі 

навчання в університеті, змінивши його назву на Положення про організацію 

освітнього процесу на заочній та дистанційній формах здобуття вищої освіти в 

університеті. 

4.4. до п. 6 наказу ОДУВС від 27 лютого 2020 № 73 «Про проведення 

педагогічної практики слухачів факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування», а саме: «Членам комісії забезпечити захист 

матеріалів педагогічної практики на протязі десяти діб з дня припинення 

карантину». 

5. Провести дистанційно заплановану у період з 13 до 25 квітня 2020 року 

педагогічну практику слухачів факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування 1-го курсу освітнього ступеня «магістр» на кафедрах 

університету відповідно до наказу ОДУВС від 27 лютого 2020 № 73 «Про 

проведення педагогічної практики слухачів факультету підготовки фахівців для 

органів досудового розслідування». 

6. Перенести початок проведення запланованих атестацій здобувачів 

вищої освіти у 2020 році на післякарантинний період. 

7. Урахувати залучення курсантів університету до заходів з публічної 

безпеки і порядку, спрямованих на запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, на період карантину як 

додатковий вид практичної складової підготовки курсантів. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора державного 

університету Берназа П.В. 

 

 

Голова  

Вченої ради В’ячеслав АБРОСЬКІН 

 

Учений секретар  

Вченої ради Максим ІСАЄНКО 
 


