
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

Одеський державний екологічний університет 

 

НАКАЗ 

м. Одеса 

« 31 »  травня  2021 р. №  97"ОД"  

 
«Про внесення змін до освітньої програми і 

  навчального плану до неї та затвердження 

  робочих навчальних планів для іноземних 

  студентів на 2021-22 навчальній рік» 

 

На виконання рішення вченої ради ОДЕКУ від 27.05.2021 р. 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити зміни до освітньої програми «Землеустрій та кадастр» та 

навчального плану до неї для бакалаврського рівня вищої освіти за 

спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій. 

2. Затвердити робочі навчальні плани на 2021-22 навчальний рік для 

освітньої програми «Землеустрій та кадастр» (193 Геодезія та землеустрій, 

бакалаврський рівень вищої освіти, денна і заочна форма). 

3. Затвердити робочі навчальні плани для іноземних студентів на 2021-22 

навчальний рік згідно з переліком, наведеним у Додатку А. 

4. Гаранту освітньої програми «Землеустрій та кадастр» до 03.06.2021 р. 

оприлюднити затверджену та оформлену належним чином освітню програму і 

навчальний план на офіційному інтернет-порталі університету. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з НМР 

Хохлова В. М. 

 

Ректор       Степаненко С.М. 

 

 

Проект вносить     Погоджено 

Проректор з НМР    Перший проректор 

       Декан по роботі з ІС 

 

 

 

 



Додаток А 

Перелік затверджених робочих навчальних планів для іноземних студентів на 

2021-22 навчальний рік 

 

1. Початковий рівень вищої освіти 

– «Гідрометеорологія» (103 Науки про Землю, денна форма); 

2. Бакалаврський рівень вищої освіти 

– «Менеджмент» (073 Менеджмент, денна і заочна форма); 

– «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» (101 Екологія, денна і заочна форма); 

– «Гідрометеорологія» (103 Науки про Землю, денна і заочна форма); 

– «Землеустрій та кадастр» (193 Геодезія та землеустрій, денна форма); 

– «Комп’ютерні науки» (122 Комп’ютерні науки, денна і заочна форма); 

– «Публічне управління та адміністрування» (281 Публічне управління та 

адміністрування, денна і заочна форма); 

– «Сталий туризм» (242 Туризм, денна і заочна форма); 

3. Магістерський рівень вищої освіти 

– «Екологія та охорона навколишнього середовища» (101 Екологія, денна 

форма); 

– «Агрометеорологія» (103 Науки про Землю, денна і заочна форма); 

– «Гідрологія і комплексне використання водних ресурсів» (103 Науки про 

Землю, денна і заочна форма); 

– «Метеорологія і кліматологія» (103 Науки про Землю, денна і заочна 

форма); 

– «Океанологія і гідрографія» (103 Науки про Землю, денна і заочна 

форма); 

– «Комп’ютерні науки» (122 Комп’ютерні науки, денна форма); 

– «Менеджмент організацій та адміністрування» (073 Менеджмент, денна 

форма). 

 


