
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
   

              

Н  А  К  А  З 

 

 

„_11_”   _квітня_   2022 р.                  м. Одеса                               №   _42-ОД__ 

 
“ Про  створення  міжкафедральної  предметної  комісії  

   з освітньо-професійної програми «Землеустрій та кадастр»  

   спеціальності  193  Геодезія  та  землеустрій  першого  

   (бакалаврського) рівня вищої освіти” 

 

 

 

З метою удосконалення системи підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Землеустрій та кадастр» 

спеціальності 193 Геодезія та землеустрій, рішенням ректорату Одеського державного 

екологічного університету від 11 квітня 2022 року 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Створити міжкафедральну предметну комісію «Землеустрій та кадастр» у складі: 

- Сербова М.Г., першого проректора-проректора з навчальної роботи – голова 

комісії; 

- Данілової Н.В., к.г.н., асистента кафедри агрометеорології та агроекології, гаранта 

ОПП «Землеустрій та кадастр» - заступник голови комісії; 

- Толмачової А.В., к.г.н., асистента кафедри агрометеорології  та агроекології – 

секретар комісії; 

- Гриба О.М., к.г.н., доцента кафедри гідроекології та водних досліджень, керівника 

групи забезпечення ОПП «Землеустрій та кадастр»; 

- Овчарук В.А., директора навчально-наукового гідрометеорологічного інституту; 

- Лободи Н.С., завідувача кафедри гідроекології та водних досліджень; 

- Польового А.М., завідувача кафедри агрометеорології та агроекології; 

- Кічук Н.С., к.г.н., доцента кафедри гідрології суші; 

- Бучинської І.В., доктора філософії з спеціальності 122 Комп’ютерні науки, 

асистента кафедри інформаційних технологій.  

 

2. Голові міжкафедральної предметної комісії Сербову М.Г.: 

2.1. До кінця квітня 2022 року провести установчі збори предметної комісії, 

розробити та затвердити в установленому порядку план заходів, пов’язаних з 

удосконаленням системи підготовки здобувачів вищої освіти, в тому числі розробити та 

затвердити у встановленому порядку: 

- план підвищення кваліфікації викладачів. які входять до групи забезпечення 

спеціальності 193; 



- план підготовки до акредитації освітньо-професійною програмою «Землеустрій та 

кадастр»; 

2.2. Не пізніше 20 серпня подати на розгляд адміністрації університету: 

- обґрунтовані пропозиції щодо кадрового забезпечення освітнього процесу 

підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Землеустрій та 

кадастр»; 

- план підготовки силлабусів освітніх компонентів навчального плану освітньої 

програми «Землеустрій та кадастр». 

2.3. У жовтні 2022 року представити на розгляд ректорату ОДЕКУ звіт про 

результати роботи міжкафедральної предметної комісії. 

 

3. Контроль за виконанням цього Наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Ректора                                                                             С.М. Степаненко 

Проект вносить:                                                               Погоджено:  

Перший проректор                                                          Проректор з НМР 

                                                                                           Директор НН ГМІ 

                                                                                           Гарант ОПП 

                                                                                           Юрисконсульт  
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