
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

Одеський державний екологічний університет 

 

НАКАЗ 

м. Одеса 

« 03 »  лютого  2022 р. №  6"ОД"  

 

«Про підвищення ефективності виконання 

  цільових показників» 

 

 

На виконання рішення вченої ради ОДЕКУ від 30.12.2021 р. 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Особам, визначеними згідно з наказом від 04.06.2021 р. № 105 

відповідальними за контроль оновлення офіційного сайту, безперервно 

здійснювати контроль за наповненням відповідних розділів сайту, при 

необхідності залучаючи до оновлення керівників відповідних структурних 

підрозділів. 

2. Локальним адміністраторам суб-доменів офіційного інтернет-портала 

ОДЕКУ разом з кафедрами університету переглянути та при необхідності 

наповнити до 28.02.2022 р. веб-сторінки кафедр потрібною інформацією. 

Контроль за виконанням цього пункту покласти на проректора Хохлова В.М. 

3. Завідувачам кафедр університету, які впроваджують програми курсів 

підвищення кваліфікації, створити до 31.05.2022 р. електронні версії курсів в 

системі Е-навчання університету. Контроль за виконанням цього пункту 

покласти на Монюшко М.М. 

4. Деканам факультетів та директору інституту розробити до 01.04.2022 р. 

план заходів на факультетах та в інституті стосовно створення 

міждисциплінарних освітньо-наукових програм та розглянути його на 

засіданнях вчених рад. Узагальнені результати розглянути на засіданні 

ректорату 11.04.2022р., відповідальний – проректор Хохлов В.М.  

5. Головам груп забезпечення спеціальностей розглянути до 15.03.2022 р. 

на засіданнях груп питання щодо впровадження викладання освітніх 

компонентів англійською мовою з урахуванням вимог освітніх програм та 

наказу від 03.09.2021 р. № 154 та надати відповідні рапорти проректору 

Хохлову В.М. з метою складання до 01.04.2022р. університетського плану 

впровадження викладання освітніх компонентів англійською мовою.  



Проект плану впровадження розглянути на засіданні Вченої ради 

університету у квітні 2022р., відповідальний проректор Хохлов В.М. 

6. Проректору Хохлову В.М. разом з відділом міжнародних зв’язків 

здійснити організаційні заходи щодо забезпечення щорічної підготовки та 

своєчасне подання на конкурс кафедрами університету хоча б одного проєкту 

до міжнародних освітніх програм та програм академічної мобільності. 

7. Вченій раді факультету комп’ютерних наук, управління та 

адміністрування розглянути до 01.03.2022 р. на своєму засіданні питання 

стосовно підвищення практичної кваліфікації викладачів факультету у 

виробничих підрозділах за профілем освітніх програм. Узагальнені результати 

розглянути на засіданні методичної ради університету у березні 2022р., 

відповідальний – проректор Хохлов В.М. 

8. Завідувачам кафедр забезпечити: 

8.1. до 21.02.2022 р. подання на розгляд відповідних груп забезпечення 

спеціальностей усіх силлабусів навчальних дисциплін; 

8.2. до 28.02.2022 р. занесення до репозитарію університету навчально-

методичної літератури до освітніх компонентів, враховуючи оновлені назви цих 

освітніх компонентів. 

Узагальнені результати виконання цього пункту розглянути на засіданні 

ректорату 07.03.2022р., відповідальний – проректор Хохлов В.М. 

9. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе. 
 

Ректор       Степаненко С.М. 
 

 

Проект вносить     Узгоджено 

Проректор з НМР    Перший проректор 

 


