
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

Одеський державний екологічний університет 
 

НАКАЗ 

м. Одеса 

« 03 »  травня  2022 р. №  51  
 

«Про затвердження плану впровадження 

  викладання освітніх компонентів англійською 

  мовою» 

 

На виконання рішення вченої ради ОДЕКУ від 28.04.2022 р.  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити плани впровадження викладання освітніх компонентів анг-

лійською мовою по кафедрах. 

Кафедра 

Обсяг аудиторних годин, викладення яких здій-

снюється англійською мовою (на кінець року) 

2022 2023 2024 2025 

Океанології та морського 

природокористування 

30 45 60 90 

Екологічного права та контролю 60 105 150 210 

Загальної та теоретичної фізики 60 105 120 180 

Вищої та прикладної математики 30 45 60 90 

Економіки природокористування 30 120 180 210 

Інформаційних технологій 45 120 240 330 

Гідроекології та водних досліджень 30 45 60 75 

Автоматизованих систем моніторингу на-

вколишнього середовищ та інформатики 

60 120 180 270 

Публічного управління та менеджменту 

природоохоронної діяльності 

30 90 180 240 

Агрометеорології та агроекології 30 60 105 150 

Метеорології та кліматології 60 120 180 240 

Екології та охорони довкілля 60 120 180 240 

Хімії навколишнього середовища 15   30 

Гідрології суші 30 60 90 120 

Водних біоресурсів та аквакультури 30 60 90 120 

 

2. Проректору з НМР Хохлову корегувати зазначені у п. 1 плани за моти-

вованими поданнями завідувачів кафедр у разі змін аудиторних годин по дис-

циплінах, які викладають на кафедрах, з метою досягнення на кінець 2025 року 

частки 10% аудиторних годин від їх загальної кількості для дисциплін, які ви-

кладаються англійською мовою. 



3. Завідувачам кафедр сприяти отриманню викладачами документу, що 

засвідчує володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 згідно із Загаль-

ноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти. 

4. Науково-педагогічним працівникам, які викладають освітні компонен-

ти англійською мовою та мають документ, що засвідчує володіння англійською 

мовою на рівні не нижче В2 згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з 

мовної освіти, встановлювати надбавку до посадових окладів у розмірі 15%. 

5. Звіт про виконання плану на 2022 рік заслухати на вченій раді універ-

ситету у грудні 2022 року. 

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

Хохлова В. М. 
 

Ректор       Степаненко С.М. 
 

 

Проект вносить     Узгоджено 

Проректор з НМР    Перший проректор 


