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ЗВІТ  

Про заходи по виконанню Плану ректорату по реалізації передвиборчої 

програми 

 

 

План ректорату по реалізації передвиборчої програми ректора Одеського 

державного екологічного університету був затверджений 17 вересня 2018 року. 

Відповідно до цього Плану протягом звітного періоду за напрямами 

діяльності першого проректора - проректора з навчальної роботи передбачалось 

виконання: 

 

Розділ І. Підвищення ефективності управління університетом  

Завдання:  

- підвищення ефективності менеджменту і скорочення кількості 

послідовних ланок у системі управління університетом; 

- зменшення до мінімуму обсягу внутрішнього паперового документообігу; 

- створення єдиної бази даних університету з обліку кадрів, ресурсів, 

планів і обсягів робіт тощо; 

- оприлюднення інформації про штатні розписи, вакансії, конкурсні 

справи, кошториси тощо у доступній та зручній формі для користувачів та 

офіційному сайті університету; 

- подальше розширення автономії відокремлених структурних підрозділів. 

На виконання визначених завдань протягом звітного періоду проведена 

структурна реорганізація низки структурних підрозділів університету. 

Наприклад, створений Інститут післядипломної освіти, який координує не 

тільки весь спектр курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, але 

й заочну форму підготовку здобувачів вищої освіти за рівнями вищої освіти 

молодшого бакалавра та бакалавра. Протягом останніх двох навчальних років 

основний внутрішній документообіг майже повністю перейшов з паперового на 

електронний види. Безумовно, в цьому значний вплив обумовлений роботою як 

університету в цілому, так і окремих підрозділів ОДЕКУ, в умовах карантинних 

обмежень. В першу чергу, зазначене відноситься до документів Вченої, 

методичної та науково-технічної рад ОДЕКУ, ректорату університету, вчених 

рад гідрометеорологічного інституту та факультетів, підготовки переважної 

більшості звітної документації структурних підрозділів університету.   

На виконання визначених операційних цілей Плану заходів ректорату 

подовжена оптимізація системи управління університетом,  у тому числі 

подальше запровадження інформаційних технологій управління та організація 

надання електронних послуг. Протягом звітного періоду документація, 

необхідна для замовлення дублікатів документів про освіту, інших категорій 

навчальної та виробничої документації (витягів з навчальних планів, 

підтверджуючих документів, навчальних довідок, відповідей на запити тощо) 



надходила до адміністративних підрозділів університету переважно в 

електронному вигляді. З урахуванням карантинних обмежень успішно 

пройдений шлях апробації та запровадження комунікацій з співробітниками та 

здобувачами вищої освіти університету з використанням сучасних 

інформаційних технологій.  

Проведена реорганізація навчальних лабораторій університету з 

урахуванням доцільності збереження матеріально-технічної бази, накопиченого 

навчального і наукового потенціалу кафедр, а також фінансових можливостей 

забезпечення освітнього процесу в ОДЕКУ.  

На досягнення операційних цілей, на жаль, не вдалося суттєво зменшити 

обсяг внутрішнього паперового документообігу закладу вищої освіти.  Вся 

інформація, яка стосується штатних розписів, вакансій, конкурсних справ, 

фінансово-економічної діяльності ЗВО, у тому числі щорічні бухгалтерські 

звіти та ін. розміщується та систематично оновлюється на офіційному веб-сайті 

університету. Протягом 2021 року з урахуванням змін діючого законодавства 

України розроблені та затверджені відповідно до встановлених процедур нові 

Положення про відокремлені структурні підрозділи ОДЕКУ, які значною мірою 

розширюють їх автономію. 

З метою посилення ролі Вченої ради ОДЕКУ в управлінні університетом 

запроваджена практика публічних звітів за основними напрямками діяльності 

закладу вищої освіти керівників ОДЕКУ, в першу чергу, проректорів, 

директора навчально-наукового гідрометеорологічного інституту, деканів 

факультетів, директорів відокремлених структурних підрозділів та завідувачів 

кафедрами. 

Протягом звітного періоду адміністрацією університету вжита ціла низка 

заходів для забезпечення ефективності, прозорості та відкритості у всіх 

питаннях своє діяльності, у тому числі, розроблені та затверджені в 

установленому порядку відповідні нормативно-розпорядчі документи по 

університету.  

 

Розділ ІІ. Зростання бюджету університету, забезпечення 

обґрунтованості, прозорості та підвищення ефективності його 

використання. 

Завдання: 

- підвищення ефективності фінансового забезпечення діяльності ЗВО, 

диференціації виплат в залежності від результатів роботи за рахунок 

надбавок і премій; 

- ефективне управління фінансовими ресурсами з метою забезпечення 

умов сталого та ефективного функціонування університету та розвиток 

матеріально-технічної бази ЗВО; 

- розширення переліку платних послуг, що надаються підрозділами 

ОДЕКУ, ефективне стимулювання співробітників, ефективне використання 

матеріально-технічної бази. 

На виконання завдань Розділу ІІ протягом звітного періоду розроблена 

низка внутрішніх нормативних документів, які повинні забезпечити ефективне 

управління фінансовими ресурсами, використання матеріально-технічної бази 

університету, а також обумовити зацікавленість співробітників ОДЕКУ через 



інструменти їх стимулювання. На виконання зазначених завдань протягом 

звітного періоду оновлені внутрішні нормативні документи університету, які 

забезпечують можливість диференціації виплат окремим співробітникам з 

урахуванням результатів їх професійної діяльності. У тому числі, заходи 

матеріального стимулювання розроблені та запроваджені для співробітників 

університету за результатами їх профорієнтаційної та рекламної роботи з 

майбутніми вступниками до ОДЕКУ.  За звітний період збільшення переліку 

платних послуг освітнього спрямування не відбулося, але з’явилися нові 

програми в переліку платних послуг Інституту післядипломної освіти 

університету, вперше суттєво розширений обсяг здобувачів вищої освіти за 

початковим (коротким) циклом молодшого бакалавра за трьома ліцензованими 

спеціальностями тощо. В поточному 2022 році вперше розпочинається набір 

молодших бакалаврів за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура. В 

університеті протягом останніх років запроваджений комплекс заходів, який 

забезпечує публічний розгляд та затвердження бюджету університету, 

удосконалюється система планування та використання власних фінансових 

надходжень за рахунок освітніх послуг. Вжита низка заходів щодо 

забезпечення прозорості та контролю за наданням послуг орендарям, 

проведення тендерних та інших закупівель. На жаль, але карантинні обмеження 

2020/2021 – 2021/2022 навчальних років обумовили зменшення загального 

контингенту студентів у тому числі іноземців, підготовка яких здійснюється за 

рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, що в свою чергу обумовили 

суттєве зменшення фінансових надходжень до спеціального фонду 

університету.  

Достатньо ефективне управління наявними фінансовими ресурсами як 

загального, так і спеціального фондів дозволило адміністрації університету не 

тільки своєчасно виконувати зобов’язання щодо своєчасної та повної виплат 

заробітної плати та стипендії, оплати комунальних послуг, але й направляти 

кошти на розвиток матеріально-технічної бази ОДЕКУ, у т.ч. придбання 

техніки та обладнання, обладнання спеціалізованого комп’ютерного класу для 

проведення заходів зовнішнього оцінювання здобувачів, проведення ЄДКІ 

тощо, проведення ремонтних робіт та ін.  

З метою розвитку структури університету в звітний період проведені 

заходи направлені на оптимізацію переліку спеціальностей та освітніх програм, 

за якими в ОДЕКУ здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.  Так, 

ліцензована нова освітньо-професійна програма на початковому рівні вищої 

освіти спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура. З другого семестру 

2021 року припинилась  підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Екологічна політика і 

права» спеціальності 081 «Право». Збільшений ліцензований обсяг підготовки 

за спеціальністю 101 «Екологія» для курсів підвищення кваліфікації.  

 

 

 

 

 

 



ІІІ. Розвиток структури та функціональних можливостей 

університету.  

Завдання: 

- подальша оптимізація структури університету і умов для 

високоефективного функціонування; 

- реорганізація відокремлених структурних підрозділів (технікумів) 

університету у коледжі. 

 Протягом  першого півріччя 2021 року проведена процедура реорганізації 

відокремлених структурних підрозділів університету у коледжі, реєстрація, 

розробка та затвердження нормативної документації. Адміністрацією 

університету в постійному режимі розглядаються питання, пов’язані з 

оптимізацією структурних підрозділів університету. Забезпечення умов їх 

високоефективного функціонування. Так, на сьогодні гостро стоять питання 

визначення форм подальшої роботи польових центрів ОДЕКУ з урахуванням 

фінансових можливостей університету та доцільності збереження зазначених 

структурних підрозділів університету у тому вигляді в якому вони існують на 

теперішній час з урахуванням їх потенційної необхідності в практичній 

підготовці здобувачів вищої освіти за окремими спеціальностями та формами 

навчання.  

Подальша оптимізація структурних підрозділів університету на рівні 

факультетів, кафедр, лабораторій безпосередньо пов’язана із забезпеченням 

моніторингу ефективності їх професійної діяльності, забезпеченням умов для 

збільшення контингенту здобувачів вищої освіти за різними рівнями вищої 

освіти та формами навчання, фінансових надходжень до спеціального фонду 

ЗВО, розвитку матеріально-технічної бази підрозділу та ОДЕКУ в цілому.       

На жаль, але наявні карантинні обмеження та тривала структурна 

реорганізація багатьох державних органів управління, установ та організацій 

обумовлює затримку у реалізації завдань Плану ректорату університету, 

пов’язаних зі створенням регіонального Центру підготовки кадрів Всесвітньої 

метеорологічної організації на базі навчально-наукового гідрометеорологічного 

інституту ОДЕКУ, створення міжвідомчих науково-навчальних комплексів, 

виробничих науково-навчальних центрів тощо.  

 

ІУ. Формування контингенту студентів. 

Завдання: 

- збільшення контингенту здобувачів вищої освіти, слухачів; 

- підвищення якості контингенту студентів та слухачів, зарахованих на 

навчання до університету. 

З метою виконання завдань четвертого Розділу та з урахуванням 

визначених операційних цілей в університеті протягом звітного періоду: 

- вжита ціла низка заходів, які повинні забезпечити відповідність 

проведення профорієнтаційної та рекламної роботи сучасними інноваційними 

методами, професійних підходів в рекламних заходах, у т.ч. з використанням 

сучасних інформаційних технологій.   

В університеті створені структурні підрозділи, які на професійній основі 

здійснюють заходи забезпечення рекламної та профорієнтаційної кампанії, у 

т.ч. забезпечують загальне керівництво даними видами діяльності, а також 



надають необхідну допомогу кафедрам та факультетам (інституту) та іншим 

структурним підрозділам ОДЕКУ. 

Протягом останніх двох років постійно збільшується загальна кількість 

заходів регіонального, обласного або міського рівнів, в яких приймають участь 

співробітники університету. Розроблений та введений в дію новий сайт 

університету з урахуванням сучасних рекламних вимог.  

- на жаль, але питання пов’язані з працевлаштуванням випускників 

(сприянням працевлаштування), аналізом їх професійної діяльності після 

закінчення навчання в університеті, професійним кар’єрним зростанням тощо, 

залишаються далеко не на першому місці майже у всіх випускових кафедр 

університету, що обумовлює стагнацію в вирішенні цього достатньо важливого 

питання протягом останніх п’яти років.   

- в останні 3 роки постійно збільшується вага освітніх програм з 

підвищення кваліфікації з загальному обсязі освітніх послуг ОДЕКУ. За 

2020/2021 навчального року та першу половину 2021/2022 навчального року 

отриманий позитивний досвід організації і проведення курсів підвищення 

кваліфікації за допомогою дистанційних форм організації освітнього процесу. 

Позитивний досвід отриманий не тільки з точки зору адміністрації 

університету, але й майже 60 науково-педагогічних працівників 9 кафедр 

ОДЕКУ. За 2021 календарний рік показники діяльності Інституту 

післядипломної освіти є найвищими за весь період його діяльності як 

загальною кількістю слухачів зазначених освітніх заходів, так й за загальним 

показником надходжень коштів до спеціального фонду університету. 

З урахуванням викликів минулих років проведення профорієнтаційної 

роботи підготовчим відділенням та кафедрами університету забезпечувалося з 

використанням сучасних інноваційних методів, засобів дистанційної 

комунікації тощо. Вжити заходи забезпечили під час вступної кампанії 2021 

року збільшення загальної кількості поданих заяв вступників на базі повної 

загальної освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

майже на 20%, а також суттєве збільшення прийому за державним замовленням 

здобувачів вищої освіти на рівнях вищої освіти молодшого бакалавра та 

бакалавра.  

На жаль введення Україною та іншими країнами світу тривалих 

карантинних обмежень на пересування свої громадян, а також суттєве 

збільшення вартості освітніх послуг за найбільш популярними серед іноземних 

громадян спеціальностями (073 Менеджмент, 281 Публічне управління та 

адміністрування, 122 Комп’ютерні наук) обумовило зменшення у минулому 

році прийому на навчання іноземних громадян майже на 40%, причому 

переважна більшість іноземних громадян стали віддавати перевагу навчання за 

заочною формою підготовки.  

З переліку операційних цілей, на сьогодні, не виконано розробка 3D 

екскурсій по університету у дистанційному доступі. На сьогодні відсутній 

повний цикл мотиваційних роликів за всіма спеціальностями (освітніми 

програмами) та про успішних випускників університету для їх використання 

під час заходів профорієнтаційного та рекламного характеру.  

 



У. Удосконалення організації та здійснення навчально-виховного 

процесу і підвищення якості освіти. 

Завдання: 

- підвищення якості оволодіння випускниками освітніх програм загальних 

та професійних компетентностей, які дозволяють побудувати успішну 

професійну кар’єру; 

- удосконалення процесу формування молодих фахівців з високим рівнем 

моральних цінностей, патріотизму і професійних компетентностей;  

- розширення форм і методів здобуття в університеті вищої освіти різних 

освітніх рівнів.  

На виконання операційних цілей зазначеного Розділу протягом останнього 

навчального року суттєво розширені можливості дистанційної форми навчання 

для студентів всіх рівнів вищої освіти на базі платформи Е-навчання 

університету. Кафедрами та науково-педагогічними працівниками отриманий 

позитивний досвід з організації та проведення різних видів навчальних занять, 

у тому числі проведення підсумкового контролю, підготовки та захисту 

випускних кваліфікаційних робіт тощо. Підготовлена та затверджена, або 

проведено удосконалення, нормативна база університету щодо формування 

індивідуальних планів та індивідуальних графіків навчального процесу для 

здобувачів вищої освіти різних рівнів підготовки, у тому числі для побудови 

індивідуальної траєкторії навчання, на всіх факультетах (інституту) та формах 

навчання університету отриманий позитивний практичний досвід з реалізації 

цього питання.  

На жаль, карантинні обмеження, які визначалися протягом 2020 та 2021 

років обумовили суттєве зменшення загальної кількості як студентів 

університету, які змогли скористатися можливостями академічної мобільності 

як в Україні, так й за її межами у закладах вищої освіти, що мають партнерські 

угоди з університетом. Запровадження дуальних магістерських програм 

знаходиться на останньому завершальному етапі підготовки. З 2022/2023 

навчального року планується запровадження визначеної системи підготовки 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 3-4 освітньо-

професійними програмами (за необхідністю).  

Контроль за проявами корупції, хабарництва і соціальної несправедливості 

знаходиться на постійному контролі адміністрації університету. Розроблений та 

введений в дію повний комплект нормативно-правової документації 

університету, який в повному обсязі виставлений на офіційному сайті 

університету. Вжита низка заходів, яка надає можливість студентам всіх 

категорій та форм навчання, співробітникам університету своєчасно 

інформувати, у тому числі в анонімному порядку, адміністрацію ОДЕКУ. Всім 

категоріям здобувачів вищої освіти через інститут кураторів університету в 

постійному режимі доводиться необхідна інформація.  

В університеті подовжена практика удосконалення умов дотримання 

державних стандартів освіти, наприклад, з 2020 року всі програми «скороченої 

підготовки» здобувачів вищої освіти ОС бакалавра на базі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (фахового молодшого бакалавра) 

за денною та заочною формами навчання повністю відповідають затвердженим 

протягом 2018-2020 років стандартам вищої освіти. 



Посилені вимоги до науково-педагогічних працівників щодо їх 

відповідності діючим Ліцензійним вимогам. Контроль за відповідністю 

науково-педагогічного працівника Ліцензійним вимогам розпочинається  вже з 

прийому документів при проведені конкурсу на заміщення вакантних посад. 

Запроваджена системи перевірки на плагіат дипломних проектів, 

магістерських робіт і курсових проектів, за минулий 2021 рік зазначену 

перевірку проходять не менше 80% магістерських кваліфікаційних робіт, які 

виконуються за освітньо-професійними програми та 100% робіт, які 

виконуються за освітньо-науковими програми підготовки магістрів.   

На жаль, але в поточному році не вдалося досягнути визначених в 

операційних цілях розділу показників працевлаштування випускників 

університету (для бюджетної форми навчання не нижче 75%; для контрактної 

форми навчання – не нижче 40%). В той же час необхідно зазначити, що в 

цілому показники університету щодо працевлаштування випускників 

знаходяться на достойному рівні. За результатами незалежної оцінки 

Міністерства освіти і науки України загальний показник працевлаштування 

випускників ОДЕКУ один серед найвищих у закладах вищої освіти Одеського 

регіону та входить до другої групи ЗВО України.  

 

ІХ. Системна підготовка кадрів для забезпечення діяльності 

університету. 

Завдання: 

- відтворення наукового і профільного кадрового потенціалу 

університету; 

- забезпечення збалансованості колективу за професійними ознаками; 

- розвиток кадрового потенціалу університету. 

На виконання визначених в розділі операційних цілей: 

1. Розроблена система сприяння підготовці та захисту кандидатських та 

докторських дисертацій науково-педагогічних працівників та співробітників 

університету, у тому числі з використанням чинників матеріального 

заохочення. 

2. Удосконалена з урахуванням сучасних вимог діючого законодавства 

України система підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками 

університету.  

3. Подовжена практика розвитку проектів безоплатного стажування 

викладачів університету в провідних установах та підприємствах України. 

4. Забезпечено 100% можливість надання житла у гуртожитках 

університету для молодих спеціалістів, працевлаштованих в ОДЕКУ. 

5. Забезпеченість вимогам операційних цілей щодо складу науково-

педагогічних працівників станом на січень 2022 року становить: для кандидатів 

наук – 63,5% (при визначеному показнику - 72%); для докторів наук – 19,4% 

(при визначеному показнику -15%). В цілому по університету – 82,9% (при 

визначеному показнику – 87,0%). 

 

 

 

 



 

Проект рішення 

 

ЗВІТ  

Про заходи по виконанню Плану ректорату по реалізації  

передвиборчої програми 

 

 

1. Звіт проректора Сербова М.Г. затвердити. 

2. Вчена рада університету рекомендує адміністрації університету до кінця 

поточного 2021/2022 навчального року провести об’єктивну оцінку причин 

невиконання окремих завдань Плану ректорату ОДЕКУ від 17.09.2018 року, 

можливості їх реалізації в сучасних умовах та, при необхідності, внести 

відповідні доповнення та корективи в План реалізації передвиборчої програми 

ректора ОДЕКУ на 2022/2023 навчальний рік.   

 

 

 

 


