
До Вченої ради 28.10.2021 р. 

 

Про стан виконання Стратегічного плану розвитку університету 

у 2020-21 навчальному році 

 

Стратегічний план розвитку та вдосконалення освітньої діяльності 2020-

2025 рр. в ОДЕКУ був затверджений наказом № 131 від 06.07.2020 р. Згідно з 

чинним Положенням про систему забезпечення Одеським державним 

екологічним університетом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

звіт про стан виконання стратегічного плану має розглядатися щорічно на 

вченій раді ОДЕКУ. 

 

 

А. Аналіз зусиль університету з реалізації Стратегічного плану. 

 

1. Розроблення, затвердження, поточний моніторинг і періодичний 

перегляд освітніх програм. 

У звітному році в університеті впроваджувалися освітні програми для 

різних рівнів вищої освіти за усіма ліцензованими спеціальностями: 

– 3 програми початкового рівня вищої освіти; 

– 10 програми бакалаврського рівня вищої освіти; 

– 17 програми магістерського рівня вищої освіти; 

– 7 програми освітньо-наукового рівня вищої освіти. 

1.1. У 2020-21 навчальному році Національне агентство із забезпечення 

якості освітньої діяльності акредитувало 8 освітніх програм університету, з 

яких одній програмі було відмовлено в акредитації, дві програми були 

акредитовані умовно на 1 рік, чотири програми були акредитовані на 5 років і 

для однієї програми акредитація ще триває. 

Це питання розглядалось на вченій раді 30.09.2021 р., за рішенням якої 

рекомендації Галузевих експертних рад Національного агентства із 

забезпечення якості освітньої діяльності мають бути враховані через зміни до 

Положень університету. 

1.2. Внаслідок відмови в акредитації освітньої програми «Сталий туризм» 

(спеціальність 242 Туризм; бакалаврський рівень вищої освіти) потрібно 

здійснити певні заходи стосовно реалізації цієї програми. 

Також, враховуючи невелику кількість студентів, які навчаються на 

магістерському рівні вищої освіти за спеціальностями 101 Екологія (13 

студентів) та 103 Науки про Землю (22 студента; не враховуються курсанти), 

кількість освітніх програм для цього рівня має бути зменшена з 5 до доцільного 

рівня. 

1.3. На жаль, не зважаючи на велику кількість договорів про 

співробітництво між університетом та іншими закладами освіти в Україні та за 

кордоном, тільки один договір з університетом у Бєльсько-Бялій (Польща), 

укладений у червні 2021 року, передбачає реальну процедуру отримання 

нашими студентами диплома зазначеного університету. 



1.4. Окремі освітні програми дуальної форми здобуття освіти в 

університеті відсутні. Проте в поточному навчальному році передбачається 

створення Положення про дуальну форму освіти в ОДЕКУ, що дозволить 

створити окремі навчальні плани для дуальної форми навчання. 

1.5. Окремі освітні програми дистанційної форми здобуття освіти в 

університеті відсутні. 

1.6. Окремі освітні програми з викладанням англійською мовою в 

університеті відсутні. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 

05.07.2021 р. № 769 реалізація освітніх компонентів іноземцям та особам без 

громадянства англійською мовою потребує наявності на кафедрі у не менше 

25% педагогічних та науково-педагогічних працівників документу, що 

засвідчує володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 згідно із 

Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти, або кваліфікаційного 

документу, що засвідчує кваліфікацію з англійської мови. Тому нагальним 

питанням для можливості викладання окремих освітніх компонентів 

англійською мовою є отримання зазначених сертифікатів перед тим, як 

створювати навчально-методичний комплекс англійською мовою. 

 

2. Студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання. 

2.1. Поточне Положення про освітні програми та навчальні плани ОДЕКУ 

визначає, що представники здобувачів вищої освіти беруть участь у засіданнях 

груп забезпечення спеціальності, на яких розглядаються зміни до освітніх 

програм. 

На виконання наказу від 13.07.2020 р. №139, починаючи з 2020-21 

навчального року, в університеті запроваджена система щорічного обговорення 

зі стейкхолдерами, в т.ч. студентами, освітніх програм наприкінці календарного 

року. 

В університеті проводиться опитування здобувачів вищої освіти стосовно 

якості освітніх програм, результати якого мають враховуватись гарантом та 

групою забезпечення спеціальності під час внесення змін до освітніх програм. 

Недоліком є низька активність студентів під час їхнього опитування. 

2.2. На сьогодні в університеті використовується комбінована система 

вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін, за якою студентам 

пропонуються блоки дисциплін, але й дозволяється робити повністю вільний 

вибір навчальних дисциплін. Усі студенти університету користуються правом 

вибору навчальних дисциплін. Проте Галузеві експертні ради Національного 

агентства із забезпечення якості освітньої діяльності пропонують змінити такий 

підхід і забезпечити більш свідомий вибір певних навчальних дисциплін. 

2.3. В університеті запроваджено Положення «Порядок оскарження дій 

органів управління та посадових осіб закладу вищої совіти, подання пропозицій 

та звернень працівниками та здобувачами освіти Одеського державного 

екологічного університету», яке регламентує заходи реагування на скарги 

здобувачів вищої освіти. З іншого боку, потребує розробки окреме Положення 

про механізм і процедуру вирішення різноманітних конфліктних ситуацій. До 

Положення про академічну доброчесність в ОДЕКУ мали б бути нормативно 



закріплені технологічні рішення університету щодо протидії порушенням 

академічної доброчесності. 

 

3. Зарахування, досягнення, визнання та атестація здобувачів вищої 

освіти. 

Наказом від 01.06.2020 р. № 110 було впроваджено нову редакцію 

Положення про індивідуальний навчальний план студента в ОДЕКУ, в якому 

визначаються механізми визнання результатів засвоєння студентом освітніх 

компонентів, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти. Ця 

система, зокрема, формалізує існуючу в університеті практику нарахування 

кредитів за науково-дослідну роботу, громадську роботу та  спортивні 

досягнення студентів, тобто переважна більшість студентів має зараховані 

кредити за неформальну/інформальну освіту. З іншого боку, Галузеві експертні 

ради Національного агентства із забезпечення якості освітньої діяльності 

пропонують розробити окремий нормативний документ, який регулює систему 

зарахування досягнень неформальної та інформальної освіти. 

 

4. Викладацький персонал. 

4.1. Підвищення кваліфікації за межами України протягом звітного року 

була вкрай обмеженим внаслідок пандемії COVID-19. З іншого боку, істотно 

збільшилася кількість он-лайн курсів підвищення кваліфікації. 

У квітні-серпні 2021 року 29 працівників університету брали участь у 

двох он-лайн курсах підвищення кваліфікації за проєктом «Багаторівнева освіта 

та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату 

та їх пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах – 

ClimEd», який фінансується за програмою Erasmus+. 

Також, підвищення кваліфікації за напрямком своєї наукової діяльності 

на он-лайн курсах здійснили 11 співробітників гідрометеорологічного 

інституту. 

4.2. З 01.06.2021 р. почалося виконання проєкту «Розробка оптимальної 

та відкритої науково-дослідної підтримки Чорного моря - DOORS» за 

програмою HORIZON 2020, в якому на сьогодні беруть участь 7 працівників 

університету. 

4.3. До редакційної колегії Українського гідрометеорологічного журналу 

у червні 2021 року були введені три фахівця-еколога з метою включення 

зазначеного журналу до категорії В (фахові наукові видання) за спеціальністю 

101 Екологія. 

4.4. За 2020 рік викладачі університету опублікували: 

– 113 наукових статей у фахових виданнях України категорії Б; 

– 56 наукових статей, які індексувались у науко-метричних базах Scopus і 

Web of Science 

 

5. Навчальні ресурси і підтримка здобувачів вищої освіти. 

5.1. Для роботи за проєктом «Багаторівнева освіта та професійне 

навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх 



пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах – 

ClimEd», який фінансується за програмою Erasmus+, були залучені 9 здобувачів 

бакалаврського, магічтерського та освітньо-наукового рівнів вищої освіти 

гідрометеорологічного інституту та факультету комп’ютерних наук, управління 

та адміністрування. 

5.2. Укладено договір з університетом у Бєльсько-Бялій (Польща), який 

передбачає академічну мобільність здобувачів вищої освіти. 

5.3. Протягом весни 2021 року були директором гідрометеорологічного 

інституту та завідувачем кафедри океанології та морського 

природокористування здійснювались заходи стосовно навчання студентки 

магістерського рівня вищої освіти Шепель Н. (ОПП «Океанологія та 

гідрографія) в Університеті Саутгемптона. 

5.4. Спеціалізоване програмне забезпечення не придбалося. 

 

6. Інформаційний менеджмент. 

До інформаційної системи АСУ УЗ біли підключені працівники відділу 

кадрів, навчально-методичного та навчального відділів, деканатів та усіх 

кафедр університету. 

6.1. Ключові індикатори діяльності науково-педагогічних працівників 

університету не висвітлювались на офіційному веб-сайті університету або за 

допомогою інформаційної системи АСУ УЗ. 

6.2. Профіль контингенту здобувачів вищої освіти доступний через 

інформаційну систему АСУ УЗ. 

6.3. Рівні досягнень, успішності та відрахування здобувачів вищої освіти 

доступні через інформаційну систему АСУ УЗ. 

6.4. В університеті в кожному семестрі звітного року проводились 

опитування студентів, результати яких заслуховувались на Вченій раді. 

6.5. В університеті функціонує система е-навчання, доступна для 

здобувачів вищої освіти як заочної, так й денної форм навчання. 

На сьогодні, у вільному доступі у репозитарії електронної літератури 

ОДЕКУ розташовано 2391 примірник методичної літератури та 5718 

примірників наукової літератури. 

6.6. Кар’єрні траєкторії окремих випускників університету висвітлені (у 

недостатній кількості) на сторінці «Випускники – історія успіху» офіційного 

всеб-сайту університету. 

 

7. Публічна інформація. 

7.1. Навесні 2021 року було повністю оновлено офіційний веб-сайт 

університету. Оновлений веб-сайт університету містить усі показники, за якими 

визначається відкритість та прозорість ЗВО згідно з вимогами чинного 

законодавства (Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», Умови 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти у відповідному році тощо), що 

було підтверджено під час щорічної перевірки Державна служба якості освіти 

України. 

7.2. Нова структура офіційного веб-сайту університету є більш логічною, 



головна сторінка виглядає більше «рекламною» та спрямованою на вступника. 

7.3. Системи електронного документообігу не впроваджувалась. 

7.4. Згідно з Тимчасовим положенням «Про заходи щодо недопущення 

академічного плагіату в Одеському державному екологічному університеті» 

наявність академічного плагіату перевірялась в усіх роботах здобувачів вищої 

освіти та тих роботах співробітників, які видавались в університеті. 

Ліцензійний програмний продукт для перевірки на наявність текстових 

запозичень «UNICHECK» використовувався для 100% дисертаційних робіт, 

100% кваліфікаційних магістерських робіт студентів, які навчалися за освітньо-

науковою програмою, та 80% кваліфікаційних магістерських робіт студентів, 

які навчалися за освітньо-професійною програмою. Також, цей ліцензійний 

продукт використовувався для перевірки усіх монографій та наукових 

журналів, які видавались в університеті. 

 

 

Б. Рекомендації з вдосконалення виконання Стратегічного плану. 

 

1. Оптимізувати перелік освітніх програм в університеті, зробивши 

перехід до альтернативних форм освітнього процесу (дистанційна, дуальна, 

вечірня). 

2. Активізувати роботу серед здобувачів вищої освіти  щодо їхньої участі 

в опитуваннях. 

3. Збільшити кількість викладачів університету, що беруть участь у 

курсах підвищення кваліфікації за кордоном за напрямком наукової діяльності. 

4. Збільшити кількість освітніх програм подвійних дипломів. 

5. Запровадити дуальну форму вищої освіти. 

6. Продовжувати впроваджувати інформаційну систему АСУ УЗ в 

університеті. 

7. Запровадити використання ліцензійного програмного продукту 

«UNICHECK» для перевірки на наявність текстових запозичень в 

бакалаврських кваліфікаційних роботах. 

 

 

Проект рішення Вченої ради 

 

1. Вважати виконання Стратегічного плану розвитку та вдосконалення 

освітньої діяльності у 2020/21 навчальному році задовільним. 

2. Структурним підрозділам університету врахувати рекомендації з 

вдосконалення виконання Стратегічного плану в своїй діяльності. 


