
ЗВІТ ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ (ІПО) 
на засідання Вченої ради 28 квітня 2022 р. 

 
 

31.08.2020 р. відбулася реорганізація структурних підрозділів 
університету: до структурного підрозділу «Центр перепідготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів приєднаний «навчально-консультаційний 
центр заочної освіти». З 01 січня 2021 р. центр перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів перейменований в «Інститут післядипломної освіти» 
(рішення Вченої ради ОДЕКУ від 30.12.2021 р., протокол №11, Наказ №236-
ОД від 31.12.2021р.). Звіт складається з двох частин: організація освітнього 
процесу за заочною формою навчання та звіт щодо надання освітніх послуг з 
підвищення кваліфікації. 

 
1. Організація освітнього процесу за заочною формою навчання 

 
Станом на 28.04.2022р. за заочною формою навчання навчається 

272 студента, з них: 41 держаного бюджету, 231 контрактна форма навчання 
(табл. 1). 
 

Таблиця 1 – контингент студентів станом на 28.04.2022 р. 
 

Спеціальність 

Кількість студентів 

Всього 
З них 

державного 
бюджету 

З них іноземців 

101. Екологія 69 14 17 
122 Комп’ютерні науки 50 9 16 
103 Науки про Землю 20 3 3 
281 Публічне 
управління та 
адміністрування 

21  14 

073 Менеджмент 91 1 60 
193 Геодезія та 
землеустрій 2   

207 Водні біоресурси та 
аквакультура 17 12  

183 Технології захисту 
навколишнього 
середовища 

2 2  

Всього: 272 41 110 
 

 
 
 
 
1. За період 2021-2022 н.р. до Одеського державного екологічного 



університету на заочну форму навчання першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти вступили:  

 
- на базі ПЗСО – 36 студента, з яких 10 чоловік держбюджетної 

форми навчання; 
- на базі диплому молодшого спеціаліста – 18 студентів, з яких 

7 держбюджетної форми навчання; 
- поновлено – 27 студентів (контрактна форма навчання) 
 
В 2021 -2022 н.р. вперше відбувся набір студентів на початковий рівень 

вищої освіти (молодший бакалавр) за 120-кредитною програмою підготовки: 1 
студент за спеціальністю «Науки про Землю»; 5 студентів за спеціальністю 
«Екологія»; 1 студент за спеціальністю «Комп’ютерні науки» . 

 
Порівнюючи з минулим навчальним роком, кількість місць державного 

бюджету зросла на 40%.  
Кількість місць збільшилась за рахунок вступу абітурієнтів на 

спеціальність «Екологія», в 2021-2022 н.р. за держбюджетною формою 
вступили  4 студента (в 2020-2021 н.р студентів за держ.бюджетною формою 
навчання за даною спеціальністю не було).  

Також збільшилась кількість місць державного бюджету за 
спеціальностями «Комп’ютерні науки» (+66%) і «Водні біоресурси та 
аквакультура» (+20%). В порівнянні з 2020-2021 н.р. загальна кількість 
студентів зменшилася на 7 %.  

Слід відмітити, що за останні три роки, загальна кількість студентів 
практично не змінюється, коливається в межах ±10% (2019- 2020 н.р. – 265 
студентів ; 2020-2021 – 288; 2021-2022 – 272). Це пов’язано з тим, що випуск 
студентів кожного року компенсується за рахунок вступу абітурієнтів на базі 
повної загальної середньої освіти, молодшого спеціаліста та за рахунок 
студентів, які поновляються (табл. 2). 

 
Таблиця 2 - Контингент студентів, які вступили до Одеського державного 

екологічного університету та випуск 
 

Рівень вищої освіти 

2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. 
Громадяни 

України Іноземці 
Громадяни 

України Іноземці 
д к д к 

Повної загальної середньої освіти 
Молодший бакалавр     7  
Бакалавр 4 6 18 10 4 15 

Молодшого спеціаліста 
Бакалавр 8 17 3 7 8 3 

Поновлено 
Бакалавр  21 10  26 1 

Випуск 
Бакалавр 8 21 37    



Освітній процес за заочною формою навчання складається з: – 
настановних лекцій; – самостійної роботи студента з опанування 
теоретичним та практичним матеріалом і виконання інших завдань на 
самостійну роботу згідно з програмою навчальної дисципліни протягом 
навчального семестру або року; – консультаційної сесії, під час якої можуть 
проводитися консультації тощо; –заліково-екзаменаційної сесії, під час якої 
виконуються лабораторні роботи (якщо передбачені робочим навчальним 
планом) та здійснюються семестрові контролюючі заходи; – практичної 
підготовки, яка здійснюється шляхом проходження студентами практики на 
підприємствах, в установах та організаціях. У зв’язку з гострою респіраторної 
хворобою COVID-19, освітній процес за заочною формою навчання 
відбувається повністю в дистанційному режимі. Дистанційне навчання 
реалізується на платформі moоdle, он-лайн лекції проводяться на платформах 
Zoom/Goggle Meet.  

За звітній період проведена низка заходів з профорієнтаційної роботі, а 
саме: 

- розробка флаерів з детальною інформацією щодо діяльності навчально-
консультаційного центру заочної освіти, контактів та умов вступу до 
Одеського державного екологічного університету.   

- У серпні 2020 р. директор інституту післядипломної освіти  прийняла 
участь, як лектор на курсах з організаційно-методичних аспектів педагогічної 
діяльності в ОДЕКУ, тема «Особливості організації навчального процесу в 
ОДЕКУ за заочною формою навчання». 

- директор Інституту післядипломної освіти  взяла участь 9 грудня 
2020 р. у першому Всеукраїнському профорієнтаційному семінарі «Професія 
майбутнього» (підготовлена презентація).  

- 24 лютого 2021 р. директор Інституту післядипломної освіти прийняла 
участь у Другому Всеукраїнському профорієнтаційному семінарі «Професія 
майбутнього» (підготовлена презентація). 

 
2. Звіт щодо надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації 

 
У зв’язку з перейменуванням «Центру перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів» в «Інститут післядипломної освіти», розроблено 
положення про Інститут післядипломної освіти ОДЕКУ, що регламентує 
діяльність Інституту післядипломної освіти. На офіційному сайті Університету 
повністю оновлена інформація в структурі Інституту післядипломної освіти, де 
Інститут пропонує курси підвищення кваліфікації, які спрямовані на 
вдосконалення професійної діяльності фахівців для роботи на посадах 
керівників та провідних виконавців в галузі гідрометеорології, екології, 
менеджменту, комп’ютерних наук. В розділі підвищення кваліфікації 
розміщені загальні короткострокові програми за всіма ліцензованими 
спеціальностями в університеті. Також наведена нормативна база, де 
представлені положення про Інститут післядипломної освіти ОДЕКУ, 
Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 
працівників ОДЕКУ, Положення про особливості організації освітнього 
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процесу за заочною формою навчання в ОДЕКУ, Порядок реєстрації заяв і 
листів/звернень для отримання освітньої послуги з підвищення кваліфікації. 

За звітний період Інститутом післядипломної освіти за різними 
програмами підвищення кваліфікації в галузі гідрометеорології, екології, 
менеджменту, згідно з ліцензованим обсягом набору, проведено 26 курсів ПК. 
Отримали свідоцтва та сертифікати 442 особи. Щодо кількості слухачів, це 
найбільша кількість за весь період діяльності Інституту післядипломної освіти.  

За напрямом гідрометеорологія за замовленням Українського 
Гідрометеорологічного центру державної служби України  з надзвичайних 
ситуацій проведені 9 курсів ПК: 

- «синоптиків з метеозабезпечення авіації»,  
- «техніків – метеорологів з метеорологічного забезпечення авіації», 
- «техніка-метеоролога АМСЦ»,  
- «техніків-метеорологів гідрометеорологічних станцій»,  
- «Гідрологія суші та гідрохімія»,  
- «техніків-агрометеорологів гідрометеорологічних станцій».  
Вперше відбулися курси  «Експлуатація автоматизованих і не 

автоматизованих систем метеорологічних спостережень та зв’язку авіаційних 
метеорологічних станцій цивільних», кафедрою АСМНС розроблена нова 
програма курсів ПК.  

Кафедрою гідрології суші розроблений новий електронний курс 
підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців гідрологів «Моделювання 
поверхневих вод суші». Курс розміщений на платформі moodle. 

За напрямом «Екологія» проведено 9 курсів ПК:  
- «Екологічні аспекти охорони атмосферного повітря»,  
- «Професійна підготовка фахівців у сфері поводження з небезпечними 

та іншими відходами»,  
- «Професійна підготовка фахівців з інвентаризації викидів 

забруднюючих речовин»,  
- «Радіаційна безпека і радіаційний контроль».  

Також кафедрою екології та охорони довкілля на підставі угоди про 
співробітництво від 15.11.2021р. між ОДЕКУ та ТОВ «Національний центр 
сталого розвитку» проведена атестаційна перевірка фахових знань для 
посадових осіб і спеціалістів, які пройшли курси ПК на базі Національного 
центру сталого розвитку за темами  «Правила та вимоги щодо технічної 
експлуатації установок очистки газу», «Управління відходами на 
підприємстві». Кафедрою екології та охорони довкілля з вище зазначених тем 
розроблені нові програми. 

За напрямом «Менеджмент» надані послуги з підвищення кваліфікації у 
формі короткострокового семінару держаним службовцям і посадовим особам 
місцевого самоврядування за темою «Новітні тенденції професіоналізації 
публічного управління в умовах сталого розвитку». Вперше кафедрою  
публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності 
розроблена програма та проведені курси з «сертифікації енергетичної 
ефективності будівель та споруд». Проведено кваліфікаційний іспит, за 
результатами якого слухачі пройшли сертифікацію енергоаудиторів та 
отримали кваліфікаційні атестати на право провадження діяльності з 
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проведення аудиту енергетичної ефективності будівель/обстеження 
інженерних систем будівель. 

Кафедрою фізичного виховання та валеології проведені курси ПК з 
фізичного виховання для викладачів дисципліни «фізичне виховання» 
циклової комісії «фізичного виховання та ДПЮ» Фахового коледжу морського 
транспорту національного університету «Одеська морська академія». 

На безоплатній основі згідно договору про співробітництво між ОДЕКУ 
та ОНУ ім. І.І. Мечникова проведені курси ПК на кафедрі українознавства та 
соціальних наук для доцента кафедри загального та слов’янського 
мовознавства філологічного факультету ОНУ ім. І.І. Мечникова. 

Слід відмітити, що найбільша аудиторія (кількість слухачів курсів ПК) 
спостерігається на кафедрі  публічного управління та менеджменту 
природоохоронної діяльності. У 2020 р. кількість слухачів склала 116, у 2021р. 
– 110 слухачів. Друге місце посідають кафедри гідрометеорологічного 
інституту (окрім кафедри океанології та морського природокористування, 
кафедра не приймає участь в проведенні курсів ПК). Кількість слухачів у 2020 
р. склала 28 слухачів; у 2021р. – 81 слухач курсів ПК. Всі курси у 2020 та 2021 
рр. пройшли у дистанційному режимі, з використанням інформаційних 
технологій та мультимедійних ресурсів в освітній діяльності. У роботі курсів 
активно використовувалась платформа дистанційної освіти moodle.  

Слід відзначити, що курси ПК на базі Інституту післядипломної освіти 
проходять кожного місяця (додаток 1). Порівнюючи надходження коштів 
через Інститут післядипломної освіти за курси підвищення кваліфікації  за 
календарний  період 2020 та 2021 рр., слід відмітити, що у 2021 р. 
надходження коштів збільшилося на 50%. У 2021 р. сума склала: 250 480,00  
гривень. 

Аналізуючи останні три роки (2019, 2020 та 2021 р.), останній рік 
(2021 р.) показав найкращі показники діяльності Інституту післядипломної 
освіти, про що свідчить, як збільшення слухачів курсів ПК (у порівнянні з 2019 
р. кількість слухачів зросла практично на 60%) так і надходження коштів через 
Інститут післядипломної освіти (збільшення на 50 % у порівняні з 
попередніми роками). І це,  хочеться відмітити, в умовах карантину. Інститут 
післядипломної освіти, як і всі навчальні заклади України працювали в новому 
форматі – дистанційного навчання. Враховуючи рекомендації Міністерства 
освіти і науки України, щодо забезпечення національної безпеки в умовах 
спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, науково-педагогічний 
колектив кафедр продемонстрував спроможність виконувати освітні програми 
підготовки бакалаврів та курсів підвищення кваліфікації шляхом організації 
освітнього процесу за дистанційною формою навчання. Починаючи з 2020 р. і 
до тепер освітній процес за заочною формою навчання та курси підвищення 
кваліфікації проводяться в дистанційному режимі. 
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Додаток 1 
 

Довідка надходження коштів через Інститут післядипломної освіти 
за курси підвищення кваліфікації  в період з червня 2020року по грудень 2021року. 

 

№ 
п/п 

Найменування курсів 
підвищення кваліфікації 

(ПК) 

Кафедри, які 
приймали участь № наказу Кількість 

слухачів 
Сума,  
грн. 

1 2 3 4 5 6 

1 
Синоптики з 
метеозабезпечення авіації 
(36год.) 

1. Кафедра військової 
підготовки 
2. Кафедра метеорології та 
кліматології 
3. Кафедра агрометеорології 
та агроекології. 

№ 75-с від 
19.06.2020р. 

14 
 20 398,00  

2 

Новітні тенденції 
комп’ютерної 
професіоналізації публічного 
управління в контексті 
еколого-орієнтованого 
розвитку 30 год. (20год.+10 
СРС) 

Кафедра публічного 
управління та 
менеджменту 
природоохоронної 
діяльності 

№102 с від 
21.08.2020р. 

60 
 27 000,00 

3 

Новітні тенденції 
комп’ютерної 
професіоналізації публічного 
управління в контексті 
еколого-орієнтованого 
розвитку 30 год. (20год.+10 
СРС) 

Кафедра публічного 
управління та 
менеджменту 
природоохоронної 
діяльності 

№151 с  від 
18.09.2020 

56 
 25 200,00 

4 

Техніки – метеорологи з 
метеорологічного забезпечення 
авіації  
(36 год.) 

1. Кафедра метеорології 
та кліматології 
2. АСМНС   

№157 с від 
25.09.2020 

14 
 16 310,00 

5 

Курси підвищення кваліфікації 
(стажування) з фізичного 
виховання  
(40 год.+80 год. СРС) 

Кафедра фізичного 
виховання та валеології 

№ 173 с від 
6.10.2020  

3 
 

6 600,00 
 

6 
Екологічні аспекти охорони 
атмосферного повітря 

(36год.) 

1. Кафедра екології та 
охорони довкілля 
2. Кафедра екологічного 
права і контролю 

№175 с від 
8.10.2020 

2  
 6 500,00 

7 

Професійна підготовка 
фахівців у сфері поводження з 
небезпечними та іншими 
відходами (24 год.) 

1. Кафедра екології та 
охорони довкілля 
 

№176 с від 
8.10.2020 

3 
 9 300,00 

8 

Професійна підготовка 
фахівців у сфері поводження з 
небезпечними та іншими 
відходами (24 год.) 

1. Кафедра екології та 
охорони довкілля 
 

№ 205 с від 
26.10.2020 

4 
 10 000,00 

9 

Професійна підготовка 
фахівців у сфері поводження з 
небезпечними та іншими 
відходами (24 год.) 

1. Кафедра екології та 
охорони довкілля 
 

№ 229 с від 
20.11.2020 

4 
 10 000,00 

10 Курси ПК техніка-метеоролога 
АМСЦ (24год.) 

1. Кафедра військової 
підготовки 

№ 239 с від 
27.11.2020 1 3 500,00  
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11 

Курси ПК «Професійна 
підготовка фахівців з 
інвентаризації викидів 
забруднюючих речовин» 
(18год. + 12 год. СР)  

2. Кафедра екологічного 
права і контролю 

№ 248 c від 
15.12.2020 

2 
 4 600,00 

12 

Новітні тенденції 
комп’ютерної 
професіоналізації публічного 
управління 30 год. (20год.+10 
СРС) 

Кафедра публічного 
управління та 
менеджменту 
природоохоронної 
діяльності 

№21«с» від 
05.03.2021р. 

61 
 34 160,00  

13 

Новітні тенденції 
професіоналізації публічного 
управління в умовах сталого 
розвитку (20год.+10 СРС) 

Кафедра публічного 
управління та 
менеджменту 
природоохоронної 
діяльності 

№27«с» від 
15.03.2020р. 

49 
 27 440,00  

14 

Курси підвищення кваліфікації 
(стажування) з фізичного 
виховання  
(15 +105 CРС) 

Кафедра фізичного 
виховання та валеології 

№37«с» від 
09.04.2021р. 1 4 300,00 

15 
Курси ПК синоптиків з 
метеозабезпечення авіації 
36 год. 

Кафедра метеорології та 
кліматології 
 

№38«с»  від 
09.04.2021 

18 
 27 540,00 

16 
Радіаційна безпека і 
радіаційний контроль 
36 год. 

Кафедра загальної та 
теоретичної фізики 

№46 «с» від 
19.04.2021р. 1 10 000,00 

17 

Курси ПК техніків-
метеорологів з 
метеорологічного забезпечення 
авіації 36 год  

1. Кафедра метеорології 
та кліматології 
2. Кафедра АСМНС   

№67-с від 
13.05.2021р. 

15 
 18 345,00 

18 
Курси ПК за напрямом « 
Гідрологія суші та гідрохімія»( 
28+8 СРС) 

1. Кафедра гідрології суші №77-с  від 
28.05 2021р. 

10 
 15 300,00 

19 
Сертифікація енергетичної 
ефективності будівель та 
споруд (30 +30 СРС) 

Кафедра публічного 
управління та 
менеджменту 
природоохоронної 
діяльності 

№84 «с» від 
04.06.2021 

7 
 9 100,00 

20 

Курси ПК техніків-
метеорологів 
гідрометеорологічних станцій 
36 год. 

1. Кафедра 
агрометеорології та 
агроекології. 
2. Херсонський 
гідрометеорологічний 
фаховий коледж ОДЕКУ 

     №88 «с» 
від 
10.06.2021 

17 
 20791,00 

21 
Радіаційна безпека і 
радіаційний контроль 
30 год 

1. Кафедра загальної та 
теоретичної фізики 

№165 «с»    
від 
09.09.2021р.   

3 
 9 444,00. 

22 

Курси підвищення кваліфікації 
(стажування) на кафедрі 
українознавства та соціальних 
наук 

1. Кафедра 
українознавства та 
соціальних наук 
 

№155 від 
15.09.2021р. 1 безоплатн

о 

23 

Експлуатація автоматизованих 
і не автоматизованих систем 
метеорологічних спостережень 
та зв’язку авіаційних 
метеорологічних станцій 
цивільних  36 год. 

1. Кафедра АСМНС.  
2. Кафедра метеорології 
та кліматології 
 

№ 217 «с» 
від 
22.10.2021р. 

11 
  

 
16 830,00 
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24 
Техніків-агрометеорологів 
гідрометеорологічних станцій 
36 год. 

Кафедра агрометеорології 
та агроекології 

№241 «с» 
від 
19.11.2021р. 

10 
 12 230,00 

25 

Правила та вимоги щодо 
технічної експлуатації 
установок очистки газу (ГОУ)  
32,5 год. 

1. Кафедра екології та 
охорони довкілля 
 

№243 с від 
23.11.2021р
оку 

38 
 22 800,00 

26 Управління відходами на 
підприємстві  31год. 

1. Кафедра екології та 
охорони довкілля 

  

№  252 «c»           
від 
8.12.2021ро
ку 

37 
 22 200,00 

 Всього:   442 
особи 389 888,00 
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ПРОЕКТ 
 

РІШЕННЯ 
Вченої ради ОДЕКУ від 28.04.2022 р. 

 
Звіт директора Інституту післядипломної освіти  

 
 Заслухавши звіт директора Інституту післядипломної освіти за 2020-
2022 рр., Вчена рада постановляє: 
 

1. Звіт директора ІПО Монюшко М.М. затвердити. 
 

2. Вчена рада відмічає, що керівництво ІПО ОДЕКУ в цілому виконує 
попередні рішення Вченої ради та ректорату університету. Курси 
підвищення кваліфікації проводяться за переліком ліцензованих 
спеціальностей/напрямів та у межах ліцензійних обсягів ОДЕКУ. 

 
3. До 1.12.2022р. доручити випускаючим кафедрам розробити електронні 

курси підвищення кваліфікації на платформі moodle. 
 

4. Посилити діяльність щодо організації профорієнтаційної та рекламної 
роботи, що буде направлена на збільшення контингенту студентів 
заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 
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