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ДОПОВІДНА ЗАПИСКА 
 

На виконання рішення ректорату ОДЕКУ від 08.11.2021 року та у 
відповідності до листа МОН України від 08.11.2021 року за № 1/9-534 «Щодо 
порядку виконання наказу МОН України від 09.09.2021р. № 974 в частині 
приведення статутів ЗВО у відповідність до вимог статей 33, 43 Закону України  
Про вищу освіту», вношу такі пропозиції щодо реорганізації структурних 
підрозділів університету: 

 
1. Центр післядипломної освіти (далі - ЦПО) реорганізувати в Інститут 

післядипломної освіти, залишивши за даним підрозділом виконання завдань, 
пов’язаних з організацією та проведення освітніх заходів:   

- підготовки фахівців початкового (короткого) циклу вищої освіти ОС 
молодшого бакалавра за заочною формою навчання; 

- підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі 
ПЗСО та здобутого ОКР МС заочної форми навчання; 

- проведення будь-яких освітніх заходів з підвищення кваліфікації та 
перепідготовки кадрів всіх форм та рівнів навчання. 

 
Для приведення структури університету у відповідність до запропонованих 

змін: ліквідувати посаду керівника ЦПО та ввести посаду директора інституту 
післядипломної освіти, провести відповідні зміни у штатному розкладі технічних 
співробітників ЦПО (секретар, диспетчер тощо) зі збереженням загальних 
кількісних показників штату. 

Ввести до складу Інституту післядипломної освіти ОДЕКУ такі кафедри: 
- іноземних мов; 
- вищої та прикладної математики; 
- фізичного виховання та валеології. 
 
2. Навчально-науковий гідрометеорологічний інститут (далі – ГМІ): 
2.1. Ввести до структури ГМІ проблемну науково-дослідну лабораторію 

«Моделювання екстремальних гідрологічних явищ», яка станом на листопад 
2021 року входить до складу НДЧ університету. 

2.2. Внести зміни в статутні документи (Положення) всіх навчальних 
лабораторій ГМІ, включивши до переліку їх статутної діяльності, функцій та 
завдань проведення наукових досліджень за кафедральними науковими темами.  

2.3. Розглянути питання щодо включення до структури ГМІ двох польових 
центрів (Метеорологічного та Морського). У випадку позитивного рішення 
внести необхідні зміни до статутних документів (Положень) польових центрів, 
включивши до переліку їх функціональних завдань проведення польових 
експериментальних наукових досліджень за науковою тематикою кафедр, ГМІ 
та/або університету.  

 



При необхідності можливо розглянути питання щодо внесення відповідних 
змін (лабораторії, польові центри тощо) в існуючі назви структурних підрозділів 
ГМІ. 

 Крім того, на сьогодні в структурі ГМІ створені та працюють на 
громадських засадах: 

• Міжвідомчий науково-виробничий та освітній центр 
„Гідрометеорологічне забезпечення морегосподарської діяльності (рік створення 
2018); 

• Центр колективного користування науковим обладнанням 
«Експериментальний комплекс для наукових досліджень водогосподарських 
об’єктів», засновник - Національний університет водного господарства та 
природокористування (за участю: Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 
Вінницького національного технічного університету, Одеського державного 
екологічного університету, ДВНЗ «Донецький національний технічний 
університет», Харківського національного університету міського господарства 
імені О. М. Бекетова, Інституту гідромеханіки НАН України, Інституту водних 
проблем і меліорації НААН України) Наказ МОН  України №1439 від 19.11.19 
„Про створення центрів користування науковим обладнанням” (рік створення 
2019). 

 
3. Пропоную розглянути питання щодо реорганізації двох факультетів 

університету (природоохоронного, а також факультету комп’ютерних наук, 
управління та адміністрування) у навчально-наукові інститути з дотримання 
низки заходів, визначених у п. 2 доповідної записки. 
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