
Щодо порядку виконання наказу 

МОН України від 09.09.2021 р. № 974 

в частині приведення статутів закладів вищої 

освіти у відповідність до вимог статей 33, 43 

Закону України «Про вищу освіту» 

 

 

Обґрунтування навчально-наукового гідрометеорологічного інституту ОДЕКУ  

 

 Згідно з   Листом МОН № 1/9-534 від 08.10.21 року ...... організаційно-правова 

форма навчально-наукового інституту може бути застосована лише якщо 

діяльність такого підрозділу складається з двох видів: освітньої та наукової, а 

внутрішня структура такого структурного підрозділу обов'язково включає кілька 

визначених у статті 33 Закону підрозділів: кафедри, лабораторії, науково-дослідного 

центру та експериментальної лабораторії, а в інших випадках такий структурний 

підрозділ може мати лише  організаційно-правову форму факультету. 

...........12. Заклад вищої освіти разом зі зміненим у встановленому законодавством порядку 

Статутом, який подається для затвердження МОН, відповідно до графіка, оприлюдненого 

в листі МОН від 16.09.2021 р. № 1/9-475, повинен подати документи, які засвідчать 

фактичне виконання вимог статті 33 Закону України «Про вищу освіту», а саме: 

1) засвідчену підписом керівника копію штатного розпису кожного зі структурних 

підрозділів, які провадять освітню діяльність і відображені в Статуті закладу вищої 

освіти; 

Таким чином, до складу ННГМІ повинні бути включені усі перелічені структури та це 

повинно бути відображено, перш за все в штатному розписі ОДЕКУ. На даний час, 

відповідно до штатного  розпису  https://odeku.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/04/shtatnij_rozpis_2021-rik.pdf,  до складу навчально-наукового 

гідрометеорологічного інституту входять:  

  Кафедра гідрології суші  

  Кафедра океанології та морського природокористування  

  Кафедра агрометеорології та агроекології  

  Кафедра метеорології та кліматології  

  Навчальна лабораторія гідрологічної інформації та розрахунків  

  Навчальна лабораторія екології рослин та грунтознавства  

  Навчальна лабораторія метеорологічних спостережень, аналізу та обробки 

гідрометеорологічної інформації  

 

Пропонується внести такі  зміни у штатний розклад, зокрема,   включити до 

структури ННГМІ: 

 

 Морський центр, який перейменувати на Морський навчально-науковий 

центр експериментальних досліджень, на базі якого  буде функціонувати  

Міжвідомчий науково-виробничий та освітній центр „Гідрометеорологічне 

забезпечення морегосподарської діяльності (2018р.) та Центр колективного 

користування науковим обладнанням «Експериментальний комплекс для 

наукових досліджень водогосподарських об’єктів», 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/Новини/2019/11/19/tskkno.pdf;, а також  буде заявлений в 

якості об’єкта морської дослідницької інфраструктури, відповідно до Листа 

МОН від 12.11.2021р.   

https://osvita.ua/legislation/law/2235/
https://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/shtatnij_rozpis_2021-rik.pdf
https://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/shtatnij_rozpis_2021-rik.pdf
https://odeku.edu.ua/https-odeku-edu-ua-kafedra_gidrologiyi_sushi/
http://odeku.edu.ua/?page_id=6177
https://odeku.edu.ua/kafedra_ahrometeorologiyi_ta_ahroekologiyi/
https://odeku.edu.ua/kafedra-meteorologiyi-ta-klimatologiyi/
https://odeku.edu.ua/?page_id=4339
https://odeku.edu.ua/?page_id=1775
https://odeku.edu.ua/navchalna-laboratoriya-meteorologichn/
https://odeku.edu.ua/navchalna-laboratoriya-meteorologichn/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/Новини/2019/11/19/tskkno.pdf


 Метеорологічний польовий центр, перейменувавши його в, 

Метеорологічний польовий центр експериментальних досліджень, або 

Метеорологічну навчальна-наукову експериментальну лабораторію.  

 Враховуючи наявність у штатному розкладі  посади Директора науково-

навчального інституту  прогнозів, а також те що у штатному розкладі Центр 

прогнозів не віднесений до кафедри військової підготовки, включити до 

штатного розкладу ННГМІ Центр прогнозів, та перейменувати його в 

Науково-дослідний центр „Центр науково-навчальних прогнозів”, з 

відповідною посадою директора цього центру.   

 

 

 

Директор ГМІ                           Овчарук В.А. 


