
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор Одеського державного 

екологічного   університету 

__________ С.М. Степаненко 

« 30 »  грудня   2021  року 

 

 

Рішення  Вченої  ради  ОДЕКУ 

від 30 грудня 2021 року, протокол № 11 

 

Наказ № 236-ОД від 31.12.2021р. 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 про Інститут післядипломної освіти  

Одеського державного екологічного університету 

 

1. Загальні та правові положення 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до чинного законодавства 

України, Статуту Одеського державного екологічного університету і є 

документом, що регламентує діяльність Інституту післядипломної освіти 

Одеського державного екологічного університету (далі – Інститут). 

1.2 Повне офіційне найменування Інституту:  

1.2.1. Українською мовою – Інститут післядипломної освіти Одеського 

державного екологічного університету;  

1.2.2. Англійською мовою – The Institute of post graduate education Odessa 

State Environmental University;  

1.3. Скорочене найменування Інституту українською мовою – ІПО 

ОДЕКУ. Скорочене найменування Інституту може використовуватися лише у 

внутрішньому документообігу Університету. 

1.4. Інститут є структурним підрозділом Одеського державного 

екологічного університету без права юридичної особи, який створюється на 

підставі рішення Вченої ради університету, затвердженого наказом ректора 

ОДЕКУ.  

1.5. Інститут підпорядкований ректору університету. 

1.6. У своїй діяльності Інститут керується чинним законодавством 

України, Законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», нормативно-



правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Одеського 

державного екологічного університету та цим Положенням.  

1.7. Інститут має свою печатку з назвою Інституту, кутовий штамп і 

власний офіційний бланк. 

1.8 . ІПО ОДЕКУ має право: 

- визначати форми та методи організації освітньо-методично-виховного 

процесу відповідно до чинного законодавства, нормативно-розпорядчої 

документації університету та професійних запитів і потреб фахівців; 

- визначати зміст додаткової освіти з урахуванням державних норм, 

встановлених в університеті вимог і стандартів вищої освіти та міжнародного 

досвіду; 

- розробляли та впроваджувати (відповідно до встановленого в ОДЕКУ 

порядку) власні програми інформаційно-освітньої, науково-методичної та 

виховної роботи; 

- застосовувати сучасні інноваційні технології для реалізації змісту 

навчання на засадах його диференціації та індивідуалізації; 

- проводити семінари, конференції, симпозіуми, інші культурно-освітні 

та рекламно-інформаційні заходи; 

- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та 

стажування педагогічних та науково-педагогічних кадрів, у тому числі на 

базі вітчизняних та зарубіжних освітніх та науково-методичних центрів. 

1.9. Інститут зобов’язаний: 

- здійснювати свою діяльність відповідно до норм чинного законодавства 

України, встановлених в університет вимог до організації освітнього процесу 

та інших видів Статутної діяльності, а також на підставі цього Положення;  

 працювати у взаємодії з іншими структурними підрозділами 

Університету;  

 вживати заходів щодо запобігання та виявлення академічної 

недоброчесності наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших 

працівників і здобувачів освіти; 

  забезпечувати дотримання прав і свобод учасників освітнього процесу;   

 створювати належні умови освітньої та інших видів діяльності, безпечні 

й нешкідливі умови праці та навчання, дотримуватися санітарних і 

екологічних норм; 

 створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими 

освітніми потребами. 

 

 



2. Мета, діяльність та задачі інституту 

2.1. Інститут створено для реалізації програм додаткової професійної 

освіти з метою підготовки висококваліфікованих фахівців, підвищення 

професійних знань та компетенцій фахівців, удосконалення ділових якостей, 

підготовки їх до виконання нових трудових функцій відповідно до вимог 

сучасних тенденцій розвитку економіки, науки, техніки й технологій. 

2.1.1 Інститут здійснює післядипломну освіту, підвищення кваліфікації 

працівників підприємств, організацій, установ та стажування педагогічних і 

науково-педагогічних працівників. 

2.1.2  Інститут здійснює підготовку фахівців на початковому (короткому) 

та першому (бакалаврському) рівнях вищої освіти, використовуючи заочну 

(дистанційну) форми навчання та електронні освітні технології. 

2.2.Головними завданнями Інституту є: 

- підвищення кваліфікації працівників підприємств, організацій, установ з 

питань зростання рівня їх фахової майстерності, отриманні повного спектру 

необхідної інформації в сфері новітніх наукових досягнень, а також 

передового зарубіжного та вітчизняного досвіду з певної галузі (освітньої 

програми, спеціальності); 

 підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників інших 

закладів вищої освіти та професійно-технічних навчальних закладів. 

- проведення курсів підвищення кваліфікації професорсько-викладацького 

складу ОДЕКУ, які спрямовані на поглиблення теоретичних знань та 

розвиток практичних навичок, щодо сучасних педагогічних підходів до 

організації та адміністрування процесу навчання, необхідних для надання 

освітніх послуг у галузях природничих наук та суміжних областях.   

- організація та проведення стажувань педагогічних і науково-педагогічних 

працівників; 

- забезпечення надання освітніх послуг за заочною (дистанційною) 

формою навчання початковому (короткому) та на першому (бакалаврському) 

рівнях вищої освіти за всіма ліцензованими в Одеському державному 

екологічному університеті спеціальностями.  

3. Структура Інституту 

3.1. Для організації та удосконалення навчальної роботи за окремими 

формами навчання чи окремими освітніми програмами (спеціальностями) у 

складі Інституту можуть бути створені структурні підрозділи, що 

функціонують згідно з окремими положеннями, затвердженими в 

установленому в ОДЕКУ порядку. 

3.2 Основними структурними підрозділами Інституту є: відділ 

перепідготовки та підвищення кваліфікації та навчально-консультаційний 

центр заочної освіти. 



3.3. Відділ перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідно до 

чинного законодавства України та нормативно-розпорядчої документації 

ОДЕКУ забезпечує організацію та проведення курсів підвищення 

кваліфікації, перепідготовку кадрів, стажування педагогічних і науково-

педагогічних працівників, науковців.  

3.4 Навчально-консультаційний центр заочної освіти забезпечує 

організацію та проведення освітнього процесу для осіб, підготовка яких 

здійснюється без відриву від виробництва за заочною (дистанційною) 

формою навчання  початковому (короткому) та на першому (бакалаврському) 

рівнях вищої освіти. 

4. Освітня діяльність Інституту 

4.1. Освітньо-виховний процес в Інституті організовується відповідно до 

вимог чинного законодавства України, а також нормативно-розпорядчою 

документацією  ОДЕКУ, зокрема: Положенням «Про організацію освітнього 

процесу в Одеському державному екологічному університеті», Положенням 

«Про особливості організації освітнього процесу за заочною формою 

навчання в Одеському державному екологічному університеті», Положення 

«Про індивідуальний навчальний план студента в Одеському державному 

екологічному університеті», Положенням «Про проведення підсумкового 

контролю знань студентів Одеського державного екологічного 

університету», Положенням «Про електронний навчальній курс в ОДЕКУ», а 

також іншими розпорядчими документами, які визначають особливості 

організації освітнього процесу. 

4.2. Метою освітнього процесу в Інституті є післядипломна освіта, 

підвищення кваліфікації працівників підприємств, організацій, установ та 

стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників, підготовка 

фахівців за заочною (дистанційною) формою навчання на початковому 

(короткому) та першому (бакалаврському) рівнях вищої освіти за всіма 

ліцензованими в Одеському державному екологічному університеті 

спеціальностями.  

4.3. Освітні послугу в структурі Інституту за всіма рівнями освіти, 

спеціальностями і програмами навчання, підвищення кваліфікації та 

перепідготовки кадрів надаються за рахунок видатків державного або 

регіонального бюджету (державним або регіональним замовленням) при 

наявності зазначеного замовлення, а також за рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб. 

4.4. Інститут надає можливість особам, які мають вищу освіту, отримати 

другу вищу освіту.  

4.5 Інститут у галузі міжнародної діяльності в межах законодавства 

України, Статуту університету проводить навчання іноземних громадян за 

акредитованими в університеті освітніми програмами та спеціальностями.  

https://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/pol24_1.pdf


4.6. Програми та плани всіх видів діяльності Інституту розробляються з 

врахуванням інтересів та потреб широкого кола громадськості, запитів 

підприємств, установ, особливостей соціально-економічного розвитку 

регіону, головних завдань ІПО ОДЕКУ. Розроблені програми та плани 

освітньої діяльності Інституту вносяться на розгляд та затвердження 

навчально-методичного відділу ОДЕКУ. 

4.7 Інститут проводить навчально-методичну роботу, що спрямована на 

вдосконалення програм підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів, 

підготовки фахівців на початковому (короткому) та першому 

(бакалаврському) рівнях вищої освіти, (узагальнення змісту, форм і методів 

професійної діяльності). Сприяє підвищенню професійної підготовки 

фахівців. 

4.8. За угодою з відповідними підприємствами, організаціями та 

установами ІПО ОДЕКУ може здійснювати підготовку громадян з 

відповідних професій, в установленому порядку видавати свідоцтво, 

сертифікат, посвідчення про присвоєння кваліфікації, тощо за відповідною 

професією. 

5. Управління Інститутом 

5.1. Управління Інститутом здійснюється згідно з чинним законодавством 

України, Статутом університету та даним Положенням. 

5.2. Керівництво Інститутом здійснює директор, який призначається 

наказом ректора університету.  

5.3. На посаду директора Інституту призначається особа, яка має науковий 

ступінь та/або вчене звання.  

5.4. Директор Інституту підпорядковується ректору університету та несе 

повну відповідальність за діяльність Інституту. 

5.5. Директор ІПО ОДЕКУ: 

- керує освітньою, методичною, виховною роботою в Інституті, 

представляє його в усіх органах, установах і громадських організаціях та 

відповідає перед керівництвом університету за результати роботи підрозділу; 

- у межах своєї компетенції, має право видавати розпорядження, 

обов’язкові для виконання всіма працівниками, студентами, слухачами 

Інституту.  

- готує та узгоджує функціональні (посадові) обов'язки працівників; за 

погодженням з ректором розробляє та узгоджує «Правила внутрішнього 

розпорядку ІПО ОДЕКУ».  

5.6. Директор інституту може бути звільнений з посади ректором 

університету з підстав визначених законодавством про працю. 

 

 



6. Ліквідація та реорганізація 

6.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, 

перетворення) Інституту здійснюється за поданням ректорату та рішенням 

Вченої ради відповідно до Статуту університету. 

6.2. Ліквідація ІПО ОДЕКУ здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

створюється ректоратом ОДЕКУ. 

Порядок і строки проведення ліквідації визначається наказом ректора 

університету. 

6.3. При реорганізації і ліквідації Інституту працівникам, які 

звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 

трудового законодавства України. 

 

 

 

Перший проректор                                                           М.Г. Сербов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Погоджено: 

 

 

 


