
Звіт про виконання Стратегічного плану розвитку та вдосконалення 
освітньої діяльності ОДЕКУ на 2015–20 роки 

 
Поточний Стратегічний план було затверджено на засіданні Вченої ради 

25 червня 2015 року (наказ від 01.07.2015 р. № 157). Стратегічний план визна-
чив політику і пов’язані з нею процедури, які забезпечують якість і стандарти 
своїх освітніх програм. Стратегічний план визначив шість цілей в галузі якості 
вищої освіти і містив сім розділів, кожний з яких визначив суть заходів, які ма-
ли бути виконані в університеті для вирішення певної проблеми, необхідні кро-
ки до досягнення цілей і ризики, що існують на шляху до цих цілей, а також 
потенційні вимірювальні індикатори. Саме аналіз цих індикаторів наводиться у 
цьому Звіті. 

 
Моніторинг та перегляд освітніх програм 

 
Потенційні вимірювальні індикатори. 
1. Кількість створених освітніх програм. 

Факультет/Інститут Кафедра Кількість програм 
Гідрометеорологічний 
10 програм + 
1 PhD 
3 бакалавр 
1 молодший бакалавр 

гідрології суші 3 
океанології та морського природо-
користування 

2 

агрометеорології та агроекології 2 
метеорології та кліматології 3 

Природоохоронний 
13 програм + 
1 PhD 
2 бакалавр 
1 молодший бакалавр 

водних біоресурсів та аквакультури 3 
гідроекології та водних досліджень 1 
екології та охорони довкілля 3 
екологічного права і контролю 2 
економіки природокористування 4 
хімії навколишнього середовища — 

Комп’ютерних наук, 
управління та адмініс-
трування 
8 програм + 
1 PhD 
2 бакалавр 
1 молодший бакалавр 

інформатики — 
інформаційних технологій 1 
автоматизованих систем монітори-
нгу навколишнього середовища 

1 

публічного управління та менедж-
менту природоохоронної діяльності 

6 

українознавства та соціальних наук — 
Магістерської підго-
товки 
6 програм 

загальної та теоретичної фізики 4 
вищої та прикладної математики 2 
іноземних мов — 
фізвиховання та валеології — 

 Кафедра військової підготовки 2 
Отже, на сьогодні є чинною 51 освітня програма. З них були новими: 
– програми для рівня «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» за спеці-

альністю «Технології захисту навколишнього середовища»; 
– програми для рівня «бакалавр», «магістр» за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування»; 



– програма для рівня «магістр» за спеціальністю «Право»; 
– програми для рівня «молодший бакалавр» за спеціальностями «Еколо-

гія», «Науки про Землю», «Комп’ютерні науки»; 
– програми для рівня «бакалавр» за спеціальностями «Туризм», «Геодезія 

та землеустрій»; 
– програми для рівня «доктор філософії» за спеціальностями «Фізика та 

астрономія», «Прикладна математика». 
На сьогодні є чинними: 
– 8 стандартів освіти для рівня «бакалавр»; 
– 5 стандартів освіти для рівня «магістр». 
Відсутні стандарти: 
– 3 стандарти освіти для рівня «молодший бакалавр»; 
– 1 стандарт освіти для рівня «бакалавр»; 
– 4 стандарти освіти для рівня «магістр»; 
– 6 стандартів освіти для рівня «доктор філософії». 

Відповідно, попереду робота по змінах до освітніх програм. 
 
2. Кількість науково-педагогічних працівників, здатних створювати осві-

тні програми та навчальні плани. 
Факультет/Інститут Кафедра Викладачі 

проект. забезп. 
Гідрометеорологічний 
 

гідрології суші 7 5 
океанології та морського природо-
користування 

4 5 

агрометеорології та агроекології 5 3 
метеорології та кліматології 10 11 

Природоохоронний 
 

водних біоресурсів та аквакультури 2 5 
гідроекології та водних досліджень 3 1 
екології та охорони довкілля 5 7 
екологічного права і контролю 6 6 
економіки природокористування 4 10 
хімії навколишнього середовища 1 1 

Комп’ютерних наук, 
управління та адмініс-
трування 
 

інформатики 3 4 
інформаційних технологій 4 4 
автоматизованих систем монітори-
нгу навколишнього середовища 

2 — 

публічного управління та менедж-
менту природоохоронної діяльності 

7 10 

українознавства та соціальних наук — — 
Магістерської підго-
товки 
 

загальної та теоретичної фізики 3 4 
вищої та прикладної математики 5 4 
іноземних мов — — 
фізвиховання та валеології — — 

 Кафедра військової підготовки 5 — 
Всього 76 80 

 



Оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 
педагогічних працівників 

Потенційні вимірювальні індикатори. 
1. Динаміка результатів сесійного та позасесійного контролю 
Результати ректорського контролю 
 
семестр, рік 

кількість груп 
Успішність < 85% Відвідування < 75% 

осінь 2015 р. 5 13 
весна 2016 р. 5 17 
осінь 2016 р. 2 19 
весна 2017 р. 3 17 
осінь 2017 р. 4 18 
весна 2018 р. 4 17 
осінь 2018 р. 5 17 
весна 2019 р. 1 17 
осінь 2019 р. 1 12 

 
2. Динаміка змін найнижчих результатів рейтингування науково-

педагогічних та педагогічних працівників 
За результатами 2015 року рейтинг викладачів містив 193 викладача, 20% 

з яких (38 викладачів) виказали найнижчі результати. З цих 38 викладачів 12 
(32%) були у 2016 вже поза «червоною» зоною, а 18 – залишились в «червоній» 
зоні. Найнижче місце, з якого викладач вийшов з «червоної» зони – 184. 

За результатами 2016 року рейтинг викладачів містив 183 викладача, 20% 
з яких (36 викладачів) виказали найнижчі результати. З цих 36 викладачів 9 
(25%) були у 2017 вже поза «червоною» зоною, а 20 – залишились в «червоній» 
зоні. Найнижче місце, з якого викладач вийшов з «червоної» зони – 180. 

За результатами 2017 року рейтинг викладачів містив 177 викладача, 20% 
з яких (35 викладачів) виказали найнижчі результати. З цих 31 викладача 8 
(26%) були у 2018 вже поза «червоною» зоною, а 23 – залишились в «червоній» 
зоні. Найнижче місце, з якого викладач вийшов з «червоної» зони – 164. 

За результатами 2018 року рейтинг викладачів містив 159 викладача, 20% 
з яких (31 викладач) виказали найнижчі результати.  

 
3. Кількість заохочених науково-педагогічних та педагогічних працівників 

за видатні досягнення 
За що заохочені 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Профорієнтаційна робот 5 5 8 4 4  
Проведення студентських олімпіад та 
конкурсів наукових робіт 

  5 9 3 4 

Підготовка переможця студентських 
олімпіад та конкурсів наукових робіт 

  6 9 10 9 

Проведення наукових заходів (міжнародні 
та всеукраїнські конференції тощо) 

  6 11 15  

Публікації Scopus / WoS    20 17 5 
Всього 5 5 25 53 49 18 



 
Підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників 
Потенційні вимірювальні індикатори. 
1. Кількість курсів підвищення кваліфікації, створених Центром післяди-

пломної освіти для навчання викладачів університету. 
2017 р. 1 (з технологій e-learning в освітньому процесі) 
2018 р.  1 (з технологій e-learning в освітньому процесі) 
2019 р.  1 (з технологій e-learning в освітньому процесі) 

 
2. Кількість педагогічних і науково-педагогічних працівників, які навча-

лися на курсах підвищення кваліфікації в університеті. 
2015 р. 33  
2016 р. 44  
2017 р. 35  
2018 р. 32  
2019 р. 26  

 
3. Кількість педагогічних і науково-педагогічних працівників, які навча-

лися на курсах підвищення кваліфікації в інших закладах України. 
2015 р. 25 
2016 р. 26 
2017 р. 26 
2018 р. 20 
2019 р. 13 

 
4. Кількість педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників, 

які стажувалися за кордоном. 
Результати подані для викладачів, які брали участь у семінарах та курсах 

підвищення кваліфікації 
2016 р. 4 викладача (2 – кафедра метеорології та кліматології, 1 – кафедра 

агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів, 1 – кафедра ін-
формаційних технологій) 

2017 р. 11 викладачів (6 – кафедра метеорології та кліматології, 5 – кафедра 
агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів, 1 – кафедра 
іноземних мов, 1 – кафедра довузівської підготовки) 

2018 р. 4 викладача (2 – кафедра метеорології та кліматології, 2 – кафедра 
економіки природокористування) 

2019 р. 10 викладачів (6 – кафедра публічного управління та менеджменту 
природоохоронної діяльності, 2 – кафедра водних біоресурсів та ак-
вакультури, 1 – кафедра гідрології суші, 1 – кафедра океанології та 
морського природокористування) 

 
5. Динаміка кількості працівників, які брали участь у міжнародних науко-

вих проектах. 
2015 р. 6 працівників (1 проект, кафедри океанології та морського природо-

користування, іноземних мов) 



2016 р.  9 працівників (3 проекти, кафедри метеорології та кліматології, оке-
анології та морського природокористування, загальної та теоретич-
ної фізики) 

2017 р. 8 працівників (2 проекти, кафедри метеорології та кліматології, оке-
анології та морського природокористування) 

2018 р. 8 працівників (6 проектів, кафедри метеорології та кліматології, 
океанології та морського природокористування, гідроекології та во-
дних досліджень, менеджменту природоохоронної діяльності) 

2019 р. 7 працівників (5 проектів, кафедри метеорології та кліматології, 
океанології та морського природокористування, загальної та теоре-
тичної фізики, менеджменту природоохоронної діяльності) 

 
Ресурси для організації освітнього процесу 

Потенційні вимірювальні індикатори. 
1. Кількість створених комп’ютерних класів. 
В університеті працюють 19 комп’ютерних класів, 4 з яких були оновлені 

протягом звітного періоду. 
 
2. Відсоток комп’ютерів, у локальній мережі університету. 
100% (?). 
 
3. Відсоток дисциплін, забезпечених навчально-методичними матеріала-

ми для дистанційної форми навчання. 
В таблиці наведена кількість підготовлених ЕНК. На сьогодні створені 

100% ЕНК. 
Кафедра 2018 2019 2020 
гідрології суші 5 6 6 
океанології та морського природокористування  1 6 
агрометеорології та агроекології 7 7 12 
метеорології та кліматології 6 8 8 
водних біоресурсів та аквакультури 9 13 11 
гідроекології та водних досліджень 2 2 3 
екології та охорони довкілля 4 2 14 
екологічного права і контролю 3 3 12 
економіки природокористування 11 5 22 
хімії навколишнього середовища  1 5 
інформатики 3 5 5 
інформаційних технологій 4 10 13 
автоматизованих систем моніторингу 
навколишнього середовища 

 2 2 

публічного управління та менеджменту 
 природоохоронної діяльності 

15 9 22 

українознавства та соціальних наук 3 7 3 
загальної та теоретичної фізики 2 5 12 
вищої та прикладної математики  2 2 
іноземних мов  2 2 



фізвиховання та валеології  2 1 
цикл правових дисциплін 1 1 11 
військової підготовки   3 

Всього 75 93 183 
 
4. Динаміка кількості електронних версій наукової та навчально-мето-

дичної літератури у широкому доступі. 
На 10.06.2020 р. кількість документів в репозитарії університету – 7081. 

Кафедра 2018 2019 2020 
гідрології суші 258 164 33 
океанології та морського природокористування 173 231 9 
агрометеорології та агроекології 313 178 52 
метеорології та кліматології 292 155 33 
водних біоресурсів та аквакультури 166 136 25 
гідроекології та водних досліджень 190 326 19 
екології та охорони довкілля 175 225 106 
екологічного права і контролю 173 110 22 
економіки природокористування 160 175 15 
хімії навколишнього середовища 203 187 12 
інформатики 41 7 31 
інформаційних технологій 139 192 23 
автоматизованих систем моніторингу 
навколишнього середовища 

121 106 11 

публічного управління та менеджменту 
 природоохоронної діяльності 

202 118 52 

українознавства та соціальних наук 119 97 7 
загальної та теоретичної фізики 114 76 20 
вищої та прикладної математики 95 124 0 
іноземних мов 54 13 2 
фізвиховання та валеології 6 19 0 
інші 496 480 0 

Всього 3490 3119 472 
 

Інформаційні системи для ефективного управління освітнім процесом 
Потенційні вимірювальні індикатори. 
1. Кількість факультетів і кафедр підключених до інформаційної системи. 
Підключені 3 факультети, інститут та навчально-консультаційний центр. 
Підключені 20 кафедр (за виключенням довузівської підготовки). 
Підключені відділ кадрів, навчально-методичний і навчальний відділи. 
 
2. Кількість розроблених доповнень до системи. 
Підключені 5 модулів: 
– адміністрування; 
– відділ кадрів; 
– приймальна комісія; 
– деканат; 



– методичний модуль. 
 
3. Динаміка звернень до інформаційної системи. (?) 

 
Публічність інформації про освітні програми,  

ступені вищої освіти та кваліфікації 
Потенційні вимірювальні індикатори. 
1. Обсяг інформації про діяльність університету на офіційному веб-сайті 

згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту». 
Обсяг офіційного веб-сайту університету становить 5,2 Гб, загальна кіль-

кість сторінок (без новин та анонсів) – 1143. 
 
2. Кількість повідомлень, новин тощо, поданих різними підрозділами уні-

верситету. 
Загальна кількість повідомлень та анонсів – 1592 сторінки. 

 
Система запобігання та виявлення академічного плагіату 

Потенційні вимірювальні індикатори. 
1. Динаміка кількості творів у електронній базі даних – наведена вище. 
2. Кількість перевірених на плагіат творів. 
На наявність плагіату перевіряються 100% кваліфікаційних робіт здобу-

вачів вищої освіти, підручників, навчальних посібників та монографій виклада-
чів університету та статей, що публікуються в Українському гідрометеороло-
гічному журналі. 


