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Розроблена Програма – це моє бачення подальшого розвитку Одеського 
державного екологічного університету в умовах різкої трансформації  умов 
функціонування вищої школи України, значної демографічної кризи, що пе‐
реживає  країна,  посилення  конкуренції  за  абітурієнтом як  серед  вітчизня‐
них закладів вищої освіти, так й вишів сусідніх країн. Всі ці виклики суттєво 
впливають  на  розвиток  нашого  університету,  тому  від  наших  подальших 
дій,  їх  ефективності,  нашої  згуртованості  задля  подолання  всіх  труднощів 
залежить подальша доля університету, його колективу. 

В основу моєї Програми покладені напрацювання, які були розроблені та 
прийняті в університеті за останні 15 років, та особливо – з кінця 2014 року 
– введення в дію нової редакції Закону України «Про вищу освіту». 

Головною метою своєї діяльності на посаді ректора вважаю забезпечен‐
ня  сталого функціонування університету,  в першу чергу фінансового,  а  та‐
кож забезпечення якості освітнього процесу на всіх ступенях вищої освіти. 
Ці завдання неможливо виконати без удосконалення і розвитку кадрового, 
науково‐освітнього і матеріально‐технічного потенціалу університету. 

Досягнення  поставленої  мети  передбачається  вирішенням  комплексу 
організаційних,  фінансово‐господарських,  освітньо‐методичних,  наукових 
та інших заходів, до яких можна віднести: 

 підвищення  ефективності  управління  університетом,  в  т.ч.  управлін‐
ням господарською діяльністю з метою збереження наявної матеріа‐
льно‐технічної бази університету, її ефективного використання; 

 зростання бюджету університету, в т.ч за рахунок розширення перелі‐
ку  послуг, що  надаються  університетом;  забезпечення  прозорості  та 
участі  колективу  університету  у  його  економному,  ефективному  та 
економічно обґрунтованому використанні; 

 оптимізація структури та функціональних можливостей університету; 
 забезпечення  стабільності  та  розширення  контингенту  осіб,  що  на‐

вчаються в університеті, в тому числі іноземців; 
 удосконалення організації та здійснення освітнього процесу в універ‐

ситеті; 
 розвиток наукових досліджень та покращення їх результативності; 
 підвищення ефективності системи підготовки кадрів вищої кваліфіка‐

ції для забезпечення освітньої, наукової та іншої діяльності універси‐
тету; 

 удосконалення  міжнародного  співробітництва,  в  т.ч.  міжнародного 
академічного обміну; 



 забезпечення  умов  для  роботи,  навчання,  відпочинку,  оздоровлення 
співробітників та студентів університету. 

  
 1.  ПІДВИЩЕННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ  УПРАВЛІННЯ  УНІВЕРСИТЕТОМ 

 
Стратегічна ціль:  
‐ доцільне,  відкрите  та  ефективне  управління,  демократизація,  публіч‐

ність та прозорість діяльності університету з метою збереження наявно‐
го  кадрового  потенціалу,  наявної  матеріально‐технічної  бази  універси‐
тету, її ефективного використання 
 

Операційні цілі: 
‐ продовження оптимізації системи управління університетом;  
‐ подальше запровадження інформаційних технологій в систему управ‐

ління та організація надання електронних послуг;  
‐ удосконалення інноваційних моделей комунікації з викладачами, нау‐

ковцями, працівниками і студентами;  
‐  оптимізація  структури  управління  господарськими  підрозділами  з 

урахуванням єдиного кампусу університету на Львівській, 15. 
 
Досягнення операцій них цілей передбачено шляхом реалізації наступних за
вдань:  

‐ підвищення ефективності менеджменту  і скорочення кількості послі‐
довних ланок у системі управління університетом;  

‐ зменшення до мінімуму обсягу внутрішнього паперового документоо‐
бігу;  

‐  створення  єдиної  бази  даних  університету  з  обліку  кадрів,  ресурсів, 
витратних матеріалів, планів і обсягів робіт, зон обслуговування;  

‐ запровадження електронного документообігу, удосконалення системи 
формування звітів, видачі довідок і запитів;  

‐  створення електронних «кабінетів» керівників структурних підрозді‐
лів для спрощення системи звітності;  

‐  подальше розширення  автономії  відокремлених  структурних підроз‐
ділів;  

‐ запровадження системи громадського обговорення шляхів вирішення 
проблем функціонування і розвитку університету;  

‐  сприяння  розвитку  студентського  самоврядування  та  підвищення 
ефективності його діяльності;  

‐ розвиток корпоративної культури;  
‐  оприлюднення  інформації  про  штатні  розписи,  вакансії,  конкурсні 

справи, кошторис, відомості про закупівлі, оренду приміщень у доступній та 
зручній формі для користувачів та офіційному сайті університету;  

‐  посилення  ролі  Вченої  ради  в  управлінні  університетом  шляхом  за‐
провадження практики публічних звітів за основними результатами діяль‐
ності проректорів університету;  
 



Очікувані результати: 
‐ подальший розвиток корпоративної культури в колективі викладачів, 

співробітників і студентів;  
‐ ефективна, прозора та відкрита робота адміністрації університету;  
‐  зростання рівня довіри  суспільства  та розширення доступу виклада‐

чів, працівників  і  студентів університету до управління основними видами 
його діяльності;  

‐  скорочення обсягу документообігу,  усунення дублювання  інформації 
та суттєве зниження рівня бюрократії;  

‐  можливість  вирішення  більшості  адміністративних  питань  та  інфор‐
маційних послуг в електронній формі;  

‐ зручний та функціональний інформаційний веб‐порталу університету 
та можливе створення мобільних додатків;  

‐  підвищення  рівня  відповідальності  всіх  членів  колективу  і,  в  першу 
чергу, керівних осіб за результати діяльності. 

 
ІІ. 3РОСТАННЯ БЮДЖЕТУ УНІВЕРСИТЕТУ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБГРУНТОВАНО‐
СТІ, ПРОЗОРОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ  
 
Стратегічна ціль:  
‐ фінансово‐економічна стабільність функціонування і розвитку універси‐

тету та підвищення рівня фінансового забезпечення викладачів і співро‐
бітників університету.  

 
Операційні цілі:.  

‐  підвищення  ефективності  адміністративного  і  планово‐фінансового 
забезпечення  виплати  заробітної  плати,  її  диференціації  в  залежності  від 
результатів роботи за рахунок надбавок і премій;  

‐ ефективне управління наявними фінансовими ресурсами з метою за‐
безпечення сталого фінансового підґрунтя для ефективного функціонуван‐
ня університету та розвитку матеріально‐технічної бази університету; 

‐  розширення  переліку  платних  послуг,  що  надаються  підрозділами 
університету;  ефективне матеріальне та моральне стимулювання співробі‐
тників  тих  підрозділів,  що  забезпечують  наповнення  спеціального  фонду 
університету, ефективне використання матеріально‐технічної бази. 

 
Досягнення операційних цілей передбачено шляхом реалізації наступних за
вдань:  

‐  моніторинг  ринку  освітніх  та  інших  дозволених  законодавством  по‐
слуг, а також інноваційних технологій і продуктів;  

‐ адаптація форм і видів діяльності університету до потреб ринку;  
‐  удосконалення  системи планування та  використання власних фінан‐

сових надходжень;  
‐  запровадження комплексу заходів збільшення бюджету університету 

та публічне затвердження шляхів його використання;  
‐  запровадження  системи  внутрішнього  аудиту  фінансової  діяльності 

університету та її структурних підрозділів, а також повноти юридичного за‐



безпечення;  
‐ впровадження плану заходів щодо скорочення питомих комунальних 

витрат на одиницю площі навчальних корпусів та на одного проживаючого 
у гуртожитках; 

‐ забезпечення подальшого розвитку і удосконалення системи матеріа‐
льного і морального заохочення за результатами праці в університету;  

‐ удосконалення системи оплати праці працівників і робітників універ‐
ситету на основі нормування та персоніфікації зон обслуговування та видів 
виконуваних робіт;  

‐  забезпечення фінансового  сприяння  виданню монографій,  підручни‐
ків,  навчальних  посібників,  публікації  наукових  статей  у  виданнях  з  висо‐
ким імпакт‐фактором;  

‐  створення  та  запровадження  системи  стимулювання  викладачів  уні‐
верситету для викладання дисциплін англійською мовою;  

‐ забезпечення прозорості та контролю за наданням послуг орендарям;  
‐  підвищення  рівня  прозорості  тендерних  та  інших  закупівель.  

 
Очікувані результати:  

‐  зростання  рівня  стабільності  фінансово‐економічної  діяльності  уні‐
верситету;  

‐ ефективне і прозоре використання фінансових, матеріальних та енер‐
гетичних ресурсів університету;  

‐ подальше забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, оплати 
комунальних  послуг  та  інших  послуг,  матеріалів  і  обладнання,  необхідних 
для ефективного функціонування університету;  

‐  повний  контроль  витрат  бюджетних  коштів  та  участь  працівників 
університету  і  студентського активу у визначенні пріоритетів формування 
та використання бюджету;  

‐ продовження фінансового забезпечення поточних і капітальних ремо‐
нтів дахів, навчальних корпусів, гуртожитків і мереж електро‐, водо‐, тепло‐ 
газопостачання і каналізації. 

 
ІІІ.  РОЗВИТОК  СТРУКТУРИ  ТА  ФУНКЦІОНАЛЬНИХ  МОЖЛИВОСТЕЙ 

УНІВЕРСИТЕТУ 
 
Стратегічні цілі:  
‐ подальше приведення у відповідність форми і структури університету до 

напрямів професійного спрямування та переліку спеціальностей, а також 
потреб ринку надання освітніх послуг та інноваційних технологій і про‐
дуктів.  

‐ аналіз і синтез структури університету на основі принципу розумної до‐
цільності та економічної ефективності.  

 
Операцій ні цілі:  

‐ подальша оптимізація структури університету і умов для високоефек‐
тивного функціонування; реорганізація технікумів університету у коледжі;  

 



Досягнення  операційних  цілей  передбачено шляхом  реалізації  наступних  за
вдань:  

‐  моніторинг  ефективності  діяльності  структурних  підрозділів  універ‐
ситету;  

‐ планово‐фінансове обґрунтування, оцінка економічної та виробничої 
ефективності змін у структурі університету;  

‐ удосконалення мережі відокремлених структурних підрозділів універ‐
ситету;  

‐ розробка і реалізація комплексу заходів з відкриття спеціальностей та 
спеціалізацій в університету на вимогу ринку попиту на профільних фахів‐
ців;  

‐ подальший розвиток структури кафедр, факультетів та інститутів;  
‐ розробка і реалізація комплексу заходів з відкриття спеціальностей та 

акредитації освітніх програм;  
‐ створення виробничих науково‐дослідних навчальних лабораторій на 

базі науково‐дослідних та виробничих установ;  
‐  створення міжвідомчих  науково‐навчальних  центрів  з  підготовки  та 

підвищення кваліфікації у галузях гідрометеорології та моніторингу навко‐
лишнього природного середовища;  

‐ створення регіонального Центру підготовки кадрів Всесвітньої метео‐
рологічної  організації  на  базі  гідрометеорологічного  інституту  та  гідроме‐
теорологічних технікумів; 

‐ створення на базі факультету комп’ютерних технологій та Одеського 
коледжу  комп’ютерних  технології  Інституту  комп’ютерних  технологій  уні‐
верситету.  

 
Очікувані результати: 

‐  підвищення  ефективності  розвитку  та  функціонування  університету 
щодо здійснення своїх статутних цілей;  

‐ зменшення витрат на забезпечення функціонування університету;  
‐ гнучка структура університету та висока ефективність використання 

інтелектуальних і матеріальних ресурсів для здійснення його діяльності;  
‐  розвиток  матеріально‐технічної  бази  навчального  процесу,  його  на‐

ближення до сучасних виробничих потреб.  
 
ІV. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ  

 
Стратегічні цілі:  
‐ збільшення контингенту студентів, слухачів;  
‐ підвищення якості  контингенту  студентів,  зарахованих на навчання до 

університету.  
 

Операційні цілі:  
‐ проведення профорієнтаційної роботи інноваційними методами, здій‐

снення рекламної діяльності на професіональний основі;  
‐ подальше забезпечення працевлаштування випускників університету 

як одного з основних факторів підвищення ефективності профорієнтаційної 



роботи; 
‐ підвищення ваги та удосконалення освітніх програм підвищення ква‐

ліфікації  в  роботі  кафедр  університету,  в  т.ч  за  допомогою  дистанційних 
форм освітнього процесу; 

‐  розробка  та  впровадження,  в  т.ч  за  допомогою  дистанційних  форм 
освітнього процесу, дуальних англомовних магістерських освітніх програм. 
 
Досягнення  операційних  цілей  передбачено шляхом  реалізації  наступних  за
вдань:  

‐ підвищення ефективності профорієнтаційної та рекламної діяльності 
університету з використанням можливостей  інформаційних технологій,  Ін‐
тернет, мобільних додатків та інших сучасних ресурсів;  

‐  створення професійних програм  і  передач для телебачення та  інтер‐
нет‐телебачення,  відкриття  власного  телеканалу  в  інтернет‐мережі,  аудіо‐ 
та візуалізація реклами, в т.ч. для залучення іноземних студентів;  

‐ подальший розвиток діяльності літніх та зимових шкіл на базі «Екоп‐
ростіру»,  організація  і  проведення олімпіад для школярів,  розробка  інфор‐
маційних порталів для школярів за предметами тестів для вступу до універ‐
ситету;  

‐ заснування і проведення Всеукраїнських літніх шкіл: з програмування, 
з  вивчення  української  мови,  математики,  хімії,  фізики,  іноземних  мов  та 
інших предметів за тестами університету;  

‐ створення інформаційних порталів для підготовки шкільної молоді за 
дисциплінами тестів для вступу до університету;  

‐ подальший розвиток системи майстер‐класів для школярів;  
‐ розробка 3D‐екскурсій по університету у дистанційному доступі;  
‐ створення циклу мотиваційних роликів про спеціальності та про успі‐

шних випускників;  
‐ створення презентаційних блоків поведінкового характеру з викорис‐

танням досягнень в галузях знань за спеціальностями університету для ді‐
тей дошкільного віку;  

‐ створення регіонального Центру підготовки кадрів Всесвітньої метео‐
рологічної  організації  на  базі  гідрометеорологічного  інституту  та  гідроме‐
теорологічних технікумів; 

‐  запровадження  дистанційних  курсів  підвищення  кваліфікації  та  дуа‐
льних та англомовних магістерських освітніх програм.  
 
Очікувані результати:  

‐ підвищення рівня обізнаності населення України та інших країн щодо 
університету та зміцнення його репутаційного іміджу;  

‐  збільшення  контингенту  студентів  університету  до  кризового  рівня; 
підвищення якості контингенту студентів; 

‐  суттєве  збільшення  кількості  іноземних  студентів,  в  т.ч.  тих,  що  за‐
ймаються  за  дистанційними  формами  навчання,  та  слухачів  курсів  підви‐
щення кваліфікації. 
 



 

V. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ НАВЧАЛЬНО‐‐
ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ І ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Стратегічні цілі:  
‐ підвищення  якості  оволодіння  випускниками  освітніх  програм  загаль‐

них  та  професійних  компетентностей,  які  дозволяють побудувати  успі‐
шну професійну кар’єру;  

‐ удосконалення процесу формування молодих фахівців з високим рівнем 
моральних цінностей, патріотизму і професіональних компетентностей; 

‐ розширення форм та методів  здобуття в  університеті  вищої  освіти різ‐
них освітніх рівнів.  

 
Операційні цілі:  

‐ удосконалення та розширення форм та методів здобуття вищої освіти, 
в т.ч. за рахунок впровадження дистанційної форми навчання, дуальної фо‐
рми навчання, в першу чергу на магістерському рівні;  

‐  удосконалення  та  розширення  можливостей  формування  індивідуа‐
льних планів  студентів  та  індивідуальних  графіків навчального процесу,  в 
т.ч. для побудови індивідуальної траєкторії навчання; 

‐ розширення можливостей для академічної мобільності студентів як в 
Україні,  так й за  її межами у закладах вищої освіти, що мають партнерські 
угоди з ОДЕКУ; 

‐ підвищення якості наукового  і навчально‐методичного забезпечення 
навчально‐виховного  процесу  та  рівня  доступу  до  інформації  за  професій‐
ними спрямуваннями;  

‐ максимальне наближення змісту освітніх програм, особливо на магіс‐
терському рівні, до професійних вимог потенційних замовників, вимог Все‐
світньої метеорологічної організації;  

‐ запровадження дуальних та англомовних магістерських освітніх про‐
грам; 

‐  скорочення  термінів  адаптації  випускників  університету  у  виробни‐
чих умовах; 

‐ посилення боротьби з проявами корупції, хабарництва і соціальної не‐
справедливості.  

 
Досягнення операційних цілей передбачено шляхом реалізації наступних за
вдань:  

‐  удосконалення організації навчального процесу,  орієнтованої на під‐
вищення якості вищої освіти і зниження завантаженості викладачів;  

‐ удосконалення власної моделі здобуття вищої освіти та забезпечення 
переходу на  проблемно‐дослідницьку  і  проектну модель навчального  про‐
цесу;  

‐ поєднання аудиторного і дистанційного навчання з роботою в науко‐
во‐дослідних лабораторіях;  

‐ подальший розвиток дистанційної складової навчально‐методичного 



забезпечення навчального процесу;  
‐ розробка та поширення англомовних курсів і програм навчання;  
‐ покращення практичної підготовки студентів;  
‐ удосконалення умов дотримання вимог державних стандартів освіти 

та ліцензійних вимог;  
‐ удосконалення системи підвищення якості освітнього процесу;  
‐  підготовка  і  забезпечення  участі  студентів  університету  у міжнарод‐

них наукових конкурсах, змаганнях та олімпіадах;  
‐  удосконалення  системи морального  і матеріального  заохочення  кра‐

щих студентів;  
‐ створення методичного забезпечення нового покоління та спрощення 

вимог до його оформлення і реєстрації;  
‐ провести роботу з уніфікації навчальних дисциплін і навчальних пла‐

нів у відповідності до світових тенденцій;  
‐  оптимізація  графіку навчального процесу  і  розкладів проведення  за‐

нять та надання додаткових освітніх послуг;  
‐ удосконалення електронного контенту за дисциплінами університету 

та  створення  і  запровадження персональних  інформаційних  систем  викла‐
дачів;  

‐  розробка  і  запровадження  інформаційних  порталів  за  професійними 
спрямуваннями університету та навчальних комп'ютерних програм;  

‐ розробка і видання підручників і навчальних посібників нового поко‐
ління  (інтегрованих  з  інформаційними  веб‐порталами  за  професійними 
спрямуваннями);  

‐  упорядкування  навчання  студентів  за  індивідуальним  навчальним 
графіком;  

‐ удосконалення системи надання додаткових освітніх послуг поза гра‐
фіком навчального процесу;  

‐ подальший розвиток читання лекцій студентам університету провід‐
ними професорами закордонних університетів;  

‐ запровадження системи перевірки на плагіат дипломних проектів, ма‐
гістерських робіт і курсових проектів;  

‐ покращення умов для навчання студентів згідно з принципами «віль‐
ної траєкторії»;  

‐ розвиток освітніх курсів та програм для дистанційного навчання про‐
довж життя;  

‐  запровадження  принципів  SТЕМ‐освіти  в  коледжі  та  технікумах  уні‐
верситету;  

‐ розширення мережі та підвищення ефективності діяльності виробни‐
чих філій кафедр; 

‐ збільшення обсягів та підвищення ефективності виробничої практики 
(навчанні  на  виробництві)  студентів  на  підприємствах  та  установах,  в  т.ч. 
закордонних;  

‐  максимальне  наближення  тем  та  змісту  дипломних  проектів  і  магіс‐
терських робіт до потреб конкретних замовників кадрів;  

‐ удосконалення системи оцінювання знань студентів та її електронно‐
го обліку шляхом створення «електронного кабінету» для кожного  студен‐



та;  
‐ запровадження системи посилених заходів запобігання проявам кору‐

пції та хабарництва; 
‐ посилення ролі патріотичного та екологічного виховання у здійсненні 

освітнього процесу, в т.ч. шляхом збору макулатури, пластикової тари, від‐
працьованих елементів живлення та ін.  
 
Очікувані результати: 

‐ покращення рейтингових позицій університету у національних та сві‐
тових рейтингах;  

‐  підвищення  ефективності  використання  інтелектуального  і  фінансо‐
во‐матеріальних ресурсів для підготовки фахівців;  

‐  забезпечення  пропозицій  для  працевлаштування  всіх  випускників 
університету  на  рівні  не  нижче  75%  для  бюджетної  форми  навчання  і  не 
нижче 40% для контрактної форми навчання;  

‐ суттєве зниження ризиків проявів корупції та хабарництва;  
‐  підвищення  престижу  диплому  Одеського  державного  екологічного 

університету.  
 

VІ. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОКРАЩЕННЯ  
ЇХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 

 

Стратегічні цілі:  
‐ подальший  розвиток  наукових  шкіл  університету  та  пріоритетних  на‐

прямів наукових досліджень;  
‐ диверсифікація джерел фінансування наукових досліджень;  
‐ подальший розвиток фундаментальних і прикладних досліджень;  
‐ подальший розвиток матеріально‐технічної бази для проведення науко‐

во‐дослідних робіт;  
‐ забезпечення національного  і міжнародного  визнання результатів  нау‐

кових досліджень. 
 
Операційні цілі:  

‐ підвищення рівня затребуваності результатів наукових досліджень;  
‐  збільшення  кількості  та  обсягів  грантів  на  проведення наукових  до‐

сліджень;  
‐  підтримка  наукових  проектів  інноваційного  характеру  власними  си‐

лами та за кошти спонсорів і ф'ючерсних фондів і компаній;  
‐  розширення  мережі  науково‐дослідних  навчальних  лабораторій  за 

всіма спеціальностями університету;  
‐  максимальне  наближення  оснащення  науково‐дослідних  навчальних 

лабораторій до кращих виробничих аналогів.  
 
Досягнення операційних цілей передбачено шляхом реалізації наступних за
вдань:  

‐  формування  напрямів  наукових  досліджень  у  відповідності  до  світо‐
вих трендів, а також загальнодержавних і регіональних потреб відповідних 



галузей економіки України;  
‐  створення  загально університетського фонду для фінансування фун‐

даментальних наукових досліджень на конкурсній основі за пріоритетними 
напрямами;  

‐ розширення участі науковців університету у національних і міжнаро‐
дних наукових конкурсах; 

‐ розвиток співпраці з органами місцевої влади та фондом регіонально‐
го розвитку щодо розробки та запровадження інноваційних проектів на за‐
доволення потреб регіону у відповідних галузях економіки;  

‐ поглиблення співпраці з науково‐дослідними лабораторіями наукових 
установ НАН України та відомчих наукових та виробничих установ та орга‐
нізацій;  

‐  широке  інформування  промисловості  і  бізнесу  щодо  можливостей 
прикладних досліджень через запровадження техніко‐технологічного ауди‐
ту;  

‐  широке  запровадження  заходів  з  антиплагіату;  створення  універси‐
тетського Репозитарію академічних робіт; 

‐ підвищення ефективності та покращення якості дисертаційних робіт;  
‐ збільшення кількості статей, опублікованих у зарубіжних виданнях;  
‐ підвищення ефективності патентної роботи;  
‐ оптимізація кількості та підвищення ефективності проведення міжна‐

родних науково‐практичних конференцій на базі університету;  
‐  реалізація  комплексу  заходів  із  зростання  індексів  цитування  публі‐

кацій вчених університету у світових наукометричних базах даних;  
‐  підвищення  ефективності  діяльності  наукових  видань  і  наукових 

праць університету та якості публікацій;  
‐  забезпечення  подальшого  розвитку  науково‐технічної  бібліотеки, 

розширення  спектру  бібліотечних  послуг  і  захисту  інтелектуальних  та  ав‐
торських прав викладачів, співробітників, аспірантів і студентів університе‐
ту;  
 
Очікувані результати:  

‐  зростання  обсягів  фінансування  науково‐дослідних  робіт  до  3,0 
млн.грн. на рік;  

‐  отримання  результатів  фундаментальних  науково‐дослідних  робіт 
світового рівня;  

‐ зростання обсягів впровадження результатів наукових досліджень;  
‐ збільшення кількості статей, опублікованих у зарубіжних виданнях до 

100 щорічно;  
‐ збільшення сумарного h‐indexScopus до 150;  
‐  вжиття  заходів  щодо  включення  наукових  видань  університету  до 

провідних міжнародних наукометричних баз даних Scopus і WebofScience;  
‐  створення  "Openspace"  і  "make’scommunity"  ‐  сучасних  платформ  на‐

вчально‐наукової комунікації студентів і вчених університету;  
‐ створення інкубаційного середовища для стартапів студентів і вчених 

університету. 
 



 

VІІ.РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  
 

Стратегічні цілі:  
‐ міжнародне  визнання  конкурентоспроможності  результатів  наукових 

досліджень університету;  
‐ міжнародне визнання якості вітчизняної вищої освіти за спеціальностя‐

ми університету; 
‐ поглиблення  інтеграції  у  освітньо‐науковий  європейський  та  світовий 

простір.  
 
Операційні цілі:  
‐  розширення  участі  у  міжнародних  освітніх  та  наукових  програмах  і 

проектах;  
‐  забезпечення  академічної  мобільності  для  студентів,  аспірантів,  ви‐

кладачів, співробітників і науковців університету;  
‐ підвищення ефективності міжнародного освітнього та наукового спів‐

робітництва та розвиток співпраці з провідними закордонними університе‐
тами і науковими центрами;  

‐ збільшення контингенту іноземних студентів і аспірантів.  
 
Досягнення операцій них цілей передбачено шляхом реалізації наступних за
вдань:  

‐ запровадження комплексу заходів з міжнародного визнання результа‐
тів наукових досліджень та дипломів університету;  

‐  розширення  участі  науковців  університету  в  міжнародних  наукових 
конкурсах, конгресах, симпозіумах, конференціях, тренінгах і вебінарах;  

‐ забезпечення читання провідними викладачами і науковцями універ‐
ситету дистанційних  лекцій для  студентів  закордонних навчальних  закла‐
дів;  

‐ ініціювання, організація та проведення на базі університету міжнаро‐
дних наукових конкурсів та олімпіад;  

‐ забезпечення активної участі у міжнародних програмах обміну та здо‐
буття міжнародних стипендій;  

‐  розробка  і  реалізація  комплексу  заходів  із  забезпечення  академічної 
мобільності та захисту подвійних дипломів;  

‐  підготовка  нормативно‐правової  та  навчально‐методичної  бази  для 
широкого міжнародного визнання дипломів університету в зарубіжних кра‐
їнах;  

‐  підготовка  і  проведення  міжнародної  акредитації  освітніх  програм 
університету, в першу чергу через створення Регіонального центру підгото‐
вки кадрів ВМО. 

 
Очікувані результати:  

‐ національне і міжнародне визнання результатів наукових досліджень.  
‐ отримання міжнародних наукових грантів;  



‐ розширення переліку країн визнання дипломів університету;  
‐ участь у міжнародних програмах "Horizont 2020", "Erasmus+", DAAD та 

ІRЕХ та ін.;  
‐ участь у міжнародних наукових консорціумах;  
‐  зростання  частки  студентів  університету,  які  пройшли  навчання  за 

окремими дисциплінами в закордонних університетах;  
‐  зростання  частки  студентів  університету,  які  пройшли  виробничу 

практику на закордонних підприємствах до 10%;  
‐ збільшення контингенту іноземних студентів  і аспірантів до 350 осіб 

на рік.  
 

VІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО‐ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ТА РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО‐ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 

 
Стратегічні цілі:  

‐ підтримка  безпечних  умов  праці,  навчання  в  корпусах  і  проживання  в 
гуртожитках університету;  

‐ покращення умов праці викладачів, науковців і співробітників універси‐
тету;  

‐ покращення умов проживання в гуртожитках університету; 
‐ підвищення ефективності використання будівель і земельних ділянок та 

збереження матеріально‐технічної бази університету;  
‐ підвищення  ефективності  використання  енергетичних  та матеріальних 

ресурсів для забезпечення потреб університету; 
‐ підвищення  ефективності  використання  інтелектуального  потенціалу 

колективу університету для розвитку матеріально‐технічної бази, ресур‐
со‐ та енергозбереження. 

 
Операційні цілі:  

‐ подальше матеріально‐технічне забезпечення можливості успішного і 
безперервного функціонування університету;  

‐  підвищення  ефективності  проведення  ремонтних  робіт  в  приміщен‐
нях і структурних підрозділах університету;  

‐ підвищення ефективності забезпечення освітнього процесу і наукових 
досліджень  необхідним  обладнанням,  меблями,  матеріалами  та  ін.  
 
Досягнення операційних цілей передбачено шляхом реалізації наступних за
вдань:  

‐  завершення  оформлення  технічної  документації  на  державну  влас‐
ність всіх земельних ділянок і будівель університету;  

‐ комерціалізація матеріальних ресурсів університету та їх використан‐
ня для подальшого розвитку університету 

‐ збалансування витратно‐доходної складової функціонування всіх під‐
розділів адміністративно‐господарської служби;  

‐  забезпечення  подальшого  стабільного  функціонування  університету 
для здійснення статутних цілей;  

‐ поетапне продовження робіт з капітального ремонту та реконструкції 



мереж  електро‐,  водо‐,  газо‐  та  теплопостачання  і  каналізації  об'єктів  уні‐
верситету;  

‐  поетапне  продовження  робіт  з  благоустрою  території  університету, 
коледжу і технікумів;  

‐ подальше запровадження комплексу заходів з енерго‐ і ресурсозбере‐
ження;  

‐  поетапне  запровадження  енергозберігаючих  систем  освітлення  при‐
міщень університету;  

‐ створення і реалізація проектів «розумних» аудиторій;  
‐  подальше  підвищення  ефективності  системи  енергоменеджменту  в 

університету;  
‐ запровадження прозорого механізму планування та здійснення ремо‐

нтних робіт; розробка і запровадження прозорого порядку розгляду та про‐
ходження заявок і затвердження планів та кошторисів на проведення ремо‐
нтних робіт в приміщеннях і структурних підрозділах університету;  

‐  забезпечення  прозорості  системи  поселення  в  гуртожитки  універси‐
тету  та  проживання  в  них шляхом  запровадження  електронного  обліку  за 
широкою участю студентського самоврядування;  

‐ продовження комплексу заходів  із затвердження та реалізації держа‐
вної програми «Студентський гуртожиток»;  

‐ покращення умов проживання в студентських гуртожитках;  
‐ оптимізація використання аудиторного фонду;  
‐ завершення ремонтів туалетних кімнат з урахуванням норм і гендер‐

ного складу колективу викладачів, співробітників і студентів;  
‐  забезпечення  стабільної  роботи  ліфтів  у  навчально‐лабораторному 

корпусі №2; 
‐ оновлення парку комп'ютерної техніки на основі 2‐3х річних планів та 

підвищення ефективності її використання;  
‐ розвиток і підвищення ефективності роботи інтернет‐мережі; 
‐  поетапне  запровадження протипожежних  систем у всіх приміщеннях 

університету, технікумів і гуртожитках;  
‐ забезпечення своєчасного ремонту пошкоджених ділянок дахів і водо‐

стоків  з метою уникнення руйнування перекриттів, фасадів  і  будівель уні‐
верситету;  

‐  модернізація  енергозабезпечення  спортивного  корпусу  університету 
шляхом встановлення сонячних колекторів для нагріву води і впроваджен‐
ня новітніх технологій очищення води;  

‐  створення академічної лавки з продажу монографій, підручників, на‐
вчальних посібників, методичних вказівок і матеріалів та сувенірної проду‐
кції;  

‐  підвищення  ефективності  діяльності  з  охорони будівель,  приміщень, 
матеріально‐технічних цінностей і майна університету.  
 
Очікувані результати:  

‐ стабільне фінансово‐господарське функціонування університету;  
‐  високий  рівень  безпеки  всіх  викладачів,  співробітників  і  студентів 

університету;  



‐ завершення ремонтів всіх дахів навчальних корпусів і дахів гуртожит‐
ків університету;  

‐ покращення умов проживання в гуртожитках;  
‐ високоефективне використання матеріально‐фінансових ресурсів для 

підготовки фахівців  і  проведення наукових досліджень, щорічне  зниження 
енерговитрат на 3‐5%;  

‐ збереження і розвиток матеріального фонду університету. 
 

ІХ.СИСТЕМНА ПІДГОТОВКА КАДРІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

 
Стратегічні цілі:  

‐  відтворення  наукового  і  профільного  кадрового  потенціалу  універси‐
тету;  

‐  забезпечення  збалансованості  колективу  за  професіональними,  віко‐
вими і гендерними ознаками;  

‐ розвиток кадрового потенціалу університету.  
 
Операцій ні цілі:  

‐  підвищення  частки  викладачів  з  науковими  ступенями  і  вченими 
званнями;  

‐ створення умов для підвищення кваліфікації працівників університе‐
ту для підтримання компетентностних характеристик високого рівня;  

‐  кадрове  забезпечення  ліцензування  та  акредитації  всіх  спеціальнос‐
тей університету.  
 
Досягнення  операційних  цілей  передбачено шляхом  реалізації  наступних  за
вдань:  

‐ розробка та удосконалення програм кадрового розвитку всіх структу‐
рних підрозділів університету;  

‐ формування кваліфікаційних характеристик викладачів університету 
для забезпечення відповідності вимог ліцензування та акредитації всіх спе‐
ціальностей університету та діяльності спеціалізованих наукових рад і комі‐
сій;  

‐  подальше  сприяння підготовці  та  захисту кандидатських  і  докторсь‐
ких дисертацій викладачами і співробітниками університету; 

‐ удосконалення системи підвищення кваліфікації викладачів універси‐
тету з метою забезпечення відповідності вимогам до компетентностних ха‐
рактеристик для підготовки фахівців;  

‐ продовження розвитку проектів безоплатного стажування викладачів 
і аспірантів університету на провідних підприємствах та установах України;  

‐ забезпечення стажування викладачів університету у закордонних уні‐
верситетах і наукових центрах та на закордонних промислових підприємст‐
вах;  

‐ підготовка і навчання керівного кадрового резерву і кадрового резер‐
ву профільних спеціалістів;  

‐ щорічний звіт учасників кадрового резерву та його переобрання тає‐



мним голосуванням на Вченій раді університету;  
‐ надання кімнат сімейного типу у  гуртожитках університету для  про‐

живання іногородніх молодих спеціалістів, працевлаштованих в університе‐
ту.  
 
Очікувані результати:  

‐ кадрове забезпечення за всіма напрямками діяльності університету;  
‐ забезпечення збалансованості колективу викладачів і співробітників з 

гарантованим рівнем відновлення кадрового потенціалу;  
‐ частка викладачів з науковими ступенями не менше 72%, у тому числі 

з науковими ступенями докторів наук — не менше 15%.  
 

Х. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПАРТНЕРСТВО, КУЛЬТУРА,  
ОЗДОРОВЛЕННЯ, СПОРТ І ВІДПОЧИНОК 

 
Стратегічні цілі:  

‐ підвищення рівня  соціальної  захищеності членів колективу виклада‐
чів, співробітників і студентів і покращення умов праці;  

‐  подальше  сприяння  подовженню  тривалості  та  якості  життя  членів 
колективу;  

‐ зменшення захворюваності викладачів, співробітників і студентів;  
‐ удосконалення гармонійного розвитку особистості.  

 
Операцій ні цілі:  

‐  соціальна  підтримка  членів  колективу  викладачів,  співробітників  і 
студентів;  

‐  створення умов для надання медичних послуг для  студентів та  спів‐
робітників університету в умовах реформування галузі охорони здоров’я в 
Україні;  

‐ широка пропаганда та стимулювання здорового та екологічного без‐
печного способів життя; 

‐ розвиток умов для занять спортом і художньою самодіяльністю. 
 

Досягнення операційних цілей передбачено шляхом реалізації наступних за
вдань:  

‐ забезпечення  інформаційної підтримки отримання соціальних стипе‐
ндій, соціальної та інших видів допомоги студентам університету;  

‐ подальше надання матеріальної та іншої допомоги членам колективу 
викладачів, співробітників і студентів університету;  

‐ покращення побутових умов та умов праці викладачів, співробітників 
та робітників університету;  

‐ покращення умов роботи матерів малолітніх дітей;  
‐  розробка  і  запровадження  програми  підтримки  молодих  науковців  і 

молодих сімей; 
‐ розширення можливостей для занять фізичною культурою і спортом 

студентів, викладачів і співробітників університету;  
‐  покращення  умов  харчування  викладачів,  співробітників  і  студентів 



університету безпечними та високоякісними харчовими продуктами  і блю‐
дами;  

‐ забезпечення умов і надання медичних послуг для викладачів, співро‐
бітників і студентів університету;  

‐ подальше залучення медичних працівників до консультативної діяль‐
ності з профілактики поширених захворювань серед викладачів,  співробіт‐
ників і студентів університету;  

‐  відкриття  автостоянки  для  викладачів  і  співробітників  університету 
та створення мережі велопарковок;  

‐  запровадження  системи  фінансового  сприяння  страхуванню  життя  і 
здоров'я викладачів і співробітників університету;  

‐ подальше сприяння розвитку культурного життя викладачів,  співро‐
бітників, аспірантів і студентів університету. 

 
Очікувані результати:  

‐ покращення умов праці, оздоровлення і відпочинку викладачів і спів‐
робітників університету;  

‐  зниження  рівня  захворюваності  серед  викладачів,  співробітників  і 
студентів університету;  

‐ подальший розвиток соціального партнерства через реалізацію поло‐
жень Колективної угодиз первинною профспілковою організацією; 

‐  подальший розвиток  зв'язку  з  ветеранами університету  та  з  випуск‐
никами  університету  шляхом  відображення  траєкторії  їх  кар'єрного  зрос‐
тання;  

‐ підтримка розвитку студентського культурного центру.  
 
 
Претендент на посаду ректора  
Одеського державного екологічного університету 
доктор фізико‐математичних наук,  
професор                                                                                                  С.М. Степаненко 
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