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УНІВЕРСИТЕТ

Ректор – СТЕПАНЕНКО Сергій Миколайович
Степаненко Сергій Миколайович народився 21 жовтня 1954 р. у м. Бахмач Чернігівської області. В 1977 році закінчив Одеський гідрометеорологічний інститут за
спеціальністю «Метеорологія», та отримав кваліфікацію інженер-метеоролог. Степаненко
Сергій Миколайович – відомий вчений у галузі метеорології та організатор вищої екологічної
освіти в Україні – почав трудову діяльність у 1977 році. На протязі 40 років трудової
діяльності в Одеському державному екологічному університету пройшов шлях від інженера
до ректора. В 1999р. йому присуджено науковий ступень доктора фізико-математичних наук,
в 2002 році присвоєно вчене звання професора. На посаді ректора працює з лютого 1994
року. Голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону. Відмінник освіти
України (2000р.), Почесний працівник гідрометеорологічної служби України (2002 р.),
Почесна відзнака Одеської обласної Ради (2002р.), Почесна відзнака Одеського міського
Голови «За заслуги перед містом» (2002р.), Почесні Грамоти Міністерства освіти та МОН
України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків ЧК, Міністерства
оборони України, Державного комітету України з водного господарства, Одеської обласної та
міської Рад тощо. Лауреат почесної нагороди Ярослава Мудрого Академії наук вищої школи
(2000 р.), Почесна відзнака міського голови «Знак пошани» (2009р.), нагрудний знак «За
заслугу перед Збройними Силами України» (2012р.),
1 травня 1932 року за рішенням Уряду Української РСР в місті Харків – столиці
України на той час – було засновано Харківський інженерний гідрометеорологічний інститут.
На початку Великої Вітчизняної війни інститут було евакуйовано до м.Ашхабад, де він
продовжував роботу до серпня 1944 року. За рішенням СНК СРСР від 4 липня 1944 року
Харківський інженерний гідрометеорологічний інститут було перебазовано з Ашхабаду до
Одеси та перейменовано в Одеський гідрометеорологічний інститут (ОГМІ). У відповідності
з Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 363-р від 09.08.2001р. Одеський

гідрометеорологічний інститут перейменований в Одеський державний екологічний
університет (ОДЕКУ).
Одеський державний екологічний університет – провідний ВНЗ в системі вищої
екологічної та гідрометеорологічної освіти України, базовий виш Міністерства екології та
природних ресурсів України, гідрометеорологічної служби країни. В університеті ведеться
підготовка здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра і магістра, кандидатів наук, докторів
філософії і докторів наук за спеціальностями: 051 Економіка, 073 Менеджмент, 074 Публічне
управління та адміністрування, 081 Право (екологічна політика і право), 101 Екологія, 103
Науки про Землю (гідрометеорологія), 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології,
183 Технології захисту навколишнього середовища, 207 Водні біоресурси та аквакультура,
242 Туризм. На базі кафедри військової підготовки ОДЕКУ здійснюється підготовка
Військових гідрометеорологів за програмами офіцерів кадру і офіцерів запасу.
Післядипломна освіта: на базі центру післядипломної освіти отримання другої вищої
освіти за всіма ліцензованими спеціальностями, проведення курсів підвищення кваліфікації
та перепідготовки.
Після рівня бакалавра можливість одночасного здобуття другої освіти зі спеціальностей
економіко-управлінського спрямування та закінчення Університету з двома дипломами.
Факультативне вивчення англійської мови рівня «В2».
Підготовче відділення: підготовка з української мови та літератури, математики,
фізики, хімії, географії та біології. Період навчання з жовтня по травень.
До послуг студентів навчально-лабораторні корпуси, їдальня, бібліотека, спортивний
комплекс з плавальним басейном, відкриті спортивні майданчики, гуртожитки (100%
забезпечення) об’єднані в єдиний комплекс, розташований в санаторно-курортній зоні
м. Одеси.
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