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Шановні колеги! Шановна університетська громадо!
Минув ще один рік мого перебування на посаді ректора
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
Сьогодні я звітую перед вами про те, що зроблено за цей період, що
ми усі разом здобули, а також про те, що в нашому
університетському житті залишилося невирішеним, проблемним і,
нарешті, про те, які завдання постають нагальними на перспективу.
Звіт про роботу на посаді ректора представлено у розділах:
1. Загальні відомості та освітній процес.
2. Наукова та науково-технічна діяльність.
3. Виховна робота та студентське самоврядування.
4. Міжнародна діяльність.
5. Господарська діяльність.
6. Фінансова діяльність університету та соціальний захист
працівників.
7. Спортивна та культурно-масова робота.
8. Університет в контексті країни і світу.
Наш університет функціонує відповідно до Конституції
України, Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про
наукову і науково-технічну діяльність», Державної програми «Освіта
XXI століття», Указу Президента України «Про невідкладні заходи
щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від
4 липня 2005 року, матеріалів колегій МОН України, нормативних та
розпорядних документів МОН України.
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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
1.1. Організація
діяльність

освітнього

процесу

та

нормотворча

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова є
класичним навчальним закладом європейського типу, готує фахівців з
основних галузей природничих і гуманітарних наук. Відсвяткувавши
цього року своє 153-річчя, наш університет намагається зберігати
найліпші традиції минулого, але водночас орієнтується на
європейський та світовий досвід щодо інновацій в освітньому процесі
й науці.
Останнім часом в ОНУ імені І. І. Мечникова розроблено та
затверджено низку нових документів, що регулюють його життя, а
саме:
- Положення про стипендіальне забезпечення учасників
освітнього процесу;
- Положення про атестацію педагогічних працівників;
- Положення про академічну доброчесність.
Проведено структурну реорганізацію університету, а саме:
- створені нові факультети й сконцентровано підготовку
студентів за спорідненими спеціальностями: факультет історії та
філософії, факультет психології та соціальної роботи, факультет
математики, фізики та інформаційних технологій;
- ІСН (Інститут соціальних наук) перейменований у факультет
міжнародних відносин, політології та соціології.
Протягом 2018 року навчальний процес в Одеському
національному університеті імені І. І. Мечникова був організований
відповідно до Положення про організацію освітнього процесу ОНУ
імені І. І. Мечникова, затвердженому на засіданні Вченої ради
(протокол № 4 від 23.12.2014 р.).
Навчальний процес в усіх структурних підрозділах здійснюється
в основному за кредитно-модульною системою, Положення про яку
розроблено та затверджено в 2008 році (протокол засідання Вченої
ради № 6 від 27.03.2008 р.), оновлено та перезатверджено в 2009 році
(протокол засідання Вченої ради № 7 від 28.04.2009 р).
Протягом 2018 року перероблені та затверджені нові навчальні
та робочі навчальні плани підготовки магістрів за освітньо3

професійними програмами. Оновлені та розроблені нові навчальні та
робочі навчальні плани підготовки бакалаврів за всіма ліцензованими
та акредитованими спеціальностями.
Уніфіковано для студентів усіх напрямів і спеціальностей
нормативну частину обов'язкових дисциплін загальної підготовки:
«Історія
України»,
«Українська
мова
(за
професійним
спрямуванням)», «Філософія» тощо.
Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму,
демократизму, послідовності та безперервності, незалежності від
втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та
релігійних організацій; він спрямований на створення умов для
самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства і
держави у кваліфікованих фахівцях.
1.2. Питання акредитації та ліцензування
За звітний період ліцензовано:
- підготовка магістрів за спеціальностями:
226 Фармація, промислова фармація;
242 Туризм;
105 Прикладна фізика та наноматеріали;
162 Біотехнології та біоінженерія;
- підготовка бакалаврів за спеціальностями:
014 Середня освіта (біологія та здоров'я людини).
Акредитовано:
102 Хімія (Фармацевтична хімія) – магістри.
Підготовлено до акредитації
підготовка магістрів:
011 Освітні, педагогічні науки;
053 Психологія;
105 Прикладна фізика та наноматеріали;
126 Інформаційні системи та технології;
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії.
З метою проходження процедури акредитації був організований
та проведений самоаналіз за всіма зазначеними вище
спеціальностями.
Відповідними
наказами
по
університету
затверджено склад груп щодо проведення самоаналізу, призначені
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відповідальні особи по факультетах і інститутах, розроблений та
затверджений графік проведення комплексних контрольних робіт за
дисциплінами
соціально-гуманітарного
циклу,
циклу
фундаментальної (природничої) підготовки та циклу професійної
підготовки фахівців з вищою освітою за всіма освітньокваліфікаційними рівнями. Під час самоаналізу проведено детальний
аналіз кадрового, інформаційного, науково-методичного та
процесу.
навчально-методичного
забезпечення
навчального
Проаналізовані також рівні наукової роботи структурних підрозділів,
їх матеріально-технічний стан і соціальне забезпечення учасників
навчально-виховного процесу.
Всього було підготовлено 7 акредитаційних справ.
1.3. Організація прийому та робота приймальної комісії
Прийом на навчання до університету у 2018 році здійснювала
приймальна комісія відповідно до Умов прийому до ВНЗ у 2018 році і
Правил прийому до ОНУ у 2018 році з використанням Єдиної
державної електронної бази з питань освіти.
Правила прийому до ОНУ імені І. І. Мечникова були розроблені
на підставі Умов прийому, затверджені Вченою радою ОНУ в
листопаді 2017 року і на початку грудня 2017 р. оприлюднені на
офіційному сайті університету.
Усі структурні підрозділи приймальної комісії були своєчасно
створені та затверджені наказами ректора.
В цілому робота приймальної комісії у 2018 році, так саме як і у
попередніх роках, проходила у спокійній доброзичливій обстановці.
Усі технічні секретарі, що безпосередньо здійснювали прийом
документів, засвоїли основні принципи та привила роботи, чітко
справилися із завданнями. Відповідальний секретар ПК доцент М. І.
Ніколаєва, заступники відповідального секретаря, працівники АС
«Абітурієнт» виконали величезний обсяг роботи та заслуговують на
заохочення.
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1.4. Контингент здобувачів вищої освіти. Успішність та
якість навчання
У 2017/2018 н. р. в університеті навчалось 5796 студентів денної
та 1750 студентів заочної форм навчання, всього 7546 особи, що на
1198 осіб менше, ніж у попередньому навчальному році. Таким
чином, зменшення загальної чисельності студентів становить 13,7%
(у 2016/2017 н. р. цей показник дорівнював 6,8%).
За рахунок державного бюджету навчалось 3165 осіб, за
контрактом – 4381 особа. Кількість студентів, що навчалась за
рахунок державного бюджету, дорівнювала 41,9% (у 2016/2017 н. р.
цей показник становив 45,4%).
Показники контингенту здобувачів вищої освіти
Континген
т студентів

2015/2016 н. р.
Денна
форма
навчання
6780

Всього
Б
3882

2016/2017 н. р.

Заочна форма
навчання
2432
9212
К
Б
2898 419

К
2013

Денна
форма
навчання
6462
Б
3536

2017/2018 н. р.

Заочна
форма
навчання
2282

8744
К
Б
2926 434

Денна
форма
навчання
5796

Заочна
форма
навчання
1750

7546
К
Б
К
Б
1848 2898 2898 267

К
1483

Б – навчання за рахунок державного бюджету
К – навчання за контрактом

Абсолютна успішність та якість успішності навчання
У 2017/2018 н. р. абсолютна успішність на денній формі
навчання становила 88,0%, що на 0,2% більше, ніж у 2016/2017 н. р.;
якість навчання 49,2%, що на 0,3% вище, ніж у 2016/2017 н. р.; на
заочній формі навчання абсолютна успішність становила 85,2%, що
на 1,4% нижче, ніж у 2016/2017 н. р.; якість навчання 48,0%, що на
0,3% вище, ніж у 2016/2017 н. р.
1.5. Державна атестація здобувачів вищої освіти
Атестація
випускників
здійснювалась
відповідно
до
«Положення про порядок створення та організацію роботи
екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії в Одеському національному
університеті імені І. І. Мечникова».
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Екзаменаційна комісія перевіряла та оцінювала науковотеоретичну та практичну фахову підготовку студентів-випускників з
метою встановлення відповідності їх кваліфікаційного рівня вимогам
державних та галузевих стандартів, навчальним планам та освітнім
програмам підготовки.
Атестація здійснювалась на підставі оцінки рівня загальнопрофесійної
і
спеціалізовано-професійної
компетентності
випускників, передбачених відповідним рівнем національної рамки
кваліфікацій і освітньо-кваліфікаційними характеристиками фахівців
за напрямом підготовки / спеціальністю.
У 2017/2018 н. р. було сформовано 66 комісій, які очолили 64
особи з числа провідних вчених університету, інших закладів вищої
освіти, установ та організацій. Чисельність голів комісій, докторів
наук, професорів дорівнювала 50.
Показники формування Екзаменаційних комісій
Загальна кількість комісій
Кількість голів ДЕК (ДКК)/ЕК
У т. ч. докторів наук, професорів
з:
- університету
- інших ЗВО
- організацій

2015/2016 н. р.
55
53
40

2016/2017 н. р.
64
54
36

2017/2018 н. р.
66
64
50

33
5
2

27
7
2

37
9
4

У 2017/2018 н. р. було захищено 2113 дипломних робіт, в т. ч.
освітнього рівня бакалавр 1569, спеціаліст 28, магістр 516.
За результатами атестації рішенням Екзаменаційних комісій
видано 270 дипломів з відзнакою, що становить 12,8% від загальної
кількості дипломів.
Рекомендовано до вступу на освітній рівень «доктор філософії»
115 осіб.
1.6. Практична підготовка здобувачів вищої освіти
Проведення навчальних та виробничих практик здійснювалось
відповідно до «Положення про порядок проведення практики
здобувачів вищої освіти в Одеському національному університеті
імені І. І. Мечникова».
Практика є невід'ємною складовою освітньо-професійних і
освітньо-наукових програм підготовки фахівців. Вона спрямована на
7

формування загальних і фахових компетентностей здобувачів вищої
освіти, закріплення теоретичних знань, отриманих за час набуття і
удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною
спеціальністю.
У 2017/2018 н. р. практику проходили 4401 студент, з них – 3624
денної та 777 заочної форм навчання; загальна кількість студентівпрактикантів зменшилась порівняно з 2016/2017 н. р. на 20,0%.
Керівниками практик було призначено 497 науковопедагогічних працівників університету; з них 43 професори (8,7%),
312 доценти (62,8%).
На проведення літніх виїзних практик було виділено 265426
грн., що на 10322 грн. більше, ніж у 2016/2017 н. р.
Показники проведення практик
2015/2016 н. р.
2016/2017 н. р.
2017/2018 н. р.
Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна
Кількість студентів, направлених 4632
993
4330
1173
3624
777
на практику, в т. ч.:
- на навчальну
1961
166
1554
214
1342
117
- на виробничу
2671
827
2776
959
2282
660
Кількість баз
244
240
208
Керівників практики, осіб:
623
612
497
у т. ч.:
- професори
50
50
43
- доценти
393
385
312
- інші
180
178
142
Обсяг фінансування, грн.
237225
255104
265426

1.7. Видання навчальної та навчально-методичної літератури
Видання навчальної та навчально-методичної літератури є
одним з показників навчально-методичної роботи в університеті.
У 2017 році в університеті надруковано:
- підручників 2, у т. ч. з грифом «Рекомендовано Вченою радою
ОНУ» – 1; з грифом МОН України – 1;
- навчальних посібників 23, у т. ч. з грифом «Рекомендовано
Вченою радою ОНУ» – 11; з грифом МОН України – 1;
- практикумів – 4;
- курсів лекцій – 5;
- словників – 2;
- навчально-методичних посібників – 17, у т. ч. з грифом
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«Рекомендовано Вченою радою ОНУ» – 3;
- навчально-наочних посібників – 1, у т. ч. з грифом
«Рекомендовано Вченою радою ОНУ» – 1;
- методичних вказівок – 39;
- методичних посібників – 7;
- збірник перекладів – 1;
- монографій – 20, у т. ч. з грифом «Рекомендовано Вченою
радою ОНУ» – 13, у т. ч. Каталог (гербарна колекція) – 1;
- збірників наукових статей (праць) – 12;
- наукових журналів – 11;
- збірників матеріалів конференцій – 13;
- наукових видань – 2, у т. ч. з грифом «Рекомендовано Вченою
радою ОНУ» – 2;
- інші видання – 16.
Всього 175 найменувань.
1.8. Діяльність Науково-методичної ради
Навчально-методична робота поряд з освітньою, науковою та
організаційною є одним з головних напрямків роботи науковопедагогічного працівника. Саме тому координацією всієї роботи у
цьому напрямку займається Науково-методична рада (очолює
проректор В. М. Хмарський). Вона є консультативно-дорадчим
органом при ректораті, яка координує дії науково-педагогічних
працівників з реалізації концептуальних положень розвитку
національної освіти, оновлення змісту, форм та методів навчання,
сприяє створенню належних методичних, наукових, організаційних
умов у підрозділах університету, забезпечує реалізацію інтеграції до
європейського та світового освітньо-наукового співтовариства.
Питання про діяльність НМР щорічно розглядається на засіданнях
ректорату, а з деяких ключових питань – і на Вченій раді.
Головним напрямком роботи НМР була участь у формуванні
нормативної бази при взаємодії зі всіма навчально-методичними
комісіями факультетів, адже через оптимізацію структури
університету змінились як їхні склади, так і склад самої НМР, що
було зафіксовано відповідним наказом. Протягом звітного періоду
НМР прийняла три важливі документи. Першим стало «Положення
про запобігання плагіату та забезпечення академічної доброчесності в
навчальній та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу
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ОНУ імені І. І. Мечникова». З 2016 р. наш університет бере участь у
«Проекті сприяння академічній доброчесності в Україні» (SAIUP), до
нього включено 15 закладів вищої освіти під егідою МОН та
Американських рад з міжнародної освіти. Наразі розглядаються
питання з розробки етичного кодексу та вивчення досвіду
запровадження курсів з академічного письма і елементів
доброчесності на всіх спеціальностях університету.
Також університет протягом 2016-2018 рр. співпрацював у межах
проекту Еразмус-плюс «Система забезпечення якості освіти в Україні:
розвиток на основі європейських стандартів і рекомендацій»
(QUAERE). Наслідками цієї співпраці стало прийняття «Положення про
організацію та проведення контролю та оцінювання результатів
навчання здобувачів вищої освіти ОНУ імені І. І. Мечникова». Згідно з
цим в університеті засновується «Центр із забезпечення якості», який є
невід'ємним елементом сучасного реформування вищої освіти, що
відповідає сучасним трендам у освітньому процесі і має підняти
моніторинг якості на новий щабель. Близько до нього примикає й
«Положення про організацію і проведення контролю результатів
навчання здобувачів вищої освіти ОНУ імені І. І. Мечникова», яке на
ректораті і на Вченій раді зазнало жвавого обговорення. Було прийняте
принципове рішення, що під час навчання студент має бути оцінений у
двох системах оцінювання – накопичувальній, тобто під час роботи
протягом семестру та підсумковий – під час фінальних випробувань.
У подальших планах НМР, яка навіть ініціювала розробку вимог
до обов'язкової документації кафедри – перелік документів, їх форму
та зміст – розгляд новітніх розробок у навчально-методичній галузі та
втілення нового у реальному освітньому процесі.
1.9. Комп'ютерне забезпечення освітнього процесу
Центр інформаційних технологій у 2018 році підтримував і
розвивав основні напрямки роботи в ІТ-сфері: забезпечення ІТнавчального процесу, підтримка і створення веб-ресурсів,
представлення університету в мережі Інтернет, підтримка і
розгортання ЛВС, ремонт комп'ютерної техніки, розробка службових
програм, технічна підтримка користувачів, технічна підтримка в
проведенні заходів, вступної кампанії ОНУ.
До основних результатів роботи за останній рік можна віднести
наступні:
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- розширення провідної мережі;
- бездротові підключення;
- відновлення інформації на сторінках підрозділів;
- створений сайт для розміщення наукових і методичних
публікацій університету http://pub.onu.edu.ua/;
- проводиться техпідтримка і модерування форуму;
- здійснюється підтримка додаткових сервісів.
За останній рік було продовжено впровадження Unix-подібних
операційних систем і програмного забезпечення, що дає можливість
суттєво зменшити фінансове навантаження на закупівлю
ліцензованого програмного забезпечення.
1.10. Робота щодо сприяння працевлаштуванню випускників
та студентів
Відділ (бюро) сприяння працевлаштуванню випускників
університету функціонує вже шість років.
Основним завданням підрозділу є дієве сприяння у вирішенні
питань працевлаштування. Саме постійне інформування всіх
зацікавлених студентів та випускників щодо можливостей їх
працевлаштування та кар'єри, а також ведення постійного пошуку
роботодавців, які можуть запропонувати роботу випускникам та
студентам, що бажають працювати під час навчання, дають найбільш
ефективний результат.
Підрозділом налагоджені ділові стосунки з місцевими органами
виконавчої влади, міською та районними службами зайнятості
населення, з департаментом освіти та науки обласної
держадміністрації та міськради міста Одеси, підприємствами,
установами та організаціями (роботодавцями), які надають робочі
місця для випускників за спеціальностями. Підтримується також
тісний контакт з деякими випускниками університету – можливими
роботодавцями.
На факультетах з метою організації практики студентів,
стажування та їх подальшого працевлаштування проводяться
презентації роботодавців.
Постійно поповнюється база даних потенційних роботодавців.
Двічі на рік проводяться Ярмарки вакансій, а також консультації для
всіх бажаючих з питань працевлаштування.
Зв'язок між студентами та роботодавцями, в основному,
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відбувається через веб-сторінку. Роботодавці мають можливість
самостійно інформувати про наявні вакансії, презентувати свої
програми для залучення випускників у сферу діяльності. Студенти
мають можливість активного пошуку вакансій та самостійного
розміщення своїх резюме для роботодавців. Аналіз відвідування
сайту показує, що інформація дуже цікавить студентів. Щоденно його
переглядають від 200 до 400 відвідувачів. Основний контингент, з
яким співпрацює відділ – студенти 4-6 курсів.
Ще одної з форм роботи зі студентами та випускниками є
проведення семінарів-тренінгів, на яких вони можуть здобути
додаткові
знання
щодо
можливостей
самостійного
працевлаштування.
Одним з головних критеріїв оцінки діяльності університету є
рівень затребуваності і високої конкурентоспроможності випускників
на ринку праці. Саме тому однією із задач в діяльності підрозділу
стає побудова системних і більш ефективних відносин з
факультетами і кафедрами університету. З цією метою створена
координаційна рада з питань працевлаштування, члени якої активно
допомагають у проведенні відповідних масових заходів.
Більшість випускників нашого університету мають позитивний
імідж на ринку праці, хорошу фундаментальну підготовку, володіють
іноземними мовами, сучасними ІТ-технологіями. Вони затребувані і
конкурентоспроможні.
Однім із напрямків діяльності підрозділу є профорієнтаційна
робота, яка має допомогти майбутнім абітурієнтам у виборі
майбутньої професії. Великий вплив на вибір університету та
спеціалізації студентів має приклад знайомих, які тут навчались –
отже, в першу чергу, до профорієнтаційної роботи залучаються
активісти студентського самоврядування, успішні студенти
університету та викладачі.
Активними
й
ефективними
формами
і
методами
профорієнтаційної роботи зі школярами є проведення «Днів
відкритих дверей» для учнів. У такому форматі були проведені
зустрічі з учнями 9-11 класів шкіл південного регіону Одеської
області. Протягом 2017/2018 навчального року двічі, восени та
навесні, відбулися презентації для учнів шести районів області. Було
охоплено більше тисячі учнів 35 шкіл. Школярі в інтерактивному
форматі отримали повну інформацію про університет, умови
навчання та подальшого працевлаштування випускників. Кожен
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отримав буклети з інформацією, корисною у виборі майбутнього
фаху. Викладачі університету зустрічалися не лише зі школярами, а й
проводили зустрічі з фахівцями служби зайнятості, вчителями,
керівництвом навчальних закладів.
Уже в цьому навчальному році відбувся виїзд представників
університету у шість шкіл (більше 600 учнів) Саратського та
Кілійського районів. Представляли університет декани та заступники
деканів, члени приймальної комісії.
Такі профорієнтаційні виїзди сприятимуть поступовому
формуванню активної позиції самовизначення старшокласників, як
стосовно свого професійного майбутнього, так і відносно життя в
цілому. Це є дуже важливим в подальшій підготовці університетом
професійно спрямованих фахівців, а також відіграє певну роль для
самореалізації особистості у майбутній професії, відповідно до своїх
навичок, знань, умінь.
1.11. Організація роботи Вченої ради ОНУ
За звітний період робота Вченої ради була спрямована на
вирішення основних питань за перспективними напрямами розвитку
освітньої та наукової діяльності університету, складовими яких є:
планування та вдосконалення навчального процесу, проведення
наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників
освітнього процесу, підготовка й атестація наукових кадрів вищої
кваліфікації, контроль якості виконання основних завдань роботи
підрозділів ОНУ імені І. І. Мечникова.
За звітний період на 11 робочих засіданнях Вченої ради:
- обговорено особливості організації навчального процесу,
затверджено освітньо-професійні програми та навчальні плани
підготовки бакалаврів та магістрів за різними галузями знань, а також
міжнародні програми академічної мобільності;
- внесено пропозиції у впорядкування організаційної структури
університету;
- проаналізовано вступну кампанію 2018 року та надано
рекомендації щодо удосконалення роботи Приймальної комісії у 2019
році;
- обговорено та затверджено звіт проректора з навчальновиховної і соціально-економічної роботи та надано рекомендацію
щодо переукладення строкового трудового договору;
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- проведено оцінювання науково-педагогічної діяльності
структурних підрозділів на підставі звітів деканів факультетів;
- схвалено річний фінансовий звіт і кошторис ОНУ імені І. І.
Мечникова;
- надано дозвіл щодо розміщення власних надходжень у
територіальних органах центрального органу виконавчої влади у
сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;
- обговорено результати та внесено пропозиції щодо планування
науково-дослідної роботи, впровадженню в освітню практику
результатів досліджень за науковими темами;
- розглянуто та затверджено навчальний план підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії;
- надано рекомендації щодо вступу до докторантури та
затверджено звіти докторантів;
- надано рекомендації щодо друку 15 навчальних посібників та
20 монографій;
- обговорено кандидатури щодо обрання членів-кореспондентів
АН України;
- рекомендовано укладення договорів про співпрацю з 9
іноземними університетами та установами;
- затверджено кандидатури на здобуття стипендій Кабінету
Міністрів України, персональних ректорських та іменних стипендій за
клопотаннями Вчених рад факультетів.
У звітному році Вчена рада традиційно приділяла увагу кадровим
питанням, підвищенню викладачами та науковцями свого фахового
рівня.
Вчене звання професора було присвоєно 3, а доцента – 5
викладачам.
За конкурсом обрано 23 науково-педагогічних працівника, у тому
числі 1 декан факультету, 7 завідувачів, 14 професорів та 1 доцент.
Обговорено та затверджено ряд важливих Положень щодо
освітньої та наукової діяльності університету, а саме: «Положення
ОНУ імені І. І. Мечникова про систему внутрішнього забезпечення
якості освітньої діяльності», «Положення про організацію і
проведення контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти»,
«Положення про стипендіальне забезпечення», «Положення про
ректорат», «Положення про відділ аспірантури та докторантури»,
також внесено зміни до «Положення про обрання, призначення та
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звільнення з посади декана факультету, директора інституту,
коледжу» (на підставі змін у Законі України «Про вищу освіту»).
Вченою радою було присвоєно звання «Почесний доктор ОНУ
імені І. І. Мечникова» відомому українському історику, доктору
історичних наук, професору, лауреату Державної премії України в
галузі науки і техніки, Заслуженому діячу науки і техніки
Кульчицькому Станіславу Владиславовичу.
У цілому, прийняті рішення Вченої ради та надані рекомендації
були суттєвими для адміністрації університету та сприяли
провадженню освітньої, наукової, науково-методичної діяльності для
здобуття студентами якісної вищої освіти, а також функціонування
університету з урахуванням сучасних вимог суспільства.
1.12. Кадрове забезпечення освітнього процесу
Висококласний склад професорсько-викладацького колективу –
це головна запорука підготовки професійних фахівців на факультетах
і в інститутах університету. Підвищення питомої ваги докторів наук
(професорів) та кандидатів наук (доцентів) є одним з найголовніших
завдань, яке успішно виконувалося. Умови, створені в університеті
для творчого розвитку викладача, вченого, сприяли формуванню
боєздатного контингенту професіоналів.
Загальна чисельність науково-педагогічних та педагогічних працівників:
штатних (основних) та зовнішніх сумісників

З них:
- докторів наук, професорів –

- кандидатів наук, доцентів –

- без вченого ступеня і звання –

2017/2018 н. р.
2016/2017 н. р. 2015/2016 н. р.
896
945
990
Зменшення на 49 Зменшення на 45 Початок
осіб
осіб
За три роки зменшення на 94 особи, причина –
зменшення контингенту студентів
129 (14%)
139 (14%)
134 (13%)
Зменшення на 10 Зменшення на 5 Початок
осіб (на 0%)
осіб (збільшення
на 1%)
551 (61%)
566 (59%)
577 (58%)
Зменшення
Зменшення на 11 Початок
кількості (але
осіб (але
збільшення на
збільшення на
2%)
1%)
216 (24%)
240 (25%)
279 (28%)
Зменшення на 24 Зменшення на 39 Початок
особи (на 1%)
осіб (на 3%)
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Чисельність штатних (основних) науково-педагогічних та
педагогічних працівників

З них:
- докторів наук, професорів –
- кандидатів наук, доцентів –

- без вченого ступеня і звання –

2017/2018 н. р.
2016/2017 н. р. 2015/2016 н. р.
872
904
922
Зменшення на 32 Зменшення на 18 Початок
особи
осіб
За три роки зменшення на 50 осіб, причина – та сама
124 (14%)
123 (13%)
118 (12%)
Збільшення на 1 Збільшення на 5 Початок
особи (на 1%)
осіб (на 1%)
543 (62%)
550 (60%)
546 (59%)
Зменшення на 7 Збільшення на 4 Початок
осіб (на 2%)
особи (на 1%)
205 (23%)
231 (25%)
258 (27%)
Зменшення на 26 Зменшення на 27 Початок
осіб (на 2%)
осіб (на 2%)

На фоні зменшення чисельності викладачів нам вдалося
утримати питому вагу докторів, професорів на рівні минулого року
(14%), а питому вагу доцентів, кандидатів наук збільшити (з 59% до
61%).
У 2017/2018 навчальному році в ОНУ працювало:
- 20 заслужених діячів (працівників) науки і техніки, освіти
України та інших галузевих міністерств (відомств);
- 8 академіків галузевих академій;
- 8 лауреатів державних та інших премій державного рівня;
- 66 відмінників освіти України.
Середній вік науково-педагогічних та педагогічних працівників
у минулому навчальному році складав 49,5 років.
Проводилася активна робота по стимулюванню добросовісної
праці викладачів, у тому числі шляхом нагородження відзнаками
різного рівня:
- обрано членом-кореспондентом НАН України Іваницю В. О.;
- нагороджено:
- Почесною грамотою НАН України – 2 особи (Канзафарова І. С.,
Стрельцова Є. Д.);
- Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник
освіти України» – 2 особи (Петриківська О. С., Мартинюк Е. І.);
- отримали:
- Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» –
1 особа (Андрієвський С. М.);
- Подяку Міністерства освіти і науки України – 4 особи;
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- Почесну грамоту Одеської обласної державної адміністрації –
8 осіб;
- Почесну грамоту Одеської обласної ради – 5 осіб;
- Почесну відзнаку міського голови «Трудовая слава» – 1 особа
(Сминтина В.А.);
- Почесну грамоту виконавчого комітету Одеської міської ради –
4 особи;
- Почесну грамоту Департаменту освіти і науки Одеської
обласної державної адміністрації – 9 осіб;
- значна кількість працівників відзначена Подяками, Грамотами
та Почесними грамотами ректора.
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ІІ. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
2.1. Загальні положення
Наукові дослідження в ОНУ проводяться на 14 факультетах,
інститутах, Центрах і підрозділах Науково-дослідної частини, до
структури якої входять: НДІ «Астрономічна обсерваторія», Науководослідний інститут фізики, Науково-дослідний інститут горіння та
нетрадиційних технологій, 9 наукових і науково-навчальних Центрів
та 16 науково-дослідних лабораторій.
Наукові дослідження також забезпечують: Наукова бібліотека,
Ботанічний сад, Гідробіологічна станція, Петрографо-мінералогічний
музей, Зоологічний музей, Палеонтологічний музей.
2.2.
Результати
фундаментальних
досліджень. Обсяги фінансування

та

прикладних

Університет внесено до Державного реєстру наукових установ,
яким надається підтримка держави (свідоцтво – серія ВБ № 01925 від
30 липня 2015 року і чинне до 25 липня 2019 року).
Загальне фінансування у 2018 р. складає 30,5 млн. грн. (у 2017 р.
– 26,6 млн. грн.).
Фінансування науки в університеті в 2018 році здійснювалось:
- за рахунок бюджетних коштів із загального фонду державного
бюджету – 22,6 млн. грн. (2017 р. – 23,7 млн. грн.);
- за проектами міжнародного співробітництва (гранти, наукові
проекти) – 6,2 млн. грн. (2017 р. – 1,4 млн. грн.);
- за договорами на розробку науково-технічної продукції з
установами, організаціями, підприємствами України та інших джерел
– 1,7 млн. грн. (2017 р. – 1,4 млн. грн.).
На організацію біологічної лабораторії на морському судні
«Океанолог» та придбання обладнання МОН виділило ОНУ 1 млн.
грн.
Загальна чисельність штатних науково-педагогічних працівників
та працівників наукових установ, науково-дослідної частини
складала:
1115 осіб (2017 р. – 1161), з них штатних науковців – 243 (2017 р.
– 280), докторів наук – 139 (2017 р. – 142), з них штатних науковців –
15, кандидатів наук – 599 (2017 р. – 610), з них штатних науковців – 58.
18

Продовжується виконання робіт зі збереження та забезпечення
належного функціонування наукових об'єктів, що становлять
національне надбання із загальним фінансуванням: 1950,0 тис. грн. (у
2017 р. – 1950,0 тис. грн.):
- «Фонд стародруків, рідкісних видань і рукописів Наукової
бібліотеки Одеського національного університету імені І. І.
Мечникова» – 340,0 тис. грн.;
- «Гербарій Одеського національного університету імені І. І.
Мечникова» – 110,0 тис. грн.;
- «Колекція морських та корисних для екологічної біотехнології
штамів мікроорганізмів Одеського національного університету імені
І. І. Мечникова» – 1 500,0 тис. грн.
ОНУ визнано МОН провідним ЗВО з проблеми «Морські
дослідження і технології».
За завданням МОН підготовлено інформацію для доповіді
уповноваженого представника України при ООН на конференції ООН
високого рівня щодо підтримки реалізації цілі в галузі сталого
розвитку: «Збереження і раціональне використання океанів, морів та
морських ресурсів для сталого розвитку». Підготовлено проект
концепції державної програми з морських досліджень.
Важливим критерієм оцінки наукової діяльності вчених
університету є наукові видання, які містять найновітніші результати
наукових досліджень. Так, за звітний 2017 рік опубліковано:
- 68 монографій;
- 154 підручники, навчальних посібників;
- 2998 публікацій (статей);
- 442 статті у зарубіжних виданнях.
2.3. Інноваційна діяльність та трансфер технологій
НДЧ спрямовує свою діяльність на планування та здійснення
комплексу заходів з ефективного розвитку та управління
інноваційною діяльністю, впровадження розробок науковців
університету.
Так, в листопаді 2017 р. на спеціалізованій виставці в рамках
Міжнародного Форуму «Innovation Market» (м. Київ) були
представлені експонати та технологічні пропозиції наукових
розробок університету, зокрема, співробітників Міжвідомчого
науково-навчального фізико-технічного центру ОНУ.
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В травні 2018 р. Одеський університет став переможцем у
регіональному конкурсі інноваційних проектів, присвяченому Дню
науки України в номінації «Кращий інноваційний проект у сфері
широкого застосування технологій більш чистого виробництва та
охорони навколишнього природного середовища» – проект
«Мікробіологічний спосіб очистки води від фенольних сполук»
(автори розробки проф. Іваниця В. О., Гудзенко Т. В., Горшкова О. Г.
та ін.).
У вересні 2018 р. отримано Почесну Грамоту від ДП
«Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) за
патент на винахід «Спосіб визначення безпечності харчових
продуктів» (автори від ОНУ – проф. Іваниця В. О., Ямборко Г. В.).
Загалом у 2017-2018 рр. співробітниками Університету
отримано 31 охоронний документ, з яких 7 – патенти на виноходи.
Як приклад ефективної реалізації комплексу інноваційних
заходів можна відзначити отримання університетом патенту на штам
– антагоніст Bacillus megaterium ONU500 зі стимулюючою дією на
активність росту сільськогосподарських рослин, депонований в
колекції мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології імені Д.
К. Заболотного НАН України. Розміщення університетом
технологічного профілю «Розробка комплексних заходів захисту
сільськогосподарських рослин від бактеріальних інфекцій» в
Європейській мережі підприємництва EEN сприяло появі нових
перспективних наукових контактів ОНУ, зокрема, з науковцями
університету м. Аліканте (Іспанія).
Університет активно підтримує ініціативи Міністерства освіти і
науки України з вдосконалення та розвитку інноваційної діяльності
та трансферу технологій закладів вищої освіти (ЗВО). Так, у вересні
2018 р. від Одеського національного університету надано шість
інформаційних анкет-пропозицій для подальшого включення їх у
друге видання інформаційного збірника «Інноваційні розробки
закладів вищої освіти та наукових установ МОН України».
Серед найбільш значущих науково-технічних заходів,
проведених на базі Одеського університету в 2018 році:
- Восьма міжнародна конференція «Сенсорна електроніка та
мікросистемні технології-8»;
- 18-а Гамовська літня конференція-школа «Астрономія і
довкілля: астрофізика, космологія, гравітація, космомікрофізика,
радіоастрономія і астробіологія»;
20

- ХІІІ Міжнародна літня школа-конференція з молекулярної
мікробіології та біотехнології.
2.4. Інтеграція
простір

у світовий

та

європейський

науковий

З метою забезпечення Інтеграції вітчизняного сектору наукових
досліджень у Європейський дослідницький простір та підтримки
реалізації Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт
2020» в університеті діють: Національний контактний пункт
«Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження,
біоекономіка та біотехнології », НКП «Клімат та ефективність
використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали», НКП «Дії
Марі Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар'єри».
У 2018 році НКП ОНУ реалізував активну консультаційну
діяльність з питань, що стосуються оформлення та подачі заявок.
Було проведено низку консультацій з питань інтелектуальної
власності.
2.5. Науково-дослідна робота
молодих вчених

студентів , аспірантів

та

У 2018 році в розв'язанні наукових проблем відповідно до
пріоритетних наукових напрямів розвитку науки і техніки брали
участь понад 3000 студентів. Було зроблено 1407 доповідей на
конференціях і семінарах різного рівня. 74 студенти брали участь у ІІ
етапі Всеукраїнської студентської олімпіади та отримали 30 нагород
(11 дипломів і 19 грамот). Дипломів ІІ ступеня – 3, Дипломів ІІІ
ступеня – 8.
У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
з галузей знань і спеціальностей отримано 11 дипломів переможців та
7 грамот. 4 студенти отримали стипендію Фонду Віктора Пінчука.
Студенти економіко-правового факультету здобули перше місце
в Четвертому Всеукраїнському турнірі права і процесу.
Студенти факультету математики, фізики та інформаційних
технологій здобули дипломи ІІ та ІІІ ступенів у 2-му етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування.
За успіхів у науковій, творчій та громадській діяльності 2
студенти отримали стипендію Одеського міського голови.
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Кращі студенти університету отримують академічні стипендії:
Стипендія Президента України – 5;
Стипендія Верховної Ради України – 2;
Стипендія імені М. С. Грушевського – 1.
Стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених в
університеті отримують:
Бритавський Євген Вікторович – науковий співробітник
Міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру
університету;
Орловський Богдан Михайлович – доцент кафедри
адміністративного та господарського права економіко-правового
факультету;
Чебаненко Олена Анатоліївна – науковий співробітник кафедри
неорганічної хімії та полімерів хімічного факультету.
2.6. Підготовка кадрів через аспірантуру і докторантуру
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від
23.03.2016 р. «Про порядок підготовки здобувачів вищої освіти
ступенів доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних
закладах» аспіранти навчалися за новою програмою з обов'язковим
виконанням освітньої складової.
Згідно з отриманими ліцензіями та новим Переліком 2015 року
Одеський національний університет проводить підготовку здобувачів
вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти для
здобуття ступеня доктора філософії з 21 спеціальності.
Заявка ОНУ на підготовку науково-педагогічних кадрів через
аспірантуру за бюджетні кошти на 2018 р. складала 73 місця на денну
форму та 20 на вечірню. Отримано 50 місць загалом (39 на денну
форму навчання та 11 на вечірню). До вступу було подано 81 заяву
від кандидатів-абітурієнтів. Після проведення іспитів та конкурсного
відбору всі виділені місця за державним замовленням були заповнені.
У 2018 році було організовано також весняний прийом до
аспірантури лише на контрактну форму. Отже, зарахували до
аспірантури на контракт у 2018 році 20 осіб в осінній прийом та 8 – у
весняний.
Станом на 9 жовтня поточного року в аспірантурі ОНУ
навчається 288 осіб, з них 166 – за кошти бюджету та 122 – за кошти
фізичних або юридичних осіб (за контрактом).
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Бюджет
Контракт
Разом

Очна
Очна
(денна) (вечірня)
113
29
53
62
166
91

Заочна

Разом

24
7
31

166
122
288

В докторантурі ОНУ станом на 9 жовтня поточного року
проходять підготовку 16 осіб.
В університеті працюють 11 спеціалізованих Вчених рад за 24
спеціальностями.
В 2017 році аспірантами та здобувачами ОНУ було захищено 2
докторські та 57 кандидатських дисертацій. Дані стосовно захистів у
2018 році ще неповні. На сьогодні відомо про 10 захищених
докторських дисертацій та 29 кандидатських дисертацій, з яких 6
захищені достроково.
У 2018 році були зроблені певні кроки щодо удосконалення
організації діяльності відділу аспірантури та докторантури:
розроблена та оновлена нормативна документація стосовно
діяльності відділу та освітнього процесу аспірантів та докторантів в
ОНУ; повністю оновлений сайт відділу; переглянуті та впроваджені
нові форми бланків документів, які враховують сучасні вимоги до
організації освітнього процесу на третьому (освітньо-науковому)
рівні. Багато уваги приділяється координації діяльності структурних
підрозділів ОНУ щодо підготовки докторів філософії, кандидатів
наук і докторів наук. Отримані певні результати щодо організації на
рівні університету навчального процесу аспірантів. Водночас, для
забезпечення якості освітньої діяльності на третьому (освітньонауковому) рівні вищої освіти в ОНУ ще необхідно приділити увагу
здійсненню моніторингу існуючих освітньо-наукових програм,
навчальних планів і програм дисциплін тощо. Низка проблемних
питань стосовно підготовки докторів філософії потребують
вирішення на загальнодержавному рівні.
2.7. Робота Наукової бібліотеки
Одним з основних напрямків роботи НБ ОНУ імені І. І.
Мечникова є забезпечення літературою навчального та наукового
процесів.
Основні джерела поповнення: електронні бази; передплатні
періодичні видання; видавництво ОНУ; закупівля у видавництв
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України; обов'язковий примірник від професорсько-викладацького
складу ОНУ; видання, що надійшли за книгообміном між
бібліотеками України; дарунки від приватних осіб та організацій;
дипломні роботи.
Для забезпечення наукового та навчального процесів придбано
електронні бази:
WEB of Science (доступ до баз даних та он-лайн утиліт
платформи WEB of Science);
Scopus (доступ до баз даних);
EBSCO PUBLISHING (доступ до повнотекстових і
реферативних науково-технічних, економічних та довідкових баз
даних);
Іст В'ю Паблікейшиз («Видання по громадським і гуманітарним
наукам та літературно-художні журнали»; «Видання України»;
«Бібліотечна справа і інформаційне обслуговування»);
Ліга – Закон Еліт;
Ліга – Закон Преміум;
Електронна база даних навчальних видань Видавничого дома
«Центр учбової літератури».
Вартість електронних баз становить 228940,00 грн.
Витрати на передплату періодичних видань становлять 36325
грн. 81 коп.
У зв'язку з появою можливості користування електронними
періодичними виданнями, фінансування на придбання друкованих
періодичних видань значно зменшується. У 2017/2018 навчальному
році закуплено 53 назви періодичних видань, у 2016/2017 – 61 назва
(145745 грн. 42 коп.), у 2015/2016 н. р. – 84 назви (146095 грн. 45
коп.).
За кошти університету у видавництва ОНУ придбано 1181 од. та
витрачено 78693 грн. 59 коп.
До фондів НБ введено 624 од. / 46 назв:
монографій – 31 од. / 4 назви;
підручників – 352 од. / 15 назв;
методичних посібників – 125 од. / 9 назв;
періодики – 83 од. / 12 назв;
інші – 33 од. / 6 назв.
Традиційно відділ комплектування здійснює книгообмін з
бібліотеками України. Найбільш тісний контакт налагоджений з
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університетськими бібліотеками Києва, Львова, Харкова, Дніпра,
Запоріжжя, Кропивницького, Полтави, Ужгорода, Вінниці.
За книгообміном бібліотека відправила у 2017/2018 навчальному
році 557 примірників на суму 28467 грн 68 коп.,
з них періодичних видань – 343 од. / 12 назв;
підручників, посібників та інше – 214 од. / 16 назв.
За книгообміном бібліотека отримала у 2017/2018 навчальному
році 288 примірників на суму 27903 грн 99 коп.
Наукова бібліотека продовжує приймати обов'язкові примірники
видань, що надруковані за власний рахунок співробітниками
університету.
Всього у 2017-2018 рр. до бібліотеки передано 176 од.
обов'язкових примірників.
Протягом року отримано дари від викладачів ОНУ та вишів
країни, профільних бібліотек. Фонд поповнився 1490 примірниками
дарчої літератури, вартість якої складає 153526 грн 82 коп.
У 2017/2018 навчальному році було придбано у видавництв
України 212 примірників навчальної літератури на суму 48095 грн 28
коп.
Як і попередні роки, НБ отримує від усіх факультетів
університету дипломні роботи бакалаврів та магістрів. На даний час
до бібліотеки надійшла 881 робота.
Інноваційна діяльність
- Відбулися зміни й у процесі комплектування фондів, зокрема,
періодичних видань. Спеціальні групи у складі кваліфікованих
співробітників здійснюють пошук у зовнішніх ресурсах Інтернет з
метою відшукування сайтів періодичних видань відкритого доступу.
На основі аналізу знайдені бази даних вводяться до інформаційної
платформи Наукової бібліотеки. Така методика дає змогу заощадити
кошти та основні суми витратити на передплату баз даних East View
та Ebsco, в яких збільшилося наповнення видань гуманітарної
спрямованості.
- У зв'язку з розвитком нового напрямку в діяльності Наукової
бібліотеки – упорядкування комплексу архівних документів та
формування фондів – у структурі відділу рідкісних книг та рукописів
виділено окремий сектор архівів. Опрацьовано чотири фонди
особового походження: історика та географа Ф. Є. Петруня, філософа
та психолога М. М. Ланге, історика та педагога А. Г. Готалова25

Готліба, бібліографа та краєзнавця В. С. Фельдмана та бібліографа
О. Ю. Ноткіної. Описи опрацьованих архівів особового походження
представлені на сайті Наукової бібліотеки та доступні всім
користувачам у режимі он-лайн.
- Здійснена переорієнтація галузі інформаційно-бібліографічної
роботи. Змінена структура Інформаційно-бібліографічного відділу – з
2018 р. відділ складається з трьох секторів: сектору бібліографічномедійного маркетингу, сектору інформаційно-бібліографічного
сервісу та науково-редакційного сектору.
- Проводиться
інформаційно-бібліографічне
забезпечення
науково-дослідної діяльності, наукових проектів окремих підрозділів
університету шляхом аналітико-синтетичної переробки інформації.
Це новий комплексний вид роботи відділу інформаційнобібліографічної роботи, який поєднує як бібліографічне
обслуговування, так і медійний маркетинг. Прикладом такої роботи
стала розробка теми з соціальної психології «Самодетермінація
суб'єктів соціальних контекстів» (було підібрано 352 наукові праці,
що опубліковані за останні 5 років, з них 68 – англомовні публікації).
- Змінена структура відділу інформаційних технологій та
комп'ютерного забезпечення. З березня 2018 р. у складі відділу біло
створено Сектор моніторингу плагіату. Необхідність окремого
сектору була обумовлена тим, що НБ в межах участі ОНУ імені
І. І. Мечникова в Проекті сприяння академічній доброчесності в
Україні почала перевірку кваліфікаційних та наукових праць на
наявність плагіату. Була підписана угода з компанією ТОВ
«Антиплагіат» (Україна), яка надає доступ до сервісу Unicheck, що
перевіряє текстові документи на наявність запозичених частин тексту
з відкритих джерел в Інтернеті чи внутрішньої бази документів
університету. Угода передбачає безкоштовну перевірку дипломних
робіт протягом 7 років, наукових видань – 1 року.
- З метою інформування університетської спільноти створено
базу даних «Формування академічної доброчесності», що містить
нормативно-правові документи, інформацію щодо проведення заходів
з академічної доброчесності в НБ, інформаційно-рекомендаційні
матеріали; розроблено слайд-лекцію «Академічна доброчесність:
нова академічна культура».
- З 2017 р. бібліотека використовує в роботі спеціалізований
книжковий сканер Metis EDS GAMMA. За цей час було відскановано
більш ніж 49 000 сторінок різного формату, в тому числі, великі
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розвороти газет початку ХХ ст., розмір яких іноді навіть перевищував
формат А1. З цього об'єму оцифрованого матеріалу було створено
більш ніж 2200 електронних документів. Вони поповнили фонд
електронних ресурсів – електронної бібліотеки старовинних видань (з
яких 4521 од. складають газети), репозитарію, електронного каталогу.
- Для
забезпечення
інтелектуально-інформаційного
та
психологічного комфорту користувачів переобладнані читальні зали
та впроваджені сучасні принципи наповнення їх літературою. Це три
універсальні читальні зали: один тематичний – в головному корпусі
бібліотеки, два інших – в корпусі гуманітарних факультетів
університету. З урахуванням побажань користувачів відокремлені
індивідуальні місця для роботи, зали обладнані комп'ютерами з
доступом до всіх електронних видань та баз даних, що наявні в
бібліотеці, надається безкоштовний бездротовий доступ до мережі
Інтернет (Wi-Fi).
- Відкрито зал групових занять для студентів, де
організовуються семінари, лекції, заняття тощо.
- Організовано зони вільного спілкування – простір вільного
читання та самореалізації, відкритий майданчик для спілкування.
Зали, охоплені зоною Wi-Fi, обладнані зручними сучасними меблями,
організовані місця для самостійної роботи читачів з власними
гаджетами.
- У травні 2018 р. альбом-каталог «Книжкові знаки
європейських бібліофілів у колекціях університетської бібліотеки»
(Одеса, 2017) увійшов до ТОП-10 «Всеукраїнського бібліотечного
біографічного рейтингу 2017» (номінація «Джерела біографії»), а
також став лауреатом конкурсу «Краща книга виставки ХІХ
Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» в
номінації «Наукове видання».
Інформаційно-аналітичний супровід наукової спільноти ОНУ
Доступ до електронних наукометричних баз даних Scopus та
Web of Science в Одеському національному університеті імені І. І.
Мечникова діє з листопада 2017 року завдяки включенню
університету в перелік вищих навчальних закладів, що знаходяться в
сфері управління Міністерства освіти і науки України, яким надається
безкоштовний доступ (Наказ № 1286 від 19.09.2017 р.).
За час вільного доступу до інформаційних ресурсів баз даних
можна відзначити поступове зростання відвідуваності та збільшення
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публікаційної активності співробітників ОНУ в журналах, що входять
до Scopus і Web of Science Core Collection.
На 03.10.2018:
Scopus
Загальна кількість статей
Загальна кількість цитувань
h-index
Кількість статей, що опубліковані в 2017 р.

3401
18865
56
158

Web of Science
Core Collection
4600
21361
56
133

У 2017 році кількість наукових робіт співробітників
університету, опублікованих у періодичних виданнях, що
індексуються базою даних Scopus, у порівнянні з 2016 р., збільшилася
на 25%, у Web of Science Core Collection – на 17%. Найбільша
кількість статей була опублікована з астрономії, фізики, хімії та
математики.
У зв'язку зі входом Положення і регламенту про Національний
репозитарій внесені зміни до Положення про репозитарії ОНУ, що
відповідають сучасним тенденціям розвитку даного напрямку. Таким
чином, на даний момент для розміщення в репозитарій ОНУ
приймаються наступні види наукових робіт, авторами яких є
виключно існуючі або колишні наукові та науково-педагогічні
працівники, аспіранти та студенти ОНУ:
- дисертації на здобуття наукових ступенів та автореферати
дисертацій;
- кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти;
- статті в наукових виданнях та доповіді;
- монографії;
- наукові видання;
- звіти в сфері наукової і науково-технічної діяльності;
- підручники, навчальні посібники та інші науково- і навчальнометодичні роботи;
- довідкові видання.
Абсолютно новим стало те, що академічні тести можуть
розміщуватися як у вільному (відкритому) доступі, так і з обмеженим
доступом. Обмеження доступу визначається автором наукової роботи
або видавництвом наукового видання зі встановленням терміну
обмеженого доступу і обсягу тексту для публікації. Таким чином,
репозитарій зможе відображати більш повно науковий потенціал
університету.
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На даний час загальна кількість наукових робіт, представлених в
депозитарії, становить 17 806. Зважаючи на те, що у вересні минулого
року загальна кількість документів у репозитарії ОНУ становила
10 075, за останній рік було здано та завантажено майже 40% всього
контенту.
Виконуючи нові вимоги Порядку формування Переліку
наукових фахових видань України, були вжиті наступні кроки:
1) проведено науково-практичні семінари та консультації з
редакційними колегіями, де обговорювались основні вимоги до
сучасних періодичних видань;
2) укладено договір, згідно з яким здійснена реєстрація в системі
CrossRef ідентифікаторів DOI 1000 статей періодичних видань ОНУ;
3) для реалізації можливості своєчасного і коректного
присвоєння ідентифікаторів DOI для 9 видань створені, налаштовані
та відкриті сайти на платформі Open Journal System у проекті
«Наукова періодика України», таким чином, в даному проекті беруть
участь вже 24 наукові періодичні видання.
Для розширення доступу до періодичних видань проводиться
постійний пошук і аналіз міжнародних баз даних для подальшого
включення видань. Слід відзначити, що співробітники бібліотеки
аналізують бази даних і проводять відбір якісних ресурсів для
включення періодичних видань ВНЗ, щоб обійти «псевдометрики»,
які можуть завдати негативний відбиток на репутацію видань.
За 2018 р. періодичні видання ОНУ вдалось представити в
наступних базах даних і ресурсах:
- EBSCO – провідний постачальник електронних сервісів та баз
даних на ринку інформаційних послуг. Дана платформа користується
великою популярністю серед наукових організацій: 85%
університетів і наукових організацій всього світу користуються цим
ресурсом. Компанія EBSCO відібрала 3 видання ОНУ для включення
в свої бази даних:
Докса;
Проблеми сучасного літературознавства;
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології.
- Slavic Humanities Index – бібліографічна база даних в галузі
гуманітарних наук з Центральної, Східної та Південно-Східної
Європи. Дана база даних не тільки включила 12 гуманітарних
журналів нашого університету, а й надала безкоштовний доступ до
ресурсів платформи для вчених ОНУ.
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- Вперше для участі в щорічній індексації Index Copernicus
подані заявки від усіх 27 періодичних видань ОНУ. Також, у зв'язку з
відкриттям нової надбудови ICI World of Journals, проводиться робота
над завантаженням випусків за останні 4 роки.
- Directory of Open Access Journals (DOAJ) – міжнародний
мультидисциплінарний каталог журналів відкритого доступу. На
даний момент вже пройшли всі етапи і прийняті три університетські
видання:
Докса;
Проблеми сучасного літературознавства;
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології.
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ІІІ. ВИХОВНА РОБОТА ТА СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
3.1. Головні завдання і організаційні заходи
Виховна робота в нашому університеті – це цілісний освітній
комплекс структур і заходів, що передбачають професійне й
особистісне удосконалення як тих, хто навчається, так і тих, хто
навчає (відповідальний – проректор В. М. Хмарський). Вона
розглядається як система заходів, що здійснюються під час освітнього
процесу – час лекцій, семінарських і практичних занять, написання
курсових проектів і дипломних робіт, статей, підготовки до
конференцій, участі в конкурсах та олімпіадах – безпосереднє
професійне виховання, а також у позааудиторний час, де
здійснюється співпраця зі студентами – індивідуальна та колективна.
Для системної роботи впродовж навчального року у вересні
проводяться наради із заступниками деканів з виховної роботи, де
визначаються основні напрямки роботи, специфіка поточної освітньої
ситуації та обговорюються найважливіші питання. Зокрема, вже
склалась традиція проведення на початку навчального року
фестивалю першокурсників «МечниковСтартФест», у якому
взаємодіють заступники деканів, куратори, студентські організації
(насамперед, студентський профком), кафедра фізичного виховання,
кафедра соціальної і прикладної психології факультету психології та
соціальної роботи, Центр культури і дозвілля. Слідом за цим на базі
відпочинку «Чорноморка» відбувається студентська універсіада
«Студентські ігри», що включає не лише спортивні, але й
інтелектуальні змагання. Загальноуніверситетськими заходами є
вокальний конкурс, що відбувається наприкінці першого семестру та
конкурс художньої самодіяльності, що відбувається навесні. А
завершується навчальний рік улітку конкурсом «Міс та містер ОНУ»,
який неодмінно має інтелектуальну складову. Слід відзначити, що
для кожного з цих заходів розроблена чітка система суддівства, яка
дає можливість максимально об'єктивно оцінити участь команд чи
виконавців, що вкладається у систему загальної політики академічної
доброчесності в нашому університеті (голова журі – професор В. М.
Хмарський).
У підрозділах багато уваги приділяють патріотичному
вихованню. Зокрема, на біологічному факультеті ведеться робота у
«День пам'яті та примирення» 8 травня щодо переосмислення подій
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Другої світової війни. Але найбільше уваги приділяється подіям
сучасної історії – у День Гідності та Свободи (перегляд фільму «Зима,
що нас змінила»), виставки-презентації книг про події на Майдані та
воєнні дії на Сході України, виставка фото «Буремний Схід»,
відвідання у шпиталі поранених бійців (День Збройних Сил України),
привітання їх зі святом власноруч виготовленими листівками та
придбання необхідних ліків на благодійні внески тощо (факультети
історії і філософії та філологічний). Ведеться також і робота щодо
дотримання етичних норм і запобігання правопорушень під час
організації освітнього процесу. Вчена рада університету на засіданні
у жовтні 2018 р. затвердила «Антикорупційну програму», яка
дозволить координувати цю роботу.
3.2. Співпраця зі студентським самоврядуванням
Рік тому Студентська рада ОНУ оновила свій склад (очолює
Анастасія Шеремет). Кожного року на Студентському Конгресі ОНУ
рада звітує при виконану роботу, а у його роботі бере участь як
партнер і адміністрація. Вибори на місцях також, зазвичай, проходять
у співпраці з деканами факультетів. Проректори В. І. Серотюк та
В. М. Хмарський працюють у постійному контакті зі студентами, що
дає можливості розв'язувати різноманітні поточні проблеми,
включаючи і гуртожиток.
Адміністрація разом зі Студентською радою ОНУ розробили і
застосовують нове Положення про стипендіальне забезпечення.
Спільно проводяться заходи для старост першокурсників «Integrity
for beginners» у межах проекту з академічної доброчесності. Було
організовано міжнародний семінар «Діяльність студентського
самоврядування у Чеській Республіці та перспективи посилення
студентського самоврядування в Україні», де студентів знайомили із
закордонним досвідом колег та порівнювали з нашими досягненнями.
Студенти взяли активну участь у суботниках в Обсерваторії ОНУ.
Разом з ректором досвід діяльності студентського самоврядування в
ОНУ Студентська рада представляла на телебаченні. Завдяки
спільним діям студентського самоврядування та адміністрації підняти
рівень університету в очах студентів та абітурієнтів здається
реальним завданням, якщо кожен буде вбачати реального та
дієздатного партнера один в одному.
Діяльність профспілкової організації студентів зосереджена на
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реалізації прав та повноважень її спілчан. Всім найбільш соціально
незахищеним категоріям студентів та аспірантів регулярно видається
матеріальна допомога. Студентам-сиротам (за бажанням) було видано
на літній період безкоштовні путівки на спортивно-оздоровчу базу
відпочинку «Чорноморка». У 2017 році профком студентів та
аспірантів започаткував проект «MECHNYKOV STUDENT CARD»,
який надає можливість студентам та аспірантам отримувати знижки
за наявності карти члена профспілки «MECHNYKOV STUDENT
CARD» та студентського квитка від 5 до 50% в різних закладах Одеси
(медичні заклади, аптеки, музеї, навчальні центри, їдальні, ресторани,
кафе, крамниці, розважальні заклади тощо).
Члени профкому студентів разом з адміністрацією контролюють
проходження медогляду студентами ОНУ на базі міської поліклініки
№ 12 та студентської поліклініки № 21. В літній період була
проведена робота по організації літнього відпочинку студентів.
Можливістю отримання пільгових путівок (на 40% нижче повної
вартості – на 12 діб) до спортивно-оздоровчої бази відпочинку
університету «Чорноморка» цього року скористались 168 студентів та
аспірантів. Слід зазначити, що ще 2013 р. завдяки нашій співпраці
створено Волонтерський центр студентів на базі профкому. Силами
студентів та за підтримки адміністрації університету щороку
проводяться косметичні ремонти на поверсі, де поселяються студенти
та аспіранти.
Традиційно до Міжнародного дня студента відбувається
щорічний конкурс на кращого студента факультету за двома
номінаціями «Кращий студент – науковий дослідник» та «Кращий
студент – громадський діяч», результатом якого є нагородження
переможців безкоштовною екскурсійною навчально-пізнавальною
поїздкою в рамках програми «Пізнай свою країну». Переможця
студента-дослідника визначає адміністрація факультету, а кращого
громадського діяча обирають на спільному засіданні профбюро
студентів та студентської ради
факультету. Що семестру
проводиться «Конкурс на кращу кімнату», в якому також задіяні
завідувачі гуртожитків, заступники деканів з виховної роботи та
Студентські ради. Участь в ньому беруть всі студенти, які мешкають
у гуртожитках ОНУ.
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3.3. Робота у гуртожитках
Пріоритетним
напрямком
у
діяльності
адміністрації
студентського містечка, гуртожитків університету є організація і
проведення виховної роботи.
Застосовуваний арсенал форм і методів роботи постійно
збагачується участю у виховному процесі досвідчених педагогів,
заступників деканів з виховної роботи, кураторів навчальних
підрозділів. Помітно активізувалась у цьому плані робота заступників
деканів з виховної роботи, особливо таких факультетів: РГФ, ЕПФ,
філфаку.
У студентських радах гуртожитків помітно покращилося
планування і якість проведених виховних заходів. Батькам
найкращих студентів направляються Листи Подяки, які згодом
розміщаються на інформаційних стендах гуртожитків.
У 8-му гуртожитку студмістечка постійно працює кінозал.
Велике значення у виховному процесі має постійно діючий у 5-му
гуртожитку кабінет психологічної допомоги молоді. Проведені лекції,
бесіди, тренінги дозволяють студентам глибше розібратися в собі,
розрахувати поточні життєві утруднення, оптимально пережити
вікові явища, підвищити рівень психологічної культури.
В практичній діяльності співробітників студмістечка, активу з
профілактики правопорушень серед студентів, що мешкають у
гуртожитках, особливе місце займає індивідуально-виховна робота.
Частіше стали проводитися зустрічі з працівниками поліції,
викладачами економіко-правового факультету, які надають юридичну
консультацію.
Регулярне проведення серед гуртожитків спортивних турнірів з
міні-футболу, волейболу, баскетболу, важкій атлетиці, шахам на
спортивних майданчиках студмістечка викликає здоровий інтерес
молоді до свого фізичного удосконалення, участі у спортивномасових заходах.
Досить важливе місце у виховному процесі студентського
містечка і кожного окремого гуртожитку займають добровільні
оперативні студентські загони загальною чисельністю 87 осіб.
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3.4. Правовиховна діяльність, профілактика правопорушень
Правовиховну діяльність в університеті забезпечують куратори,
кафедри; деканати факультетів (інститутів); ректорат; Вчена рада
ОНУ, Вчені ради факультетів (інститутів) та органи студентського
самоврядування. Робота щодо профілактики правопорушень,
запобігання корупційних проявів та інших зловживань в університеті
має плановий та регулярний характер.
Ці питання постійно розглядаються на засіданнях ректорату
університету. При кожному такому розгляді приймаються відповідні
рішення, виконання яких окремо контролюється. Вони також
розглядаються на засіданнях Вчених рад інститутів та факультетів, на
засіданнях кафедр. Наприклад, на історичному факультеті двічі на
навчальний рік, на засіданні Вченої ради розглядали питання про
заходи щодо запобігання корупційним діям.
Активну участь у цій роботі бере студентське самоврядування та
профспілки. Наша сумісна праця з метою об'єднання всіх студентів
спрямована на вирішення питань повсякденного життя студентів,
недопущення корупційних проявів, на зростання соціальної
активності студентської молоді та відповідальності за доручену
справу.
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IV. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Міжнародна наукова, академічна та культурна діяльність
університету вважається одним з найважливіших показників його
престижності та суспільної значущості, а її стан є одним з
фундаментальних факторів, що лежать в основі побудови всіх
міжнародних університетських рейтингів.
ОНУ імені І. І. Мечникова є одним з провідних університетів
півдня України, який протягом 153 років веде успішне міжнародне
співробітництво на регіональному та глобальному рівнях з більш ніж
200 університетами 36 країн та чисельними міжнародними
організаціями. ОНУ одним з перших в Україні став членом
Європейської Університетської Асоціації, Наглядової Ради Magna
Charta, одним з членів-засновників Євразійської Асоціації
Університетів, він є членом Чорноморської Мережі Університетів,
Дунайської Конференції Ректорів та багатьох інших організацій. З
дня заснування в 1865 році в ОНУ імені І. І. Мечникова проводилося
навчання іноземних громадян, багато з яких стали в подальшому
видатними науковцями, митцями, відомими особистостями та
членами урядів іноземних країн (Болгарії, В'єтнаму, Греції, Китаю,
Литви, Польщі, Росії, Сербії, США, Франції та інших).
ОНУ успішно співпрацює з 24 іноземними представництвами,
акредитованими в Одесі.
В ОНУ імені І. І. Мечникова працюють 10 мовно-культурних
центрів іноземних країн та 7 іноземних викладачів, які вносять
великий вклад у викладання іноземних мов.
4.1. Відділ міжнародного співробітництва
За звітний період чисельність міжнародних угод ОНУ зросла з
210 до 214. Настав час зробити рішучій крок і видалити ці угоди з
нашої статистики, приклавши енергійних зусиль для підписання
нових, справді діючих угод.
Чисельність іноземних гостей, що відвідали ОНУ, у звітному
періоді скоротилася з 456 до 380. При цьому по всіх категоріях
спостерігається зростання, окрім учасників конференцій. Це
пояснюється проведенням на базі ОНУ виїзних турецьких конференцій,
кількість учасників яких вимірюється багатьма десятками та не
прогнозується наперед. Серед гостей ОНУ посли та дипломати Італії,
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КНР, Латвії, США, Туреччини, Франції, Президент Інституту
міжнародної освіти (США) Аллан Е. Гудман, Ректори університетів
Вентспілса (Латвія) і Ченьчжоу (КНР), видатні діячі науки та культури,
відомі особистості з 39 країн (проти 36 у попередньому році).
Незважаючи на несприятливі умови фінансування, вже другий
рік поспіль ми спостерігаємо відчутне зростання закордонних
відряджень співробітників ОНУ. У звітному році їх кількість виросла
на 29,0%: з 131 до 169, а їх загальна тривалість – на 8,5%: з 2193 до
2379 днів. Складається враження, що насправді кількість виїздів за
кордон ще вища, але частина наших співробітників обирає форми
виїздів, які не фіксуються відділом міжнародного співробітництва
(поїздки під час відпустки тощо). Відділу було б корисно розібратися
в цій ситуації і, можливо, привести процедуру видачі наказів про
виїзд до стандартної, прийнятої в ОНУ. На першому місці за числом
відряджень та їх тривалістю стоїть ЄС: 142 (89) відрядження, 1786
(1146) днів (82,0% всіх виїздів). Це означає зростання на 59,6%, яке
цього року пояснюється не тільки успіхами програми ERASMUS+, а
й новими можливостями, які дало українцям введення безвізу з ЄС.
Натомість кількість відряджень до країн СНД зменшилася: з 21
відрядження, 184 дня до 9 відряджень, 48 днів.
Кількість відряджень студентів дещо знизилася (з 79 до 71), але
їх загальна тривалість значно зросла: з 6091 до 9046 (48,5%),
головним чином за рахунок активної участі в програмі ERASMUS+.
У звітному періоді в ОНУ виконувалися три проекти TEMPUS,
який тепер зветься ERASMUS+Capacity Building (Ex TEMPUS). Деякі
з цих проектів стали «побічним продуктом» наших партнерських
зв'язків у рамках програми ERASMUS+, про яку буде сказано нижче.
В
умовах
недостатнього
бюджетного
фінансування
використання іноземних грантів для вирішення проблем розвитку
ОНУ має стати важливим фактором розвитку. В НДЧ створений
проектний офіс для залучення міжнародних грантів для фінансування
наукових досліджень. Відділу міжнародного співробітництва, який
має в своєму складі кваліфіковані кадри, логічно було б зайнятися
поданням заявок на академічні гранти.
4.2. Інститут міжнародної освіти
Останніми
роками
інтенсивно
продовжується
процес
інтернаціоналізації освітянської сфери. Навіть термін «іноземний
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студент» поступово змінюється на термін «інтернаціональний
студент». Міжнародна освіта стає важливою складовою частиною
зовнішньої політики розвинених країн, які продовжують активне її
реформування, прагнучи до все більшої конвертуємості національних
дипломів. Значний крок в цьому напрямку зробила й Україна після
прийняття Закону «Про вищу освіту».
В найближчі роки міжнародна освіта буде мати для України ще
один дуже важливий вимір: в умовах процесу євроінтеграції Україну,
як колись наших східноєвропейських сусідів, не мине проблема
міграції студентів до країн ЄС. Як показує досвід, чи не єдиним
виходом буде залучення на навчання в Україну інтернаціональних
студентів, а готуватися до цього в умовах гострої конкуренції між
українськими ВНЗ треба вже зараз.
У звітному періоді загальний набір інтернаціональних студентів
/ слухачів ПВІ (136 осіб) перевищив набір 2015/2016 року (89 осіб). В
той же час через великий випуск студентів, набраних ще в
«докризові» роки, кількість інтернаціональних студентів скоротилася
в ОНУ з 186 осіб (25 країн) до 135 (23 країни), хоча швидкий ріст
чисельності ПВІ дає надію на виправлення ситуації.
Значну кількість потенційних інтернаціональних студентів ОНУ
було також втрачено через відсутність достатньої кількості
ліцензійних місць на деякі спеціальності, які особливо користуються
попитом (російська мова в магістратурі, туризм у бакалаврів тощо).
Абсолютна успішність інтернаціональних студентів в звітному
періоді залишилась практично на тому ж рівні: від 79,09% в
минулому році до 77,40% у звітному.
Треба зазначити, що перехід на нові навчальні технології,
передбачені Концепцією мовної підготовки інтернаціональних
студентів ОНУ ще не підкріплений достатньо навчальнометодичними розробками. Тому у найкоротші терміни кафедрі мовної
та загально-гуманітарної підготовки необхідно:
- підготувати сучасні програми і на їх основі розробити робочі
програми всіх навчальних дисциплін, що читаються на кафедрі;
- розробити адаптовані, різнорівневі засоби діагностики для
іноземних громадян, що дозволяють оцінити рівень їх мовної
підготовки;
- забезпечити кафедральною сучасною методичною літературою
всі дисципліни, що читаються на кафедрі.
Велика увага у звітному році приділялась проведенню виховної
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роботи з інтернаціональними студентами. Викладачі та співробітники
ІМО проводили з ними бесіди про правила перебування в ОНУ і
проживання в гуртожитку, норми українського законодавства,
організовували екскурсії по місту і походи в театри.
В ІМО були проведені тематичні заходи:
- збори, присвячені Всесвітньому дню науки «Майбутнє вже
поруч: наукові досягнення різних країн світу» (листопад 2017 р.);
- новорічний квест «У пошуках Діда Мороза і Снігуроньки»
(грудень 2017 р.);
- свято творчості і дружби іноземних студентів «Дружба без
кордонів» (травень 2018 р.);
- урочиста церемонія вручення дипломів випускників ОНУ
(липень 2018 р.).
У 2018 році партнерами ОНУ по програмі «Erasmus+» КА107
були:
1. Болонський університет (Італія)
2. Університет м. Фоджа (Італія)
3. Університет м. Ка'Фоскарі (Італія)
4. Університет м. Деусто (Іспанія)
5. Університет м. Гранади (Іспанія)
6. Університет Аристотеля, м. Салоніки (Греція)
7. Вроцлавський політехнічний університет (Польща)
8. Університет м. Жешува (Польща)
9. Білостоцький державний університет (Польща)
10. Університет м. Турку (Фінляндія)
11. Брайтонський університет (Велика Британія)
12. Астонський університет (Велика Британія)
13. Кільський університет (Велика Британія)
14. Університет м. Умео (Швеція)
15. Вільний університет м. Берліна (Німеччина)
16. Університет м. Кадіса (Іспанія)
17. Вюрцбурзький університет (Німеччина)
Гранти «Erasmus+» 2018 року в ОНУ отримала 61 особа: 12
бакалаврів, 13 магістрів, 5 аспірантів та 31 співробітник. В той же час
ОНУ відвідали 15 представників університетів-партнерів (ще дві
студентки Болонського університету щойно приїхали на перший
семестр вже поточного року).
На жаль, в нас ще й досі не вирішені проблеми з визнанням
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результатів навчання студентів за кордоном. У зв'язку з цим
нагальним є затвердження Вченою радою ОНУ окремого
«Положення про визнання результатів навчання за кордоном», яке б
полегшило процедуру визнання та уніфікувало її.
У звітному періоді добре працювали сайти ІМО: «ІМО» та
«Еразмус», на яких вчасно розміщується інформація про навчання
інтернаціональних студентів в ОНУ і можливість участі у програмах
мобільності
студентів,
аспірантів
та
науково-педагогічних
працівників.
У звітному періоді так і не вдалося розв'язати дуже важливу для
покращення іміджу ОНУ серед інтернаціональних студентів
проблему розміщення програм курсів підготовки бакалаврів та
магістрів за всіма напрямками і спеціальностями на офіційному сайті
університету та / або Інституту міжнародної освіти.
Аналіз перспектив розширення контингенту слухачів
інтернаціональних студентів виявив гостру необхідність включення
ОНУ до міжнародних рейтингів ВНЗ, таких якTimes Higher Education
(THE), Round University Ranking. Ми гадаємо, що це важлива задача
на наступний рік.
Незважаючи на бюджетний дефіцит і недостатність
фінансування, матеріальна база ІМО поліпшується завдяки зусиллям
адміністрації ОНУ. Так, за звітний період:
- придбано 11 комп'ютерів для лінгафонного кабінету;
- відремонтовано фасад будівлі УМС ОНУ;
- відремонтований кабінет № 18 та закуплені меблі для нього.
4.3. Підготовче відділення для іноземних громадян
Підготовче відділення (ПВІ) як структурний підрозділ ІМО
здійснює мовну підготовку іноземних громадян. Навчальний процес
забезпечується викладачами підготовчого відділення, які є штатними
працівниками кафедри мовної та загальногуманітарної підготовки
ІМО.
Станом на 08.10.2018 р. контингент слухачів ПВІ складає 80
осіб з 14 країн світу (Туреччина, Китай, Єгипет, Іран, Ірак, Судан,
Камерун, Еквадор, В'єтнам, Німеччина, США, Канада, Японія,
Іспанія), що складає 8 академічних груп.
Порівняно з аналогічним періодом минулих років, згідно з
щоквартальним звітом по контингенту студентів даний показник
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складав: на 01.10.2017 – 66 осіб, на 01.10.2016 – 22 особи, на
01.10.2015 – 17 осіб.
На основі виданих запрошень до зарахування на навчання до
кінця І семестру поточного навчального року очікується ще до
30 осіб, тобто запланований контингент складатиме біля 110 слухачів,
що становитиме 10-11 академічних груп. Це потребує додаткових
штатних
одиниць
викладачів
на
кафедру
мовної
та
загальногуманітарної підготовки. При цьому слід зауважити, що
навантаження кафедри на 2018/2019 навчальний рік було складено із
розрахунку лише на 7 академічних груп.
Зростання набору пояснюється багатьма факторами: роботою
системи по набору на ПВІ громадян з усього світу «Admission Online», запровадженою нами першими в Україні, розміщенням
рекламної інформації в мережі Інтернет, соціальних мережах різних
країн світу, друком рекламної продукції англійською, турецькою,
китайською мовами, укладанням нових угод з фірмами по рекрутінгу
іноземних студентів, які вже успішно здійснюють набір слухачів на
ПВІ в поточному навчальному році.
Абсолютна успішність слухачів ПВІ на випускних іспитах у
порівнянні з минулим роком знизилась з 66,04% до 61,50%. Цей
невисокий показник пояснюється, з одного боку, підвищенням вимог
до слухачів ПВІ. Ми прагнемо покінчити з сумнівною практикою,
коли випускники ПВІ погано володіли українською / російською
мовою, але мали високі оцінки з неї. З іншого боку, прийом на ПВІ
тепер триває увесь рік і слухачі, яких ми набираємо в січні-лютому,
одразу планують півторарічне навчання на ПВІ. Вони не в змозі
успішно скласти випускні іспити лише через кілька місяців після
зарахування.
Відсоток випускників ПВІ, що вступили до ОНУ, склав у
звітному році 23,8%, залишаючись приблизно однаковим протягом
останніх трьох років. Такий показник є дуже низьким порівняно з
іншими ЗВО Одеси. ПВІ проводить щорічну низку заходів для
популяризації вступу до ОНУ, але, здається, цього недостатньо.
Можливо, зацікавленим у зростанні набору факультетам слід більш
активно залучатися до цієї діяльності.
Серед позитивних аспектів діяльності ПВІ можна виділити
наступні:
- виконання навчального плану по ПВІ в повному обсязі, згідно
з Концепцією мовної підготовки іноземців ОНУ імені І. І. Мечникова
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(на 1 групу: загальна кількість годин – 1320, з них 1000 год –
аудиторних, 320 год – самостійна робота слухачів);
- активізацію навчання з інтерактивного практикуму;
- придбання за рахунок спонсорської допомоги та постановку на
баланс університету парт, стільців, письмових столів для обладнання
лінгафонного кабінету.
Проблеми та потреби:
• придбання сучасного програмного забезпечення для
лінгафонного кабінету з метою удосконалення вивчення російської /
української мови як іноземної та відповідності стандартам якості
надання освітніх послуг;
• організація та відкриття англомовного відділення ПВІ (за
численними запитами) з внесенням відповідних змін до «Положення
про ПВІ ОНУ імені І. І. Мечникова»;
• організація дистанційного навчання (e-learning).
4.4. Інтернаціоналізація
Відповідно до проекту Стратегії реформування вищої освіти в
Україні до 2020 року, одним з напрямів реформ є інтеграція у
світовий освітній і науковий простір, метою реалізації якого є
«реальне входження національної системи вищої освіти в світовий
освітній і науковий простір шляхом її інтернаціоналізації». В цьому
напрямі одним із запропонованих кроків є розробка і реалізація
закладами вищої освіти комплексної стратегії інтернаціоналізації як
напряму стратегічного розвитку.
Інтернаціоналізація є довготривалим і не безболісним процесом,
що передбачає і інтернаціоналізацію навчальних планів / програм
курсів, і викладання іноземними мовами, і багатомовність викладачів,
і введення подвійних дипломів, і перехід наукової діяльності на
міжнародні стандарти та інше.
Зробити все це дуже непросто, але іншого шляху в нас немає,
якщо ми бажаємо зберегти наш університет як одного з лідерів вищої
освіти України.
УМС зробило певні кроки на шляху складання дорожньої карти
інтернаціоналізації ОНУ. Сподіваюсь, що на початку наступного року
її проект буде розповсюджений для всебічного обговорення і
подальшого затвердження Вченою радою.
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Виїзди за кордон за категоріями виїжджаючих

Днів

Тривалість

Відряджень

Днів

Тривалість

Ректор та проректори
8
41
5,1
Радники ректора
Директори, декани та їх
5
29
5,8
заступники
Завідувачі кафедр
24 255 10,6
Професори, доценти
38 527 13,9
Викладачі
4
48 12,0
Аспіранти та докторанти 8
567 70,9
Студенти
55 2238 40,7
Зав. лабораторії, відділу
5
53 10,6
Наукові співробітники
17 483 28,4
та інженери
Навч.-доп. перс.
9
58
6,4
Художні керівники
Залучені виконавці
(ЦКД)
Інші категорії
Всього:
173 4299 24,8

2017/2018

Відряджень

2016/2017

Тривалість

Днів

Категорія

Відряджень

2015/2016

3

12

4,0

8

50

6,3

10

116

11,6

7

50

7,1

24
57
9
6
73
4

291 12,1
1101 19,3
105 11,7
881 146,8
5210 71,4
27
6,8

24
85
10
6
65
2

249
1053
411
764
8282
13

10,4
12,4
41,1
127,3
127,4
6,5

22

531

24,1

27

449

16,6

2

10

5,0

6

104

17,3

210 8284

39,4

240 11425

47,6

За звітний період пройшов ряд значних заходів, з яких
виділяються такі:
- 10.10.2017 – зустріч Президента Інституту міжнародної освіти
(США) Аллана Е. ГУДМАНА з ректором ОНУ проф. КОВАЛЕМ І.
М.;
- 30.11.2017 – візити Надзвичайного та Повноважного посла
Франції в Україні Ізабель ДЮМОН, координатора французьких
Альянсів в Україні Марі-Аннік ДЮАР, директора Альянс Франсез в
Одесі Діани БАНГУРА для читання лекції «Зовнішня політика
Франції»;
- 26.04.2018 – візит американських дипломатів, військового
аташе полковника Томаса ВУФФОРДА і капітана Шона СТІВЕНСА
для зустрічі зі студентами у форматі дискусії «Військова співпраця
України та США, та НАТО»;
- 14.08.2018 – візит ректора Вентспілського університету
(Латвія) професора Карліса КРЕСЛІНСА для зустрічі з ректором;
- 14.09.2018 – проведення урочистого заходу, присвяченого 100літньому ювілею отримання державності Латвії, за участю
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Надзвичайного та Повноважного посла Латвійської Республіки в
Україні Юріса ПРОЙКАНСА та професора Латвійського
університету, колишнього Голови Європейської Комісії в Латвії Інни
ШТЕЙНБУКА;
- 11.10.2018 – візит Надзвичайного та Повноважного посла ФРН
Урнста Вольганга РАЙХЕЛЯ для зустрічі з ректором та виступу
перед студентами.
Прийом іноземних фахівців в ОНУ
(за метою)

Викладання мови
Навчання та стажування
Ознайомча практика
Зустріч зі студентами
Культурні заходи
Всього:

Днів

Тривалість

Відряджень

Днів

Тривалість

2017/2018

Відряджень

2016/2017

Тривалість

Урочисті заходи
Відвідини ОНУ
Презентації
Виставки
Двостороннє
співробітництво
Міжвузівське
співробітництво
Міжнародні
конференції, конгреси,
семінари
Наукова робота
Проведення експертизи
Робота в НБ
Читання лекцій

23
11
7

24
11
7

1,0
1,0
1,0

6
17
5
1

6
22
5
1

1,0
1,3
1,0
1,0

1
29
1

1
29
1

1,0
1,0
1,0

8

21

2,6

3

7

2,3

6

18

3,0

5

19

3,8

168

460

2,7

Днів

Категорія

Відряджень

2015/2016

8

12

1,5

4,5

269

896

3,3

30,3

15

167

11,1

4
4,0
758 22,3
1599 319,8
Італійська,
китайська,
німецька,
турецька,
французька
2
421 210,5

1
38
7

1,0

58

182

3,1

9

11

1,2

9,6

456 4111

9,0

380

3737

9,8

2
15
7,5
2
10
5,0
5
116 23,2
22 771 35,0
7 1200 171,4
Болгарська,
французька,
німецька,
турецька,
китайська

16

16

277 2669

318 1417
3

91

1
34
5

9
9,0
58
1,5
2003 286,1
Італійська,
китайська,
німецька,
турецька,
французька
2
550 275,0

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновки:
1. В умовах глобалізаційних процесів, у сфері освіти зокрема,
ОНУ імені І. І. Мечникова здобув високий міжнародний іміджевий
статус.
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2. Успіх університету обумовлений рівнем його інтеграції в
міжнародному та міжкультурному аспектах в цілях надання якісної
вищої освіти.
3. Міжнародне співробітництво університету виходить на вищий
рівень стратегічного партнерства, що пов'язано з формуванням
єдиного освітянського простору.
4. Цьому сприяє динамічна робота відділу міжнародного
співробітництва ІМО та ПВІ, яка охоплює широкий спектр заходів,
направлених на реалізацію стратегії інтернаціоналізації вищої освіти і
використання міжнародного ресурсу для підвищення її якості та
сприяння інноваційному розвитку університету.
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V. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
5.1. Ремонтно-будівельні роботи
У звітному періоді всі загальнобудівельні роботи проводилися
тільки своїми силами за винятком робіт, які виконувалися
спеціалізованими підрядними організаціями на біологічному
факультеті, у санвузлі кафедри органічної хімії.
Своїми
силами
відремонтовано
частину
аудиторій
новоаудиторного корпусу, аудиторії факультету філософії,
бібліотеки, головного корпусу, Інституту міжнародної освіти.
Практично в кожному гуртожитку силами студентів зроблені
певні обсяги малярних робіт, робіт по наведенню санітарного
порядку в місцях загального користування, душових, санвузлах,
коридорах. У 2-му і 6-му гуртожитках капітально ремонтуються
приміщення 12-ти санвузлів і кухонь. В цілому малярних і
оздоблювальних робіт виконано на площі 4280 м2.
На біологічному та геолого-географічному факультетах
відремонтовані 62 кабінети, аудиторії, спеціалізовані лабораторії,
коридори 1-го і 2-го поверхів, сходові марші та майданчики, фасад
будівлі. Для кафедри органічної хімії побудований санвузол.
Покрівельні роботи виконувалися виключно на об'єктах, що
знаходяться в аварійному стані. Це – покрівлі новоаудіторного
корпусу, головного корпусу, бібліотеки, гуртожитків № 2, № 4 і № 8,
виконана перенавіска з прочищенням 120 м. п. водостічних труб,
жолобів і звисів, покрашено 298 м2.
Всього відремонтовано 560 м2 м'якої та твердої покрівлі. Всі
системи опалення та елеваторні вузли здані на гідравліку КП
«Теплопостачання Одеси».
В ході підготовки замінено 469 м. п. труб теплопостачання, з
них 326 м. п. зовнішніх сітей, 298 м. п. холодного і гарячого
водопостачання, відремонтовано та замінено 220 секцій радіаторів,
18 м. п. регістрів, 120 м. п. каналізаційних труб на об'єктах
новоаудіторного корпусу, біологічного факультету, гуртожитків № 2,
№ 6, № 7, ізольовано 184 м. п. труб теплотраси і водопостачання
різних діаметрів.
Проведено профілактику і промивку бойлерів на системі
опалення центрального теплопункту і ботанічного саду, ремонт
насосної станції на ЦТП. Продовжується ремонт Центральної
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насосної станції студмістечка.
Повністю замінені системи водяного пожежогасіння у
гуртожитку № 4 та УНПЦ навчального корпусу по вул. Говорова, 4.
У корпусах замінені 36 пожежних кранів.
По навчальних корпусах і гуртожитках у санвузлах і вмивальнях
проведена профілактика арматури. Замінено і встановлено 103
сантехприладів, 98 змішувачів і водорозбірних кранів.
В системі електропостачання проведена профілактика ТП і
електрощитових із заміною автоматичних вимикачів трансформаторів
струму, освітлювальних приладів. Тут капітально відремонтовано
4 трансформаторні підстанції, які забезпечують електроенергією
студмістечко, навчальні корпуси та Ботанічний сад.
Виконано перевірку контуру заземлення всіх гуртожитків,
навчальних корпусів та лабораторій, поточний ремонт освітлення
студмістечка в цілому та, зокрема, відновлені лінії освітлення
навколо гуртожитків № 6, № 7, центрального теплопункту та
біологічної станції, ремонт усіх електроплит гуртожитку № 7.
Проведено гідравлічну промивку систем каналізації з
очищенням колекторів у гуртожитку № 9, на базі відпочинку
«Чорноморка», хімічному і історичному ф-тах, бібліотеці,
студмістечку загальною протяжністю 820 м. п.
Замінено на склопакети 105 м2 і засклено 156 м2 вікон,
проведений профілактичний ремонт і налагодження фурнітури в
корпусах, де встановлені металопластикові вікна і сендвіч-панелі.
Відреставровано 82 м2 паркетного покриття підлоги.
Виконано ремонт систем вентиляції в проблемній лабораторії і
на кафедрі органічної хімії, профілактику систем кондиціонування
приймальної комісії, серверних центрів університету, вентиляційних
каналів гуртожитків і лабораторій.
Протягом останніх років в Ботанічному саду за рахунок
активного залучення спонсорських коштів виконаний капітальний
ремонт покриття пальмової оранжереї, відновлений фонтан, плиткове
покриття, освітлення центральної алеї, арки розарію і сходові пролети
адмінбудівлі.
5.2. Поточний стан будівель і гуртожитків
У навчальному процесі в ОНУ задіяні 23 корпуси загальною
площею 123 400 м2. Всього в університеті в експлуатації знаходяться
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60 основних будівель і споруд загальною площею 161 500 м2. У
поточному році було продовжено освоєння інфраструктури нового
навчального корпусу площею понад 6500 м2.
До студмістечка належать 8 гуртожитків загальною кількістю
ліжок 3408, розташованих у 1250 кімнатах. Загальна житлова площа
складає 32741 м2. На 100% забезпечено комплектування білизною,
належним чином працюють два обладнані медпункти.
5.3. Орендні відносини
Політика університету в царині орендних відносин будується на
розумній необхідності покращення умов праці і навчання
співробітників і студентів і зосереджена, в основному, на таких
сферах
як
організація
харчування;
інформаційно-технічне
обслуговування; соціальне обслуговування; забезпечення Інтернетом
та мобільним зв'язком.
Безперечно, після реорганізації навчального процесу виникла
низка проблем. Зокрема, у зв'язку з малою кількістю студентів
зачинилися точки харчування у корпусах: фізичного відділення
ФМФІТ (вул. Пастера, 42); коледжу (вул. Маршала Говорова, 4).
Проходить зміна орендатора у кафе «Роял Піца» (вул. Французький
бульвар, 24/26). Ці питання мають бути розв'язані.
Кількість орендаторів у 2018 році знизилась, але площа, що
здається в оренду, збільшилася за рахунок оренди їдальні на базі
відпочинку «Чорноморка».
Рік
2014
2015
2016
2017
9 міс. 2018

Кількість договорів
оренди
54
49
48
46
38
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Площа

Оплата (гривня)

789,65
762,37
777,37
724,27
833,00

315 076,59
225 738,81
515 382,44
612 039,09
485 249,80

VI. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ

ТА

Доходи університету в 2017/2018 навчальному році по
відношенню до 2016/2017 року збільшились на 33344,0 тис. грн, в
основному за рахунок збільшення бюджетного фінансування в зв'язку
з ростом заробітної плати, стипендій та підвищення тарифів на
оплату комунальних послуг. Доходи спеціального фонду за останні 2
роки фактично стабілізувались з незначними коливаннями, які
пов'язані з заборгованістю по оплаті за навчання, зменшенням
контингенту контрактних студентів, збільшенням вартості контрактів
на індекс інфляції студентів, збільшенням вартості контрактів на
індекс інфляції за попередній рік.
- 2016/2017 н. р. – 83956,00 тис. грн (35,8% загальних доходів)
- 2017/2018 н. р. – 85580,00 тис. грн (31,7% загальних доходів)
Видатки за рахунок загального і спеціального фонду бюджету за
останні 2 роки характеризуються показниками:
- 2016/2017 н. р. – 232018,00 тис. грн
- 2017/2018 н. р. – 258401,00 тис. грн
Основний відсоток в структурі видатків належить соціальним
витратам (заробітна платня, премії, доплати, надбавки,нарахування на
заробітну плату).
- 2016/2017 н. р. – 172650,00 тис. грн (74,4% у загальній
структурі видатків)
- 2017/2018 н. р. – 204296,00 тис. грн (76,3% у загальній
структурі видатків після проведення заходів по скороченню
чисельності працівників)
В університеті відсутня заборгованість по заробітній платні,
повністю виконуються пункти Колективного договору в частині
виплати зарплати, доплат та надбавок, матеріальної допомоги на
оздоровлення науково-педагогічним працівникам на період
відпустки. Оплата відпустки здійснюється в повному обсязі до її
начала. Виплата доплат та надбавок, матеріальної допомоги
характеризується показниками:
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Доплати та надбавки
2016/2017 рік
2017/2018 рік

2926,0 тис. грн
3028,0 тис. грн

Матеріальна допомога
(в т. ч. на оздоровлення)
4767,0 тис. грн
5393,0 тис. грн

Видатки на утримання університету (в тому числі на оплату
комунальних послуг) характеризуються показниками:
2016/2017 рік – 59368,0 тис. грн (25,6% у загальній структурі
видатків)
2017/2018 рік – 54105,0 тис. грн (20,9%)
Зменшення видатків на утримання університету проходить за
рахунок:
- відсутності капітального ремонту будівель останні 2 роки;
- зменшення вартості поточного ремонту, завдяки проведенню
робіт власними силами, без залучення сторонніх підрядників;
- проведених заходів по економії енергоресурсів, у тому числі і
ущільненню графіка навчального процесу;
- зменшення видатків на придбання матеріалів та обладнання.
При значному рості вартості комунальних послуг вдалося
стримати ріст видатків завдяки прийнятим заходам по збереженню
енергоносіїв (ущільнення графіку навчального процесу, проведення
заходів по встановленню лічильників та інші), що дало можливість
зменшити видатки на оплату комунальних послуг порівняно з
минулими роками.
У 2017/2018 р. університет придбав меблів для навчального
процесу та обладнання гуртожитків на суму 341000 грн., що пов'язано
з відповідними змінами в структурі університету (ліквідація
факультетів, об'єднання кафедр).
Забезпечено прозорість складання кошторису та ведення витрат
за його статтями. Щоквартально на засіданнях ректорату начальник
планово-фінансового відділу інформує про стан фінансової діяльності
університету. Двічі на рік на засіданнях Вченої ради головний
бухгалтер доповідає про виконання кошторису університету.
Інформація про виконання кошторису публікується в газеті
«Одеський університет».
Планові показники фінансової діяльності та звіти про їх
виконання вчасно подаються до Міністерства освіти і науки України,
яке неодноразово подяками відзначало високий рівень бухгалтерської
та планово-фінансової роботи в ОНУ.
Завдяки соціальному партнерству між профкомом і
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адміністрацією університету, що закріплено колективним договором,
наприклад, п. 8.2.8, Адміністрація університету відраховує профкому
на культурно-масову, спортивно-оздоровчу роботу, роботу з дітьми
не менше як 0,3% фонду оплати праці (ст. 44 Закону України «Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р. №
1045-XIV, ст. 250 КЗпП України).
В університеті проводиться велика робота щодо оздоровлення
працівників і їх дітей та проведення культурно-масових заходів:
- активно використовуються внутрішні можливості університету
для організації оздоровлення. В літній період 2018 року (червень,
липень, серпень) адміністрацією спільно з профспілковим комітетом
була проведена робота по організації літнього відпочинку
працівників в СОБ відпочинку «Чорноморка». Кількість
оздоровлених працівників у 2018 р. склала 201 особу, що на 30%
більше, ніж у 2017 р. і на 41%, ніж у 2016 р. Сума коштів від
університету і профбюджету, яка виділена на компенсацію вартості
путівок для членів профспілки, склала 110 тис. грн., що на 26%
(28000) більше, ніж у 2017 р. і на 52% (57000), ніж у 2016 р. Протягом
року було організовано оздоровлення працівників та членів їх сімей у
найвідоміших бальнеологічних курортах України: м. Свалява
(тиждень) та м. Трускавець (12 діб). Зокрема, в м. Свалява протягом
січня і лютого перебували 118 працівників та 47 членів їх сімей, в м.
Трускавець протягом червня-серпня – 45 працівників та 14 членів їх
сімей. За рахунок коштів від університету і профбюджету членам
профорганізації було компенсовано 45-50% від вартості відпочинку.
В санаторіях «Лермонтовський» та «Куяльник» оздоровлювався 21
працівник. Дотація від профкому за курсівку на 14-16 днів складає
50%.
22 грудня 2017 р. профкомом спільно із адміністрацією і ЦК
було організовано привітання ювілярів 2016-2017 років (проект
вперше стартував у такому форматі – більше 200 осіб). Під час
фуршету виступили учасники різних творчих колективів ЦК з
вокальними і танцювальними номерами. Всім ювілярам були вручені
подарунки.
З 2017 року стартував новий проект – «Пізнай ОНУ», в рамках
якого для всіх працівників, їх дітей та ін. членів сім'ї протягом року
організовуються екскурсії в Ботанічному саду, музеях університету та
Астрономічній обсерваторії із лекційним курсом. Загальна кількість
працівників і їх дітей, які взяли участь в проекті «Пізнай ОНУ»
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протягом 2017-2018 рр., склала 957 осіб.
Протягом року в рамках проекту «Пізнай свою країну»
організовуються екскурсійно-пізнавальні поїздки: Умань (350 осіб),
Біосферний заповідник Асканія-Нова (270 осіб), Миколаївський
зоопарк (210 осіб), Аккерманська фортеця – центр культури вина
«Шабо» (210 осіб), Вилково (110 осіб), Чернівці-Хотин-Кам'янецьПодільський (50 осіб), Кінбурнська коса – Коблево (55 осіб), ЛьвівПочаїв (30 осіб). Загальна кількість працівників і членів їх сімей, які
взяли участь в проекті «Пізнай свою країну» протягом 2017-2018 р.
склала 1285 осіб.
Особливу увагу профком і адміністрація приділяють організації
оздоровлення і відпочинку дітей та онуків працівників університету.
Напередодні Нового року (23-25 грудня) профкомом спільно з
адміністрацією і ЦК безкоштовно було організовано «Новорічний
ранок» для дітей та онуків працівників від 3 до 7 років у холі актової
зали. Для всіх учасників (біля 300) аніматори в костюмах персонажів
із мультфільмів провели конкурси та ігри, а Дід Мороз із Снігуркою
вручали солодощі.
Для дітей від 7 до 12 років і батьків (біля 500 осіб) було
організовано (безкоштовно) відвідування «Дельфінарію Немо», а для
працівників на умовах часткової оплати: 40% від вартості квитка для
членів профспілки і 60% для членів їх сімей. Всього цією можливістю
скористались 1250 працівників і членів їх сімей.
З нагоди відзначення «Дня захисту дітей» напередодні 1 червня
оголошується конкурс творчих робіт дітей та онуків працівників у
рамках фестивалю «Наші діти». Оголошення результатів конкурсу
відбувається 1 червня в Ботанічному саду, також діти демонструють
свої творчі таланти (вокальні, танцювальні номери та свої вірші). Всіх
учасників було нагороджено грамотами, буклетами, в яких роботи
всіх учасників (біля 90 дітей та онуків), а також солодощами і
квитками до Театру опери і балету на балет «Аліса в країні чудес».
В червні 2018 р. вперше стартував проект «Школа пізнання
«Ерудит» для дітей працівників з метою організації відпочинку і
оздоровлення, ознайомлення з місцем роботи батьків – популяризації
університету,
формування
соціально-особистісних
та
здоров'язбережувальних компетенцій. Було проведено дві школи по 2
тижні на базі «Чорноморка», програма включала тренінги, наприклад,
«Безпека. Алгоритм дій у надзвичайних ситуаціях», «Надання першої
домедичної допомоги», інтелектуальні ігри, майстер-класи з кулінарії
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«Карвінг», кондитерського розпису «Айсінг», з флористики, з
висадки рослин і ін. Організовано відвідування музеїв ОНУ та міста,
музею катакомб, АО, БС, Театру опери і балету, Одеського зоопарку,
«Музея Интересной науки», виставки динозаврів та ін. Всього взяли
участь 42 дітей працівників університету, віком від 8 до 16 років. По
завершенню школи «Ерудит» всі учасники отримали сертифікати.
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VII. СПОРТИВНА ТА КУЛЬТУРНО-МАСОВА РОБОТА
Фізичному вихованню і спорту в ОНУ приділяється велика
увага. Заняття фізичною культурою та спортом проводяться не тільки
задля зміцнення здоров'я, всебічного розвитку і спортивної
досконалості, але й з метою оволодіння навичками професійноприкладної фізичної підготовки для майбутніх спеціалістів, а також
формування потрібності в регулярних зайняттях фізичними вправами
та спортом.
Кількість студентів, які займаються фізичним вихованням,
складає понад 3900. Їх підготовку ведуть висококваліфіковані
викладачі, серед яких 3 майстри спорту міжнародного класу,
4 майстри спорту СРСР, 2 майстри спорту України, 14 кандидатів у
майстри спорту, 1 доцент і 1 кандидат наук.
У 24 групах спортивного вдосконалення займаються спортом
320 студентів.
Щорічно кафедра проводить:
1. Спартакіаду серед курсів, факультетів з 5 видів програми
(футбол, баскетбол, шахи, н/теніс, бадмінтон).
2. Першість факультетів та інститутів з 15 видів програми
(футбол (ч.), футзал (ж.), волейбол (ч., ж.), баскетбол, бокс,
л/атлетика, настільний теніс, гандбол, х/гімнастика, шахи, бадмінтон,
теніс, карате, пляжний волейбол).
У змаганнях обласної Спартакіади ВНЗ м. Одеси прийняли
участь близько 700 студентів ОНУ з 28 видів програми, у 12 видах
команда ОНУ була чемпіоном або призером змагань.
Студенти-спортсмени ОНУ щорічно приймають участь у святах:
«День першокурсника ОНУ», дні факультетів та інститутів,
Спартакіаді м. Одеси серед усіх верств населення (збірних команд
районів), а також у спортивних турнірах.
Студенти ОНУ у складі збірних команд України приймали
участь у міжнародних змаганнях високого рівня, чемпіонатах Європи,
Всесвітній Універсіаді, першостях Світу.
При Центрі культури працюють більше 20 творчих колективів,
3 клуби за інтересами.
Центр
культури
провів
концерти,
присвячені
Дню
першокурсника, Дню студента, Дню народження ОНУ, Новорічний
концерт-конкурс «Пісня року», Кубок ОНУ по КВВ, звітний концерт
усіх хореографічних колективів університету, 4 концерти в
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Ботанічному саду.
Проведений
міжфакультетський
огляд-конкурс
творчих
колективів «Битва факультетів», присвячений 153-й річниці ОНУ
імені І. І. Мечникова.
При підтримці Департаменту освіти і науки ОДА проводиться
Одеська обласна студентська «Ліга Сміху», в якій приймають участь
17 команд з Одеси та області (3 з них – університетські).
Після довгої перерви відновив роботу інтелектуальний клуб
«Що? Де? Коли?».
Центр культури прийняв активну участь у профорієнтаційній
поїздці в Одеську область.
Центр культури і факультети дають більш ста концертів на рік
на нашій та іншій сценах.
На базі Центру культури проводяться десятки міжнародних
наукових конференцій і багато заходів сторонніх організацій.
Подальший розвиток цього напрямку життєдіяльності
університету вимагає поліпшення фінансування Центру культури,
особливо приведення у стан, який би відповідав сучасним вимогам,
актової зали (ремонт, кондиціонування, заміна світлового обладнання
тощо).
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VIII. УНІВЕРСИТЕТ У КОНТЕКСТІ КРАЇНИ І СВІТУ
Важливою ознакою авторитету нашого університету та його
ваги в освітянському та культурному просторі України є численні
візити до ОНУ політичних та громадських діячів різних країн світу,
дипломатів, видатних вчених, майстрів мистецтв тощо. Ми плідно
співпрацюємо з керівниками і підрозділами Одеської обласної
державної адміністрації, Одеською міською радою, Міністерством
освіти і науки України.
Протягом звітного періоду наш колектив і окремі його члени
неодноразово відзначались нагородами різного рівня, зокрема, за
якість й інноваційність у системі організації навчального процесу та
наукової роботи.
Для здійснення налагодження позитивного суспільного
резонансу щодо діяльності університету прес-служба ОНУ працювала
за такими напрямами:
1) створення та наповнення власних медіа-ресурсів ОНУ;
2) створення та забезпечення медіа-підтримкою інформаційних
приводів ОНУ;
3) забезпечення взаємодії спікерів ОНУ з медіа;
4) кризовий PR: відстеження, реакція і протидія репутаційним
загрозам в ЗМІ;
5) прямі рекламні компанії основних послуг університету;
6) аналітика, моніторинг;
7) проведення брифінгів, прес-конференцій;
8) коментарі по запитам преси про події в ОНУ;
9) створення промоматеріалів ОНУ: фото-, відео-; діджітал- і
текстовий контенти; друкована продукція (флаєри, афіші, банери);
інформаційні проекти;
10) медіа-супровід іноземних і урядових делегацій.
Загальна кількість медіа-згадок про події в університеті та про
його співробітників – 21324 (січень-жовтень 2018 р.).
Події в університеті у форматі – брифінги, прес-конференції,
івенти – висвітлювали 10 міських цифрових і кабельних
телекомпаній, три компанії Інтернет-телебачення.
У форматі «спілкування експертів у студії» відбулися 94
виступи керівників і вчених ОНУ на міських телеканалах різних форм
власності, що свідчить про авторитетність експертної думки
університетських фахівців у широких колах міської суспільної думки.
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Три популярні міські FM-станції традиційно залучаються для
прямих рекламних кампаній університету:
а) прийом абітурієнтів (приймальня комісія) – весна, літо;
б) набір на підготовчі курси – осінь, зима;
в) дні відкритих дверей – осінь, весна.
Рекламні аудіо-кампанії, для яких щорічно записуються нові
аудіоролики, дозволяють у буквальному значенні слова підтримувати
звучання бренда ОНУ на слуху протягом практично всього року.
Сумарна аудиторія радіостанцій-партнерів – більш 1 млн слухачів
(Одеса, Одеська область).
Друкована преса залишається авторитетним джерелом
інформації для низки вікових і соціальних груп. Розміщення в газеті
розгорнутих матеріалів – інтерв'ю, новин – дозволяє виразно довести
позицію ОНУ до категорій осіб, які є приймаючими рішення: як у
випадку з надходженнями абітурієнтів, так і по іншим важливим для
життя університету питанням.
У 2018 році було розміщено 8 інтерв'ю в чотирьох одеських
газетах; дві новини в профільному міністерському виданні «Освіта
України».
Самий мобільний спосіб інформування широкої аудиторії про
події і новини університету здійснюється за допомогою власних
діджитал-ресурсів ОНУ – сайт, сторінки в соціальних мережах; за
підтримкою зовнішніх Інтернет-медіа.
У 2018 році на власних ресурсах ОНУ було розміщено
220 новин і інформацій. Для них зроблено власного фотоконтенту –
1340 од.; відеоконтенту – 8 одиниць. Сумарне охоплення аудиторії,
відповідно до статистики адмінпанелей – 670 тис. читачів.
У взаємодії медіа з громадськістю в 2018 році акцент був
зроблений на інтерактивні форми – інвенти (події).
Фестивалі в Ботанічному саду й Астрономічній обсерваторії
зібрали багатотисячну аудиторію. Завдяки організаційній підтримці
Асоціації випускників і медіа-підтримки прес-служби ці заходи
принесли відчутний економічний ефект.
Усього в 2018 році проведено більш 12 університетських
фестивалів.
У 2018 році розміщено 10 інформацій про візити іноземних
делегацій (як делегацій і послів до ректора, так і виступів іноземних
учених з лекціями для студентів ОНУ). Загальне охоплення аудиторії
по цих матеріалах у соцмережах склало більш 7 тис. читачів з
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12 країн світу.
Непрямим підтвердженням правильної стратегії медіаприсутності ОНУ імені І. І. Мечникова в інформпросторі є
підвищення його місця в таблиці різних рейтингів, де одним з
показників індексування є відкритість – прозорість вузу для широкої
аудиторії.
Кількість і якість медіа-згадувань ОНУ імені І. І. Мечникова
свідчить про впевнено-позитивний імідж університету.
Аудиторія, що завдяки медіа-підтримці збирається на події ОНУ
– від Дня відкритих дверей до Фестивалів – підтверджує точність
обраних у кожному окремому випадку каналів комунікації.
У цілому, комплекс інформаційних робіт в університеті, що
проводить прес-служба ОНУ, при оптимізованому порівняно з
конкуруючими навчальними закладами бюджеті, відрізняється
креативністю і системністю взаємодій з медіа.
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***

Шановні колеги!
Кожному з Вас особисто та всім колективам, які ви
представляєте, висловлюю щиру подяку за співпрацю протягом
минулого року. Критично ставлячись до зробленого, реалістично
оцінюючи масштаб задач на майбутнє, висловлюю вам вдячність за
зваженість у підходах до проблем, творче відношення до роботи,
моральність, високий професіоналізм, якість і результативність у
роботі.
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