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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», матеріалів колегій МОН України, 
нормативних та розпорядних документів МОН України. 

 

* * * 
 

 
 
 
Звіт ректора Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 

за період: листопад 2018 р. – листопад 2019 р. – Одеса : Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2019. – 58 с. 
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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 
 
1.1. Організація освітнього процесу та нормотворча 

діяльність 
 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова є 

класичним навчальним закладом європейського типу та готує 
фахівців з основних галузей природничих і гуманітарних наук. 
Відсвяткувавши цього року своє 154-річчя, наш університет 
намагається зберігати найліпші традиції минулого, але, водночас, 
орієнтується на європейський та світовий досвід щодо інновацій в 
освітньому процесі й науці. 

В ОНУ ім. І. І. Мечникова розроблені (перероблені, доповнені) 
та затверджені: 

- Положення про призначення на посаду та звільнення з посади 
декана факультету, підрозділу фахової передвищої освіти; 

- Положення про радника ректора ОНУ ім. І. І. Мечникова; 
- Організований комплекс робіт щодо імплементації Закону 

України «Про фахову передвищу освіту». 
Продовжувала роботу комісія щодо встановлення відповідності 

профілю діяльності працівників їх вченому званню або науковому 
ступеню. На її чотирьох засіданнях розглянуто та встановлено 
відповідність профілю роботи науковим ступеням та вченим званням 
восьми працівників університету (4 – ф-т журналістики, 3 – наукова 
бібліотека, 1 – ф-т психології та соціальної роботи). 

Продовжувала роботу експертно-кваліфікаційна комісія 
університету, яка встановлювала відповідність поданих науково-
педагогічними працівниками документів для участі у конкурсі. 
Всього розглянуто 132 справи, з них рекомендовано до участі у 
конкурсі 129 осіб, відмовлено трьом особам. 

Протягом 2019 року освітній 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.). 

Освітній процес в усіх структурних підрозділах здійснювався з 
використанням елементів кредитно-модульної системи, Положення 
про яку розроблено та затверджено у 2008 році (протокол засідання 
вченої ради № 6 від 27.03.2008 р.), оновлено та перезатверджено у 
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2009 році (протокол засідання вченої ради № 7 від 28.04.2009 р). 
У зв'язку з затвердженням державних стандартів вищої освіти 

протягом 2019 року проводилася робота щодо переробки освітньо-
професійних та освітньо-наукових програм, навчальних та робочих 
навчальних планів підготовки бакалаврів, магістрів та аспірантів. 
Оновлені, розроблені та затверджені нові освітні програми, навчальні 
та робочі навчальні плани за сімома спеціальностями. 

Уніфіковано для студентів усіх напрямів і спеціальностей 
нормативну частину обов'язкових дисциплін загальної підготовки: 
«Історія України» «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)», «Філософія» тощо. 

 
1.2. Питання акредитації та ліцензування 
 
За звітний період ліцензовано: 
- підготовка магістрів за спеціальностями: 
014 Середня освіта (біологія та здоров'я людини); 
- підготовка бакалаврів за спеціальностями: 
014 Середня освіта (фізика); 
122 Комп'ютерні науки. 
Акредитовано:  
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 
відповідальні особи по факультетах та інститутах, розроблений і 
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 освітньо-
кваліфікаційними рівнями. Під час самоаналізу проведено детальний 
аналіз кадрового, інформаційного, науково-методичного та 
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навчально-методичного забезпечення навчального процесу. 
Проаналізовані також рівні наукової роботи структурних підрозділів, 
їх матеріально-технічний стан і соціальне забезпечення учасників 
навчально-виховного процесу. 

Всього було підготовлено 5 акредитаційних справ, які своєчасно 
були подані до Міністерства освіти і науки України; після їх 
попереднього аналізу вони були подані до Акредитаційної комісії 
України та успішно акредитовані. 

 
1.3. Організація прийому та робота приймальної комісії 
 
Прийом на навчання до університету в 2019 році здійснювала 

приймальна комісія відповідно до Умов прийому до ЗВО у 2019 році, 
Правил прийому до ОНУ у 2019 році та 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 у грудні 
2018 року та у січні 2019 року оприлюднені на офіційному сайті 
університету. 

Усі структурні підрозділи приймальної комісії були своєчасно 
створені та затверджені наказами ректора. 

В цілому робота приймальної комісії у 2019 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. 

 
1.4. Контингент здобувачів вищої освіти. Успішність та 

якість навчання 
 
У 2018/2019 н. р. в університеті навчалось 5772 студенти денної 

та 1718 студентів заочної форм навчання; всього 7490 осіб, що на 56 
осіб менше, ніж у попередньому навчальному році; таким чином, 
зменшення чисельності студентів становить 0.74 % (у 2017/2018 н. р. 
цей показник дорівнював 13.7 %). 

За рахунок державного бюджету навчалось 2786 осіб, за 
контрактом 4704 особи. Кількість студентів, що навчались за рахунок 
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державного бюджету, дорівнювала 36.8 % (у 2017/2018 н. р. цей 
показник становив 41.9 %). 

 

Показники контингенту здобувачів вищої освіти 
Контингент 
студентів  

2016/2017 н. р. 2017/2018 н. р. 2018/2019 н. р. 
Денна ф/н Заочна ф/н Денна ф/н Заочна ф/н Денна ф/н Заочна ф/н 

6462 2282 5796 1750 5772 1718 
Всього  8744 7546 7490 
  Б К Б К Б К Б К Б К Б К 

3536 2926 434 1848 2898 2898 267 1483 2605 3167 181 1537 
Б – навчання за рахунок державного бюджету 
К – навчання за контрактом 
 
Абсолютна успішність та якість успішності навчання 
 

У 2018/2019 н. р. абсолютна успішність на денній формі 
навчання становила 84.2 %, що на 3.7 % менше, ніж у попередньому 
2017/2018 н. р.; якість навчання 50.2 %, що на 2.2 % більше, ніж у 
2017/2018 н. р.; на заочній формі навчання абсолютна успішність 
становила 80.1 %, що на 5.1 % нижче, ніж у 2017/2018 н. р.; якість 
навчання 45.7 %, що на 2.3 % нижче, ніж у 2017/2018 н. р. 

 

Показники абсолютної успішності та якості успішності навчання 
Форма 
навчання  

2016/2017 н. р. 2017/2018 н. р. 2018/2019 н. р. 
Абсолютна 
успішність  

% 

Якість 
успішності 

% 

Абсолютна 
успішність  

% 

Якість 
успішності 

% 

Абсолютна 
успішність  

% 

Якість 
успішності 

% 
Денна  87.8 48.9 88.0 49.2 84.2 50.2 
Заочна  86.6 47.7 85.2 48.0 80.1 45.7 

 
 

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». 

Екзаменаційна комісія перевіряла та оцінювала науково-
теоретичну 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 загально-
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професійної і спеціалізовано-професійної компетентності випусків, 
передбачених відповідним рівнем національної рамки кваліфікацій і 
освітньо-кваліфікаційними характеристиками фахівців за напрямом 
підготовки/спеціальністю. 

У 2018/2019 н. р. було сформовано 73 комісії, які очолювали 
72 особи з числа провідних вчених університету, інших закладів 
вищої освіти, установ та організацій. Чисельність голів комісій, 
докторів наук, професорів дорівнювала 51, що становить 70.3 % від їх 
загальної кількості (у 2017/2018 н. р. цей показник дорівнював 
56.3 %). 

 

Показники формування екзаменаційних комісій 
  2016/2017 н. р. 2017/2018 н. р. 2018/2019 н. р. 
Загальна кількість комісій  64 66 73 
Кількість голів ДЕК (ДКК)/ЕК  54 64 72 
У т. ч. докторів наук, професорів з:  36 50 51 
- університету  27 37 43 
- інших ЗВО  7 9 8 
- організацій  2 4 - 

 

У 2018/2019 н. р. було захищено 2290 дипломних робіт, в т. ч. 
освітнього рівня бакалавр 1324, магістр – 966. Загальна кількість 
дипломних робіт збільшилась на 177 (у 2017/2018 н. р. цей показник 
був на 962 менше). 

За результатами атестації рішенням Екзаменаційних комісій 
видано 361 диплом з відзнакою, що становить 15.8 % від загальної 
кількості дипломів, що на 3.0 % більше, ніж у 2017/2018 н. р. 

Рекомендовано до вступу на освітній рівень доктор філософії 
114 осіб, що на 0.9 % менше, ніж у 2017/2018 н. р. 

 
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 та 
освітньо-наукових програм підготовки фахівців. Вона спрямована на 
формування загальних і фахових компетентностей здобувачів вищої 
освіти, закріплення теоретичних знань, отриманих за час набуття, і 
удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною 



8 
 

спеціальністю. 
У 2018/2019 н. р. практику проходили 4747 студентів, з них 

4032 денної та 715 заочної форм навчання; загальна кількість студентів-
практикантів збільшилась на 7.9 % порівняно з 2017/2018 н. р. 

Керівниками практик було призначено 536 науково-
педагогічних працівників університету; з них 56 професорів (10.4 %), 
352 доценти (65.7 %). 

 

Показники проведення практик 
  
  

2016/2017 н.р. 20 17/20 18 н.р. 20 18/20 19 н.р. 
Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна 

Кількість студентів,  
направлених на практику, в т. ч.:  

4330 1173 3624 777 4032 715 

- на навчальну  1554 214 1342 117 1279 76 
- на виробничу  2776 959 2282 660 2753 639 
в, т. ч. педагогічну  941 103 971 236 1352 150 
Кількість баз  240 208 258 
Керівники практики, осіб, в т. ч.:  612 497 536 
- професори  50 43 56 
- доценти  385 312 352 
- інші  178 142 128 
Обсяг фінансування, грн.  255104 265426 64240 

 
 
 

1.7. Видання навчальної та навчально-методичної літератури 
 
Видання навчальної та навчально-методичної літератури є 

одним з показників навчально-методичної роботи в університеті.  
За звітний період в університеті надруковано: 
- підручників – 2, у т. ч. з грифом «Рекомендовано вченою 

радою ОНУ» – 2; 
- навчальних посібників – 17, у т. ч. з грифом «Рекомендовано 

вченою радою ОНУ» – 9; 
- практикумів – 1; 
- курсів лекцій – 6; 
- словників – 1; 
- навчально-методичних посібників – 7, у т. ч. з грифом 

«Рекомендовано вченою радою ОНУ» – 3; 
- навчально-наочних посібників – 1; 
- довідників – 4; 
- методичних вказівок – 42; 
- методичних посібників – 7; 
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- збірник перекладів – 1; 
- монографій – 20, у т. ч. з грифом «Рекомендовано вченою 

радою ОНУ» – 20; 
- збірників наукових статей (наукових журналів) – 30; 
- збірників матеріалів конференцій – 10; 
- авторефератів 11. 
Всього 157 найменувань, що на 10.3 % менше, ніж у 

попередньому році. 
 
1.8. Робота науково-методичної ради. Контроль якості 

освітнього процесу. Доброчесність 
 
Навчально-методична робота в університеті включає як зусилля 

окремого викладача, так і певних організаційних структур (кафедри, 
навчально-методичні комісії, факультети, науково-методичні ради, 
ректорат), та спрямована на вдосконалення змісту, організації й 
методів навчання, підвищення фахової майстерності і ефективності 
науково-педагогічних працівників, на розвиток творчого потенціалу 
кожного викладача та, врешті, на поліпшення якості здійснення 
освітнього процесу. Отже, система навчально-методичної роботи в 
ОНУ складається з чотирьох рівнів: індивідуальний, кафедральний, 
факультетський та університетський. Координатором всієї роботи є 
науково-методична рада (голова – професор В. М. Хмарський). 
Питання про діяльність НМР щорічно розглядається на засіданнях 
ректорату, а з деяких ключових питань і на вченій раді. Роботу НМР 
характеризують такі риси як репрезентативність у формуванні складу 
і відкритість у діяльності, командність і гнучкість в організації, 
плановість та послідовність у реалізації, демократичність і 
конструктивність у розгляді питань, прозорість і доступність у 
звітності. 

Основним напрямком роботи НМР залишалась участь у 
формуванні нормативної бази освітнього процесу в умовах автономії. 
Протягом звітного періоду було розглянуто і рекомендовано для 
затвердження на вченій раді «Положення про навчальні видання в 
ОНУ імені І. І. Мечникова», «Положення про вільний вибір 
студентами навчальних дисциплін в ОНУ імені І. І. Мечникова», нові 
редакції положень про науково-методичну раду та навчально-
методичну комісію. Зараз обговорюється важливе «Положення про 
розроблення, затвердження і закриття освітніх програм в ОНУ імені 
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І. І. Мечникова». 
Треба зазначити, що діяльність НМР та участь його керівництва 

у міжнародних проектах сприяли прийняттю минулого року 
«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості» та 
створенню Центру забезпечення якості освіти в ОНУ (доценти 
І. П. Анненкова та Н. В. Кузнєцова), який поступово розгортає свою 
роботу. У жовтні 2019 р. було проведено розширене засідання НМР 
за участі Центру забезпечення якості освіти, присвячене 
проблематиці акредитації освітніх програм. Відзначимо 
консолідуючу роль НМР як у формуванні складу підкомісій Науково-
методичної ради МОН, так і пулу експертів НАЗЯВО. Треба 
зазначити, що три наших колеги (О. В. Сминтина, В. В. Яворська та 
Г. В. Ямборко) стали експертами Галузевих експертних рад і ще 
декілька десятків вибороли право стати експертами з акредитації 
освітніх програм. 

Крім розробки нормативних документів НМР приділяє увагу й 
інноваційним освітнім сюжетам – зокрема, було розглянуто питання 
про можливості і перспективи участі Наукової бібліотеки ОНУ імені 
І. І. Мечникова в освітньому процесі, досвід і проблеми використання 
сучасних освітніх технологій в освітньому процесі. 

Разом Центр забезпечення якості освіти та НМР опікуються 
проблематикою академічної доброчесності. З 2016 р. наш університет 
бере участь у «Проекті сприяння академічній доброчесності в 
Україні» (SAIUP), до якого включено 15 закладів вищої освіти під 
егідою МОН та Американських рад з міжнародної освіти. Вже 
прийнято «Положення про запобігання плагіату та забезпечення 
академічної доброчесності у навчальній та науково-дослідній роботі 
учасників освітнього процесу ОНУ імені І. І. Мечникова», який 
розгортає свою роботу на базі Наукової бібліотеки. На разі 
розглядаються питання з розробки етичного кодексу та можливостей 
запровадження курсів або окремих модулів з академічного письма та 
академічної доброчесності у всіх освітніх програмах університету. 

Отже, навчально-методична робота у подальшому набуватиме 
все більшого прагматизму і практичного використання при її 
реалізації. 

 
1.9. Комп'ютерне забезпечення освітнього процесу 
 
Центр інформаційних технологій у 2018/2019 н. р. підтримував і 
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розвивав основні напрямки роботи в ІТ-сфері: забезпечення ІТ-
навчального 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: 

- 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 постійний пошук 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 
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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, 
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 випускних курсів. 

Ще одною 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 
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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 2018/2019 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. 

 
1.11. Організація роботи вченої ради ОНУ 
 
За звітний термін роботу вченої ради було спрямовано на 

вдосконалення навчального процесу, провадження наукової 
діяльності шляхом проведення наукових досліджень, забезпечення 
творчої діяльності учасників освітнього процесу та підготовку й 
атестацію наукових кадрів вищої кваліфікації, а також здійснення 
контролю за якістю виконання основних завдань роботи підрозділів 
ОНУ імені І. І. Мечникова.  

На 11 засіданнях вченої ради розглядалися питання:  
- обговорення підсумків вступної кампанії 2019 року та 

планування завдання щодо організації прийому в 2020 році; 
- аналіз результатів екзаменаційних сесій та рекомендації щодо 

покращення навчального процесу; 
- обговорення результатів наукової діяльності університету;  
- обговорення звітів: проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності;  
- звіти про роботу з представленням планів щодо перспектив 

розвитку факультетів: економіко-правового, факультету 
журналістики, реклами та видавничої справи, факультету 
довузівської підготовки та Наукової бібліотеки, а також Науково-
дослідних інститутів («Астрономічна обсерваторія», «Інститут 
фізики»); 

- заслухано доповідь про фінансово-економічну діяльність 
університету;  

- затверджено кошторис на 2019 рік; 
- надано дозвіл щодо розміщення власних надходжень у 

територіальних органах центрального органу виконавчої влади у 
сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів; 

- надано рекомендації щодо друку 10 навчальних посібників та 
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підручників, 15 монографій, 35 наукових видань. 
Обговорено та затверджено низку важливих Положень та 

програм щодо освітньої діяльності університету, а саме: «Про 
концепцію системи забезпечення якості освіти в ОНУ імені 
І. І. Мечникова», «Про антикорупційну програму ОНУ імені 
І. І. Мечникова», «Про військово-мобілізаційний відділ ОНУ імені 
І. І. Мечникова», «Про курси «Центр мовної підготовки та мовної 
сертифікації», «Про навчальні видання в Одеському національному 
університеті імені І. І. Мечникова». 

Затверджено звіт щодо підтвердження статусу «національний 
університет» за 2018 рік. 

На підставі рішень вчених рад факультетів було схвалено 
пропозиції щодо реорганізації структурних підрозділів, у тому числі 
перейменування факультетів та кафедр, затверджено акредитаційні 
справи, навчальні плани та освітні програми для бакалаврів, магістрів 
та аспірантів. 

У звітному році вчена рада традиційно приділяла увагу 
кадровим питанням, підвищенню викладачами та науковцями свого 
фахового рівня. 

За результатами конкурсного відбору обрано директора 
Наукової бібліотеки, 6 завідувачів кафедр та 9 професорів. 

Розглянуто 19 атестаційних справ. На підставі рішення вченої 
ради Атестаційною колегією МОН України присвоєно 15 вчених 
звань (8 – професора; 7 – доцента), ще 4 справи знаходяться у 
Міністерстві (1 – професора, 3 – доцента). 

Особлива увага приділялась роботі з аспірантами та 
докторантами: було заслухано звіти докторантів, надано рекомендації 
до вступу до докторантури, затверджено індивідуальні плани та теми 
дисертаційних робіт аспіратів та докторантів. 

У коло інших важливих питань за минулий рік увійшли: 
обговорення та рекомендація кандидатур щодо нагородження, надано 
рекомендації викладачам нашого університету для участі в конкурсі з 
відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти, рекомендовано укласти договори про співпрацю з 
14 навчальними та науковими установами інших держав та багато 
інших питань. 

У цілому, прийняті рішення вченої ради у 2018/2019 
навчальному році та надані рекомендації сприяли роботі адміністрації 
щодо управління освітньою і науковою діяльністю університету. 
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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 -  

2018/19 н. р.  2017/18 н. р.  2016/17 н. р.  
856  896  945  
Зменшення на 40 
осіб  

Зменшення на 
49 осіб  

Початок  

За три роки зменшення на 89 осіб, причина – 
зменшення контингенту студентів  
128 (14%)  129 (14%)  139 (14%)  
Зменшення на 1 
особу  

Зменшення на 
10 осіб  

Початок  

538 (62%)  551 (61%)  566 (59%)  
Зменшення 
кількості (але 
збільшення на 
1%)  

Зменшення на 
15 осіб (але 
збільшення на 
2%)  

Початок  

190 (22%)  216 (24%)  240 (25%)  
Зменшення на 26 
осіб (на 2%)  

Зменшення на 
24  особи (на   
1%)  

Початок  

 
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 61 % до 62 %). 

У 2018/19 навчальному році в ОНУ працювало: 
- 20 заслужених діячів (працівників) науки і техніки, освіти 

України та інших галузевих міністерств (відомств); 
- 2 академіка та 2 член-кореспондента НАН України; 
- 8 академіків галузевих академій; 
- 8 лауреатів державних та інших премій державного рівня; 
- 67 відмінників освіти України. 
Середній вік науково-педагогічних та педагогічних працівників 

у минулому навчальному році складав 49 років. 
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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 -  

2018/19 н. р.  2017/18 н. р. 2016/17 н. р.  
832  872 904  
Зменшення на 40 
осіб  

Зменшення на 
32 особи  

Початок  
 

За три роки зменшення на 72 особи, причина – та 
сама  
126 (15%)  124 (14%)  123 (13%)  
Збільшення на  2 
особи (на 1%)  

Збільшення на 
1 особу (на 
1%)  

Початок  

528 (63%)  543 (62%)  550 (60%)  
Зменшення на 15 
осіб (але 
збільшення на 
1%)  

Зменшення на 
7 осіб (але 
збільшення на 
2%)  

Початок  

178 (21%)  205 (23%)  231 (25%)  
Зменшення на 27 
осіб (на 2%)  

Зменшення на 
26 осіб (на 
2%)  

Початок  

 
Проводилася активна робота із стимулювання добросовісної 

праці викладачів, в тому числі шляхом нагородження відзнаками 
різного рівня: 

нагороджено: 
- орденом Княгині Ольги І ступеня – 1 особа (Голубенко Л. Н.) 
- Відзнакою Національної академії наук України «За наукові 

досягнення» – 1 особа (Медінець В. І.) 
- Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України 

«Відмінник освіти України» – 1 особа (Євтухов В. М.); 
отримали: 
- Грамоту Міністерства освіти і науки України – 2 особи; 
- Подяку Міністерства освіти і науки України – 6 осіб; 
- Почесну грамоту Одеської обласної державної адміністрації – 

6 осіб; 
- Почесну відзнаку Одеської обласної ради – 1 особа; 
- Почесну грамоту Одеської обласної ради – 5 осіб; 
- Цінний подарунок – наручний годинник Одеської обласної ради 

– 3 особи; 
- Почесну відзнаку міського голови «Трудовая слава» – 1 особа; 
- Почесну грамоту виконавчого комітету Одеської міської ради – 

1 особа; 
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- Почесну грамоту Департаменту освіти і науки Одеської 
обласної державної адміністрації – 2 особи. 

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 11 факультетах і 

підрозділах Науково-дослідної частини, до структури якої входять: 
НДІ «Астрономічна обсерваторія», Науково-дослідний інститут 
фізики, Науково-дослідний інститут горіння та нетрадиційних 
технологій, 6 наукових і науково-навчальних Центрів та 5 науково-
дослідних лабораторій. Наукові дослідження також забезпечують: 
Наукова бібліотека, Ботанічний сад, Гідробіологічна станція, 
Петрографо-мінералогічний музей, Зоологічний музей, 
Палеонтологічний музей. 

 
2.2. Результати фундаментальних та прикладних 

досліджень. Обсяги фінансування 
 
Загальний обсяг фінансування наукової та науково-технічної 

діяльності у 2019 р. складає 36,0 млн. грн. (у 2018 р. – 26,2 млн. грн.). 
За результатами наукової та науково-технічної діяльності 

університету, фінансування в 2019 році здійснювалось: 
• за рахунок коштів державного бюджету – 27,5 млн. грн. 

(2018 р. – 22,8 млн. грн.) 
В тому числі: 
- із загального фонду державного бюджету – 22,8 млн. грн. 

(2018 р. – 20,9 млн. грн.); 
- на виконання робіт зі збереження та забезпечення належного 

функціонування наукових об'єктів, що становлять національне 
надбання («Фонд стародруків, рідкісних видань і рукописів Наукової 
бібліотеки ОНУ», «Гербарій ОНУ», «Колекція морських та корисних 
для екологічної біотехнології штамів мікроорганізмів ОНУ» із 
загальним фінансуванням 1,95 млн. грн.; 

- на реорганізацію Центру колективного користування 
приладами та обладнанням та модернізацію лабораторної бази на 
о. Зміїний Міністерство освіти і науки України виділило університету 
2,75 млн. грн.; 

• обсяг надходжень до спеціального фонду університету складає 
8,5 млн. грн. (у 2018 р. – 3,4 млн. грн.) 

В тому числі: 
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- за проектами міжнародного співробітництва (гранти, наукові 
проекти) – 1,4 млн. грн. (2018 р. – 2,7 млн. грн.); 

- за договорами на розробку науково-технічної продукції, 
надання наукових послуг з установами, організаціями, 
підприємствами України та інших джерел – 7,1 млн. грн. (2018 р. – 
0,7 млн. грн.). 

Загальна чисельність штатних працівників наукових установ 
складала:  

- 176 осіб, докторів наук – 17, кандидатів наук – штатних 
науковців – 53. 

 
2.3. Інноваційна діяльність та трансфер технологій 
 
Важливим критерієм оцінки наукової діяльності вчених 

університету є кількість наукових видань, що містять найновітніші 
результати наукових досліджень. Так, за звітний 2018 рік 
опубліковано: 

- 57 монографій; 
- 145 підручників, навчальних посібників; 
- 2787 публікацій (статей); 
- 495 статей у зарубіжних виданнях. 
В ОНУ продовжується системна робота з розвитку інноваційної 

діяльності. 
У травні 2019 р., в рамках заходів до Дня науки України, 

науковці університету представили 5 проектів на Регіональний 
конкурс інноваційних проектів, який проводився на базі Інноваційно-
інформаційного центру «ИНВАЦ», за різними напрямами 
інноваційної діяльності: 

- Очистка води від забруднення органічними речовинами 
ароматичної природи (антисептики, дезінфектанти) новими 
непатогенними монокультурами бактерій Bacillus subtilis ONU-551, 
Aeromonas ichthismia ONU-552, виділеними зі стічних вод 
фармацевтичних заводів (Гудзенко Т. В., Іваниця В. О., Горшкова О. Г., 
Волювач О. В., Бєляєва Т. О., Конуп І. П., Чабан М. М.). 

- Склад живильного середовища для стимулювання 
продукування поверхнево-активних речовин мікроорганізмами-
деструкторами важкоокиснювальних сполук (Горшкова О. Г., 
Іваниця В. О., Гудзенко Т. В., Васильєва Н. Ю., Волювач О. В., 
Бєляєва Т. О.). 
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- Створення нових нанокомпозитів на основі сполук рутенію та 
інших матеріалів для товстоплівкових елементів гібридних 
інтегральних схем і мікроелектронних сенсорів (Лепіх Я. І., 
Лавренова Т. І., Борщак В. А., Філевська Л. М., Садова Н. М.). 

- Флюс для низькотемпературної пайки і лудіння міді, сталей і 
сплавів з кольорових металів (Лепіх Я. І., Лавренова Т. І., 
Філевська Л. М.). 

- Біокоординаційна сполука – субстанція протигрипозного 
засобу нового покоління (Марцинко О. Е., Сейфулліна І. Й., 
Чебаненко О. А., Гридіна Т. Л., Мудрик Л. М., Федчук А. С.). 

Всі проекти було відзначено дипломами організаторів конкурсу, 
а перемогу в номінації «Кращій інноваційний проект у сфері 
освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення та 
з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій» 
одержав проект «Створення нових нанокомпозитів на основі сполук 
рутенію та інших матеріалів для товстоплівкових елементів 
гібридних інтегральних схем і мікроелектронних сенсорів» 
(Міжвідомчий науково-навчальний фізико-технічний центр). 

В 2018 році університетом отримано 27 охоронних документів, з 
них 6 – патенти на винаходи. В 2019 році станом на 1 жовтня 
отримано 20 патентів, з котрих 9 – на винаходи. 

Окремо слід підкреслити отримання університетом у 2019 році 
патенту на винахід «Штам Bacillus megaterium ONU-500 з 
антагоністичною активністю проти збудників хвороб 
сільськогосподарських рослин та з рістстимулювальною активністю», 
який поповнив національний депозитарій України та додатково 
підтвердив статус такого наукового об'єкту, що становить 
національне надбання, як «Колекція морських та корисних для 
біотехнології штамів мікроорганізмів Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова». 

 
2.4. Інтеграція в національний, європейський та світовий 

науковий простір 
 
За звітний період на базі університету було організовано та 

проведено 34 науково-практичні конференції (з яких 23 – 
міжнародного рівня, 11 – всеукраїнського), серед яких слід 
відзначити такі: 

- Міжнародна наукова конференція «Нові тенденції у фізиці 
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високих енергій»; 
- Третій міжнародний франкомовний колоквіум в Україні 

«Мови, Науки та Практики»; 
- XXVIII міжнародна наукова конференція «Дисперсні 

системи»; 
- 14-та Міжнародна літня школа-конференція «Молекулярна 

мікробіологія і біотехнологія» для молодих учених біологів з участю 
лекторів з Франції, Швеції, Нідерландів, Іспанії, Великої Британії, 
Чилі та Міжнародна літня школа з проблем «Імунотерапія раку» за 
фінансування DAAD з участю 12 професорів з ФРН; 

- IV Міжнародна науково-практична конференція «Бібліотеки 
закладів вищої освіти: досвід та перспективи». 

Також в 2019 році ОНУ став співорганізатором двох значних 
заходів: XXIV Міжнародна школа-семінар Галини Пучковської 
«Спектроскопія молекул і кристалів» та Міжнародна наукова 
конференція «Information and Telecommunication and Radio 
Electronics». 

Університет традиційно представлено інформаційними 
матеріалами до розділу «Інновації» у збірнику «Наука в Південному 
регіоні України». 

Підготовлено до друку матеріали до оновленого каталогу 
«Інноваційні розробки Одеського університету імені І. І. Мечникова» 
(українською та англійською мовами). 

З метою сприяння обміну виробничими та технологічними 
можливостями, об'єднання зусиль для розвитку та переоснащення 
виробництв, Одеський університет приєднався до Української 
асоціації високотехнологічних підприємств та організацій 
«КОСМОС», яка об'єднує підприємства, організації, установи та 
товариства всіх форм власності та відомчого підпорядкування, які 
здійснюють або підтримують космічну діяльність. 

В 2018 році було отримано низку нових вагомих практичних 
результатів в рамках договорів з такими організаціями, як Державний 
науково-дослідний інститут хімічних продуктів, м. Шостка, Сумська 
обл. (проведено випробування партії зразків малогабаритного оптико-
електронного неконтактного датчика перепони); Одеське обласне 
комунальне підприємство «Острівне», м. Одеса (розроблено науково-
технічну документацію з методик дослідження підводних пам'яток 
археології та історії з метою охороні пам'яток архітектури); ТОВ 
«Марикультура», м. Одеса (вивчено кількісний і якісний склад 
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кормової бази мідій та виживання мідій в різних середовищах і 
умовах); Національний науковий центр «Інститут виноградарства і 
виноробства ім. В. Є. Таїрова», смт Таїрове, Одеська обл. (надано 
рекомендацію щодо практичного застосування нових кремнієвих 
нанокомпозитів, вкритих ТіО2 та ZnО, в біосенсориці та 
енергозберігаючих технологіях) та ін. 

В жовтні 2019 р. університет був запрошений взяти участь в 
роботі міжнародного Форуму «IVINVESTMENTPROMOTION-
FORUMODESA 5Т», де відбулася презентація наукового потенціалу 
ОНУ і продемонстровано результати науково-дослідної діяльності 
співробітників Міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного 
центру і НДІ фізики. 

 
2.5. Науково-дослідна робота студентів, аспірантів та 

молодих вчених 
 
Запорукою збереження і розвитку наукового потенціалу 

університету, майбутніх перемог спадкоємців його славних наукових 
традицій, є системна і активна робота наукових керівників зі 
студентами. 

В 2019 році в розв'язанні актуальних наукових задач і проблем, 
відповідно до пріоритетних наукових напрямів розвитку науки і 
техніки, брали участь понад 3025 студентів, які представили 
1425 доповідей на конференціях і семінарах різного рівня. 

У II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади взяли участь 
76 студентів, які отримали 8 дипломів та 32 грамоти. 

Для участі у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з різних галузей знань і спеціальностей було відібрано 
34 студентські наукові роботи, а 18 студентів стали учасниками 
звітних конференцій конкурсу. Вони отримали 10 дипломів 
переможців та 8 грамот. 

Команда студентів факультету міжнародних відносин, 
політології та соціології вибороли перемогу у Перших 
Всеукраїнських студентських змаганнях з міжнародних відносин 
(Диплом І ступеня). Студенти економіко-правового факультету 
здобули перше місце у І Всеукраїнському економічному турнірі. 
Команда студентів факультету математики, фізики та інформаційних 
технологій отримала диплом III ступеня у другому етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування. 
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За успіхи в науковій, творчій та громадській діяльності два 
студенти отримали стипендію Одеського міського голови. Три 
студенти отримали стипендію Фонду Віктора Пінчука. 

Кращі студенти університету отримують академічні стипендії: 
стипендія Президента України – 5; стипендія Верховної Ради України 
– 2; стипендія імені М. С. Грушевського – 2. 

 
2.6. Підготовка кадрів через аспірантуру та докторантуру 
 
Аспірантура і докторантура є основними формами підготовки 

науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. 
Координацію діяльності структурних підрозділів, які ведуть 
підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії/кандидата наук та доктора наук в Одеському 
національному університеті імені І. І. Мечникова, здійснює відділ 
аспірантури та докторантури. 

З 2016 року підготовка здобувачів вищої освіти на третьому 
(освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою 
здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук 
відбувається відповідно до Постанови 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 ОНУ для здобуття ступеня доктора філософії 
навчаються на денній та вечірній формах навчання за освітньо-
науковими програмами з 21 спеціальності. 

У 2019 році за результатами весняного та осіннього прийому 
зараховано до аспірантури 84 особи. Із них за державним 
замовленням – 51 особа (39 денна та 12 вечірня), на умовах контракту 
– 33 особи. У 2018 році зарахували до аспірантури 78 осіб: на бюджет 
– 50 осіб (39 на денну форму навчання та 11 на вечірню) та на 
контракт – 28 осіб. 

Станом на 8 жовтня 2019 року в аспірантурі ОНУ для здобуття 
ступеня доктора філософії проходять підготовку (включно із тими, 
хто перебуває у відпустках) – 262 особи: 85 осіб на 1 курсі, 76 осіб на 
2 курсі, 65 осіб на 3 курсі, 36 осіб на 4 курсі. 

Протягом 2019 року також продовжують свою підготовку 
аспіранти, які здобувають ступінь кандидата наук. Кількість таких 
аспірантів на 8 жовтня 2019 року складає 16 осіб. 
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Таким чином, усього станом на 8 жовтня 2019 року в 
аспірантурі ОНУ проходять підготовку 278 осіб. Дані розподілу осіб 
за різними формами навчання та видами фінансування (за кошти 
державного бюджету чи кошти фізичних або юридичних осіб) 
наведені в таблиці: 

 

 Форма навчання  
Фінансування Денна Вечірня Заочна Разом 

Бюджет 134 25 7 166 
Контракт 55 54 3 112 
Разом 189 79 10 278 

 

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук на науковому рівні 
вищої освіти здійснюється у докторантурі ОНУ за денною формою із 
нормативним терміном два роки або шляхом самостійної підготовки 
їх наукових досягнень до захисту. До докторантури у 2019 було 
зараховано 3 особи, у 2018 було зараховано 5 осіб. Усього на даний 
момент в докторантурі ОНУ проходять підготовку 13 осіб. 

В 2017 році аспірантами та здобувачами ОНУ було захищено 
2 докторські та 57 кандидатських дисертацій. В 2018 році 
аспірантами та здобувачами ОНУ було захищено 12 докторських та 
40 кандидатських дисертацій. Дані стосовно захистів у 2019 році 
неповні. На сьогодні відомо про 1 захищену докторську дисертацію 
та 4 кандидатських дисертації. 

Зараз в університеті працюють 9 спеціалізованих вчених рад за 
20 спеціальностями. 

В цілому за звітний період 2018-2019 рр. проводилась активна 
діяльність у напрямку забезпечення та удосконалення підготовки 
аспірантів та докторантів, а саме: забезпечення на належному рівні 
вступних кампаній до аспірантури та докторантури, організації 
освітнього процесу здобувачів ступеня доктора філософії, вчасного 
звітування та проведення річних атестацій аспірантів; регулярне 
розміщення необхідної інформації на сайті ОНУ на сторінці відділу 
аспірантури та докторантури; проведення профілактичної роботи із 
контрактними аспірантами для попередження виникнення 
заборгованостей за сплату освітніх послуг; розробка та оновлення, з 
метою врахування сучасних вимог законодавства, деяких форм 
бланків документів, в тому числі індивідуального плану підготовки 
аспіранта, проекту наукового дослідження, бланку атестації, тощо. 
Багато уваги приділяється вдосконаленню засобів координації 
діяльності факультетів щодо підготовки докторів філософії, 
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кандидатів наук і докторів наук. 
Водночас, для забезпечення якості освітньої діяльності на 

третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в ОНУ ще 
необхідно приділити увагу здійсненню моніторингу існуючих 
освітньо-наукових програм, навчальних планів і програм дисциплін, 
програм вступних іспитів і співбесід, тощо. Низка проблемних питань 
стосовно підготовки докторів філософії потребують вирішення на 
загальнодержавному рівні. 

Наразі перед університетом стоять наступні виклики щодо 
підготовки та атестації докторів філософії: перший випуск здобувачів 
ступеня доктора філософії; запровадження нового в Україні порядку 
захистів докторів філософії в разових спецрадах та присудження 
відповідного ступеня; підготовка до першої акредитації освітньо-
наукових програм на третьому рівні освіти за новими правилами. 
Робота щодо вирішення перелічених завдань, яка потребує багато 
матеріальних та людських ресурсів, уже розпочата. 

 
2.7. Робота Наукової бібліотеки 
 
Одним з основних напрямів роботи НБ ОНУ є забезпечення 

літературою навчального та наукового процесів. 
Основні джерела поповнення: електронні бази; передплатні 

періодичні видання; видавництво ОНУ; закупівля у видавництв 
України; обов'язковий примірник від професорсько-викладацького 
складу ОНУ, від видавництва «Наукова думка»; видання, що 
надійшли за книгообміном між бібліотеками України; книги та 
періодичні видання від приватних осіб та організацій; дипломні 
роботи. 

Бази даних 
Для забезпечення наукового та навчального процесів бібліотека 

отримала безкоштовний доступ до БД: 
•  WEB of Science (доступ до баз даних безкоштовно із 

платформи WEB of Science); 
• Scopus (доступ до баз даних). 
Придбано наступні БД: 
•  EBSCO PUBLISHING (доступ до повнотекстових і 

реферативних науково-технічних, економічних та довідкових баз 
даних); 

•  Іст В'ю Паблікейшиз («Видання по громадським і 
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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 баз даних становить 248620 грн. 00 коп. 

Видавництво ОНУ 
Від видавництва ОНУ отримано 1754 од. на суму 125311 грн. 

27 коп. 
До фондів НБ введено 1197 од./ 78 назв: 
• монографій – 63 од./ 5 назв; 
• підручників – 650 од./ 31 назва; 
• методичних посібників – 343 од./ 24 назви; 
• періодики – 91 од./ 13 назв; 
• інше – 50 од./ 5 назв. 
До книгообміну передано 557 од. 

Книгообмін 
Традиційно відділ комплектування здійснює книгообмін з 

бібліотеками України. Найбільш тісний контакт налагоджений з 
університетськими бібліотеками Києва, Львова, Харкова, Дніпра, 
Запоріжжя, Кропивницького, Полтави, Ужгорода, Вінниці. 

На 01.10.2019 науковою бібліотекою надіслано: 384 примірника 
на суму 28342 грн. 15 коп., з них періодичних видань – 345 од./ 11 
назв, підручників, посібників та інше – 39 од./ 4 назви; отримано: 
469 примірників, на суму 37842 грн. 06 коп. 

Інноваційна діяльність 
• Отримано та введено до фондів власницьку колекцію д-ра іст. 

наук, проф. П. Й. Каришковського. Вона містить 1934 од. книг та 
періодичних видань. 

• Отримано та введено до фондів власницьку колекцію д-ра 
філол. наук, проф. Александрова О. В. Вона містить 278 од. книг та 
періодичних видань. 

• Основою інформаційного обслуговування та базовим 
інформаційним продуктом бібліотеки є електронний каталог. На 
1.10.2019 р. він налічує 958996 записів, з них 88197 повних текстів. 

• Електронна бібліотека рідкісних видань, яка постійно 
оновлюється, пропонує 8665 цифрових копій цінних і рідкісних 
видань. За 2019 р. введено 988 од. Представлені електронні версії 
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європейських і вітчизняних стародруків, рідкісних видань ХІХ-ХХ ст. 
(в тому числі «Україніки» і краєзнавчої літератури з історії Одеси і 
Північного Причорномор'я), періодика, а також картографічні 
матеріали з фондів Наукової бібліотеки Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова. 

• Для забезпечення можливості використання повнотекстового 
пошуку у електронній базі «Періодичні видання» («Одеська 
періодика»), розпочато оптичне розпізнання деяких типів 
відсканованих матеріалів. Точність розпізнання доходить до 80-
90 відсотків, в залежності від стану оригіналу. Після відповідної 
обробки та форматування ці документи поповнюють колекцію 
електронної бібліотеки рідкісних видань. 

• Каталогізація електронних документів 
З 2019 р. в електронному каталозі НБ відображаються окремі 

електронні документи – частини твору (стаття, глава з книги тощо), 
вилучені власником з джерела (журналу, збірника статей тощо) і 
передані до бібліотеки. 

• Віртуальні виставки нових надходжень 
З 2015 р. інформування читачів здійснюється через офіційний 

сайт НБ ОНУ (розділ «Нові надходження») і соціальну мережу 
Фейсбук. З 2019 р. ознайомлення підрозділів ОНУ з інформацією про 
нові надходження до бібліотеки здійснюється ще і за допомогою 
сервіса розсилки. 

Поповнення контенту веб-сайту НБ ОНУ - інформаційне 
забезпечення навчального процесу та науково-дослідної діяльності. 
Традиційним інформаційним продуктом стали бази даних власної 
генерації. Створено 25 баз даних як тематичних, так і персональних. 
За 2018/2019 н. р. було створено 3 бази даних, інші були доповнені 
новими ресурсами, в них сформовані нові розділи тощо. 

• БД «Золоті імена Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова» – представлена інформація про видатних осіб, 
що увійшли до золотого фонду випускників та професорів, які 
примножили славу наукової школи університету. Першою стала БД 
«Г. А. Гамов – видатний фізик, астрофізик, космолог XX ст.», яка 
була створена до VI Міжнародної конференції, присвяченої 115-й 
річниці з дня народження ученого. В ній представлені біографічні 
відомості, світлини, джерела до біографії та повнотекстові матеріали 
щодо наукових конференцій та літніх шкіл, які проводяться до 
річниць з дня народження Г. А. Гамова. 
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• БД «Дослідникам» – база методичного спрямування, яка 
містить матеріали щодо редакційної й бібліографічної культури та 
академічної доброчесності. Розроблено розділ «Загальні правила 
цитування та посилання на використані джерела». Доповнено розділ 
«Оформлення видань»: розроблено шаблони та приклади щодо 
оформлення вихідних відомостей видань різних типів (монографія, 
навчальний посібник, методичні рекомендації, матеріали 
конференції). 

• БД «Веб-ресурси» – навігатор ресурсами Інтернет. 
Складається з розділів: пошуково-новинні сервіси; 
мультидисциплінарні ресурси; тематичні ресурси. Підібрані та 
тематично розподілені посилання на авторитетні, наукові сайти, що 
містять повні тексти книг, підручників, наукових публікацій. 
Створено розділ «Дисертації та автореферати». 

• Створено БД «Фонд дисертацій НБ ОНУ». Він містить 
близько 4000 бібліографічних описів дисертацій, захищених в Україні 
та країнах СНД з 1869 р., рукописи яких зберігаються в НБ ОНУ 
імені І. І. Мечникова. Вона постійно поповнюється. Ведеться робота з 
представлення повних текстів дисертацій в електронному каталозі. 

• Створена віртуальна БД «Рідкісні та цінні видання XIX – 
першої половини XX ст. у фондах НБ ОНУ на виконання наказу 
Міністерства культури України від 14.06.2016 № 437 «Про 
затвердження Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і цінних 
видань до Державного реєстру національного культурного надбання». 
На основі електронного каталогу НБ ОНУ відображено 1072 од. 
рідкісних і цінних видань XIX – першої половини XX ст., з них 
183 складають українські видання. Відбір триває. 

• У зв'язку з оптимізацією процесів, пов'язаних з каталогізацією 
періодичних видань, змінена структура відділу комплектування. 
Зараз відділ складається з таких секторів: сектор комплектування та 
обліку документів, сектор списання, сектор періодичних видань та 
книгообміну. 

• У зв'язку з відкриттям нової спеціальності «Фармація, 
промислова фармація (ОПП «Загальна фармація») здійснено пошук 
необхідної літератури у видавництвах та ЗВО України та придбано 24 
назви у 128 примірниках. 

• У 2018-2019 рр. у відділі комплектування продовжується 
створення електронної інвентарної книги. За цей період вона 
поповнилась на 10711 інвентарних номерів. 
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Інформаційно-аналітичний супровід наукової спільноти ОНУ 
 
Доступ до електронних баз даних Scopus і WEB of Science, 

наданий Міністерством освіти і науки України, дозволяє вченим не 
тільки відслідковувати останні та актуальні наукові роботи в 
авторитетних виданнях в усіх напрямках науки, а й допомагає в 
пошуках і виборі видання для опублікування власних наукових 
публікацій. 

На 01.10.2019: 
  

Scopus 
WEB of Science 
Core Collection 

Загальна кількість статей  3 525  4 856  
Загальна кількість цитувань  21 291  24 020  
n-index  61  60  
 

Аналізуючи публікаційну активність співробітників 
університету за останні 5 років (2014-2018), можна відзначити 
зростання кількості публікацій вчених в журналах, що індексуються 
базами даних Scopus і WEB of Science. У 2018 році кількість наукових 
робіт співробітників університету, опублікованих в періодичних 
виданнях, індексованих базою даних Scopus, у порівнянні з 2017 р. 
збільшилася на 23 %, в WEB of Science Core Collection – на 10 %. 

 

  
Scopus 

WEB of Science 
Core Collection 

К-сть статей 2018 р.  184  170  
К-сть статей 2017 р.  149  155  
К-сть статей 2016 р.  128  126  
К-сть статей 2015 р.  142  165  
К-сть статей 2014 р.  130  95  

 
За даний період найбільшу кількість статей було опубліковано з 

природничих наук: астрономії, фізики і хімії. Але також необхідно 
відзначити, що в перші 10 галузей наук за кількістю опублікованих 
робіт входять і такі категорії, як соціальні науки, бізнес та економіка, 
освіта (ф-т історії і філософії; ф-т журналістики; ЕПФ; ф-т 
міжнародних відносин, політології та соціології; ф-т психології і 
соціальної роботи). На гуманітарні та соціальні науки в цілому 
припадає 10-15 % опублікованих співробітниками університету робіт 
в журналах Scopus і WEB of Science 

Порушуючи тему активності публікацій співробітників 
університету необхідно зазначити роль електронного репозитарію 
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ОНУ, який є ресурсом для популяризації наукових досягнень і 
відображення наукового потенціалу ОНУ. 

На даний момент загальна кількість публікацій, представлених в 
репозитарії університету становить 24 113 од. Слід зазначити, що за 
рік кількість робіт в репозитарії збільшилася на 40 %. Найактивнішим 
факультетом по поповненню репозитарію залишається Економіко-
правовий факультет. 

 

Наукові заходи 
 

• Міжнародна науково-практична конференція «Наукова 
еволюція досліджень бібліо-інформаційної ноосфери», 19-21 червня 
2019 р. 

• IV Міжнародні книгознавчі читання «Стародруки і рідкісні 
видання в університетській бібліотеці», 2-3 жовтня 2019 р. 

 

Міжнародна діяльність 
 

1. Наукова бібліотека разом з музеєм Ягеллонського ун-ту, 
бібліотекою Ін-ту фізики, астрономії та прикладної інформатики 
Ягеллонського ун-ту, ЦБ ХНУ імені В. Н. Каразіна, НТБ НУ 
«Львівська політехніка» приймала участь у реалізації міжнародного 
проекту з популяризації життя та діяльності польського фізика 
М. Смолюховського в наукових організаціях України «Під провідною 
зіркою науки. Маріан Смолюховський – яскравий фізик і визначна 
людина» (виставка плакатів, відкритий перегляд літератури та 
доповідь). 

2. Візит до Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова Надзвичайного та Повноважного Посла Франції в 
Україні пана Етьєна де Понсена мав своє продовження на виставці, 
присвяченій 325-річчю з дня народження Франсуа-Марі Аруе 
Вольтера. 
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ІІІ. ВИХОВНА РОБОТА ТА СТУДЕНТСЬКЕ 
САМОВРЯДУВАННЯ 

 

3.1. Головні завдання та організаційні заходи 
 
Виховна робота у нашому університеті – це цілісний освітній 

комплекс структур і заходів, що передбачають професійне й 
особистісне удосконалення як тих, хто навчається, так і тих, хто 
навчає. Вона розглядається як система заходів, що здійснюються як 
під час освітнього процесу – під час лекцій, семінарських і 
практичних занять, написання курсових проектів і дипломних робіт, 
статей, підготовки до конференцій, участі в конкурсах та олімпіадах – 
безпосереднє професійне виховання, так і в позааудиторний час, коли 
здійснюється співпраця зі студентами – індивідуальна та колективна. 

Для системної роботи впродовж навчального року у вересні 
традиційно 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 (з 2016 р.) проведення на початку 
навчального року фестивалю першокурсників «МечниковСтарт-
Фест», в якому взаємодіють студентські організації (насамперед 
студентський профком), заступники деканів, куратори, кафедра 
фізичного виховання, кафедра соціальної і прикладної психології 
факультету психології та соціальної роботи, Центр культури і 
дозвілля. Метою фестивалю є популяризація, пропагування та 
мотивація студентської молоді до активного, здорового способу 
життя, встановлення дружніх контактів та посилення зв'язків між 
студентами першокурсниками та кураторами, забезпечення 
соціальної адаптації першокурсників. Переможці – команда «По 
Фрейду» (факультет психології та соціальної роботи), призери – дві 
команди факультету МВПС і команда факультету журналістики, 
реклами та видавничої справи. 

Ранньої осені на базі відпочинку «Чорноморка» відбувається 
студентська універсіада «Студентські ігри», що включає не лише 
спортивні, але й інтелектуальні та творчі змагання. Цього року 
переможцем стала команда факультету психології та соціальної 
роботи, а призерами – факультети РГФ, хімічний та коледж. 
Загальноуніверситетськими заходами є вокальний конкурс «Пісня 
року», що відбувається наприкінці осені/взимку (переможець – Анна 



32 
 

Макаркіна з біологічного факультету, призери – Марія Гайдаржі з 
факультету РГФ і Віктор Назаренко з біологічного) та конкурс 
художньої самодіяльності («Битва факультетів»), що відбувається 
навесні (переможець – команда факультету психології та соціальної 
роботи, а призери – команди ГГФ; факультетів історії та філософії і 
журналістики, реклами та видавничої справи). А завершується 
навчальний рік улітку конкурсом «Міс та містер ОНУ», який 
неодмінно має інтелектуальну складову (переможці – представники 
факультету МВПС Ангеліна Кузнєцова та Олександр Андрієнко). 

Новим заходом став «МечниковФест у Ботанічному саду», 
вперше проведений 20-21 квітня 2019 р. Кожен навчальний підрозділ 
облаштував свою локацію і підготував програму. У цьому заході 
окрім студентських організацій і відповідних університетських 
структур активну роль відіграла Асоціація випускників та друзів 
ОНУ імені І. І. Мечникова (О. С. Рогульська). Переможцями стали 
колективи факультетів – історії та філософії, психології та соціальної 
роботи, біологічний. Фестиваль привернув увагу міста, а зібрані 
кошти пішли на різноманітні університетські потреби. Слід 
відзначити, що студенти беруть активну участь у толоках з 
прибирання і допомозі як у Ботанічному саду, так і в астрономічній 
обсерваторії. 

Також зазначимо про відновлення інтелектуального конкурсу 
«Що? Де? Коли?» – як продукту ініціативи знизу (студент факультету 
МФІТ Артак Григорян) та підтримки Центру культури і дозвілля 
(В. Ю. Письмиченко). Наприкінці 2018 р. був проведений кубок – 
перемогла команда хімічного факультету, а навесні 2019 р. – перший 
чемпіонат (переможці – студенти факультету МФІТ). 

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 в політику 
втілення академічної доброчесності в нашому університеті. 

 
3.2. Співпраця зі студентським самоврядуванням та 

профспілкою 
 
Співпраця зі студентською радою втілилась в участі наших 

студентів у програмі національних обмінів «Плацкарт» – що дає 
можливість познайомитись нам і з нами щодо організації освітнього 
процесу й студентського життя закладів вищої освіти загалом у 
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межах всієї країни. У стінах ОНУ наприкінці серпня відбулось 
відкриття Пленеру Національного студентського союзу, який 
щорічно відбувається у Коблево. 

У цілому варто зазначити, що між студентською радою (голова 
С. Б. Івіс) і адміністрацією склалась стійка співпраця щодо 
академічності доброчесності і, зокрема, проведення спільних заходів, 
таких як «Integrity for beginners». 

Щосеместру проводиться «Конкурс на кращу кімнату», в якому 
задіяні завідувачі гуртожитками, заступники деканів з виховної 
роботи та студентська рада, а очолює цю роботу студентський 
профком. 

Діяльність профспілкової організації студентів (очолює 
Є. О. Юраш) зосереджена на реалізації прав та повноважень її 
спілчан. Всі питання вирішуються профспілковим комітетом спільно 
з адміністрацією університету. Запорукою в їх вирішенні, як ми 
вважаємо, є соціальне партнерство, укладання колективних угод, 
організація роботи щодо захисту прав та інтересів спілчан. 

Всім найбільш соціальне незахищеним категоріям студентів та 
аспірантів регулярно видається матеріальна допомога, за пільговою 
вартістю виділяються путівки на спортивно-оздоровчу базу 
відпочинку «Чорноморка», безкоштовні квитки в музеї, театри, 
філармонію тощо; в рамках проекту «Пізнай свою країну» 
організовуються безкоштовні виїзні екскурсії до туристичних міст 
України. Профком студентів здійснює облік та формує списки 
студентів, які навчаються за денною формою навчання з числа 
пільгових категорій: діти, які є внутрішньо переміщеними особами – 
19 осіб; діти, батьки яких визначені учасниками бойових дій – 
39 осіб. Зазначеним категоріям студентів надається державна цільова 
підтримка у вигляді пільги на проживання у студентських 
гуртожитках з пільговою оплатою в розмірі 50 %, а студентам, яких 
визнано учасниками бойових дій – безоплатне проживання (3 особи). 
Ще 2017 року започатковано проект «Mechnykov student card», який 
надає можливість знижки від 5 % до 50 % в різних закладах Одеси. 

Починаючи з 2019 року, профком студентів здійснює допомогу 
в оформлені житлово-комунальної субсидії на гуртожитки 
університету. Так, у 2019 році було надано допомогу 600 студентам 
ОНУ. Студенти уникають черг та збору додаткових документів. В 
літній період була проведена робота по організації літнього 
відпочинку студентів в спортивно-оздоровчій базі відпочинку 
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університету «Чорноморка», якою у 2018 році скористались 
168 студентів та аспірантів, а в 2019 році – 135. За результатами 
зимового відпочинку було оздоровлено 310 студентів в Карпатах з 
40 % знижкою. 

Отже, відзначимо вкотре, що студентські організації є реально 
діючими структурами, що як партнери у співпраці з адміністрацією 
надають реальну допомогу тим, хто навчається. Особливо варто 
відзначити надзвичайно вдалі виступи у звітному періоді 
представників і команд факультету психології та соціальної роботи 
(декан – Л. М. Дунаєва, заступник декана з виховної роботи 
М. П. Вернодубов). 

 
3.3. Робота у гуртожитках 
 
В університетських гуртожитках проживають понад 2000 тис. 

студентів, аспірантів та співробітників, і серед них – 170 іноземців. 
Спільна робота адміністрації студмістечка та навчальних підрозділів 
дозволила оперативно та вчасно проводити поселення студентів і 
аспірантів. Усі студенти, що поселялись, пройшли медичне 
обслідування і оформили санітарні пропуски. Із 360 осіб, що заново 
поселились в гуртожиток, 90 % зареєстровані та поставлені на 
військовій облік. 

Потрібно відзначити, що перед поселенням в кожному 
гуртожитку були сформовані студентські будівельні загони, які 
виконали великий обсяг робіт щодо поліпшення соціально-побутових 
умов проживання. Відремонтовано 95 житлових кімнат, встановлено 
20 пластикових вікон, проведено косметичний ремонт 1400 м2 в 
приміщеннях загального користування студентів. Всі гуртожитки 
пройшли санітарну обробку, отримали санітарні паспорти. 

Питання побутового облаштування стали предметом широкого 
обговорення на засіданні студентських рад гуртожитків, профкому 
студентів, студентського самоврядування. 

Регулярно проводяться конкурсі на найкращу кімнату, рейди 
активу по перевірці санітарного стану кімнат та місць загального 
користування, санітарні дні. 

Пріоритетним направленням у діяльності адміністрації 
студентського містечка, гуртожитків університету є організація і 
проведення виховної роботи. 

Застосовуваний арсенал форм і методів роботи постійно 
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збагачується участю у виховному процесі досвідчених педагогів, 
заступників з виховної роботи, кураторів навчальних підрозділів. 

У студентських радах гуртожитків помітно покращилося 
планування і якість проведених виховних заходів. В окрему графу 
виділена індивідуально-виховна і профілактична роботи. 

Досить ефективно зарекомендувала себе працююча в 
студмістечку служба «психологічної допомоги». Проведені бесіди, 
тренінги дозволяють студентам глибше розібратися в собі, 
розрахувати поточні життєві труднощі, оптимально пережити вікові 
явища, підвищити рівень психологічної культури. 

З 01.09.2019 р. відновлено проведення тематичних вечорів зі 
студентами 1 курсу «Молодь за здоровий спосіб життя» за участі 
молодіжних організацій міста, які виступають проти куріння, 
вживання алкогольних напоїв та наркотичних засобів. 

Регулярне проведення серед гуртожитків спортивних турнірів з 
міні-футболу, волейболу, баскетболу, важкої атлетики та шахам на 
спортивних майданчиках студмістечка викликає здоровий інтерес 
молоді до свого фізичного удосконалення, участі в спортивно-
масових заходах. 

Разом з тим залишається ряд не вирішених питань, особливо з 
проведенням капітальних ремонтів будівель гуртожитків, 
реконструкцій приміщень соціально-побутового призначення. 
Потребується оновлення меблів в жилих кімнатах. Найближчим 
часом нам потрібно радикально покращити матеріально-технічний 
стан гуртожитків. 

 
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 
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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 
 
Наш час характеризується зміцненням процесів 

інтернаціоналізації та міжнародної інтеграції в освітянській сфері. В 
2010 році було започатковано створення європейського простору 
вищої освіти, що став безпрецедентним прикладом регіональної 
транскордонної співпраці в сфері вищої освіти в Європі. Україна, 
ставши асоційованим членом ЄС, активно долучається до 
європейських процесів науково-академічної інтеграції та 
інтернаціоналізації освіти. 

Міжнародна 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. 

 
4.1. 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 якої є «реальне 
входження національної системи вищої освіти у 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. 

Треба сказати, що з дня свого заснування ОНУ одразу 
включився в світову і, перш за все, в європейську академічну 
спільноту і сьогодні займає серед ЗВО України передові позиції в 
основних напрямках міжнародного науково-академічного 
співробітництва. 

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, і дуже багато ще чого. 

Зробити все це дуже непросто, але іншого шляху в нас немає, 
якщо ми бажаємо зберегти наш університет як одного з лідерів вищої 
освіти України. 

Звітний рік приніс перші результати: відкрита перша в ОНУ 
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англомовна магістерська програма з міжнародних відносин, 
готуються ще декілька програм, відкрита англомовна група на ПВІ, 
ведуться переговори щодо програм подвійних дипломів. 

На черзі – обговорення та затвердження стратегії 
інтернаціоналізації ОНУ. 

 
4.2. Відділ міжнародного співробітництва 
 
ОНУ ім. І. І. Мечникова є одним з лідерів серед університетів 

України в області інтернаціоналізації освітянської сфери, який 
протягом 154 років веде успішне міжнародне співробітництво на 
регіональному та глобальному рівнях. ОНУ одним з перших в Україні 
став членом Європейської Університетської Асоціації, Всесвітньої 
Асоціації Університетів, Наглядової Ради Magna Charta, одним з 
членів-засновників Євразійської Асоціації Університетів, він є 
членом Чорноморської Мережі Університетів, Дунайської 
конференції ректорів та багатьох інших організацій. 

В ОНУ ім. І. І. Мечникова працюють 9 мовно-культурних 
центрів іноземних країн та 5 іноземних викладачів, які вносять 
великий вклад у викладання іноземних мов. 

ОНУ успішно співпрацює з 24 іноземними представництвами, 
акредитованими в Одесі. 

Яскравим свідченням міжнародного визнання ОНУ є візити 
видатних особистостей до нашого університету. В звітному періоді до 
нас серед інших завітали: посли Бельгії, Італії, КНР (двічі), Латвії, 
США, Франції (двічі), ФРН, помічник держсекретаря США, ректори 
румунського і чотирьох китайських ЗВО, директор меморіального 
музею США, видатні діячі науки та культури, відомі особистості з 32 
країн. 

Кількість закордонних відряджень співробітників ОНУ в 
звітному році зменшилася на 14.2 %: з 169 до 145, а їх загальна 
тривалість на 21.58 %: з 2379 до 1867 днів. Одною з причин цього 
зменшення стало зростання тіньових від'їздів, коли частина наших 
співробітників виїжджає за кордон без оформлення відрядження. На 
першому місці за числом відряджень та їх тривалістю стоїть ЄС 
(105 відряджень, 1156 днів); на другому за числом відряджень – СНД 
(17 відряджень, 136 днів), на другому за тривалістю – США 
(15 відряджень, 281 день). На 2.5 % зменшилася чисельність 
відряджень студентів (з 71 до 69). 
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За звітний період чисельність міжнародних угод ОНУ зросла з 
214 до 224. Така велика кількість угод неминуче починає входити в 
протиріччя з чисельністю офіційних контактів з зарубіжними 
партнерами, ставить питання, чи всі угоди однаково ефективні. Серед 
цих угод щонайменше 90 вже давно завершених, в яких не 
передбачалося продовження; є навіть такі, що планувалися до 
підписання, але так і не були підписані. Залишається сподіватися, що 
в наступному році робота по перегляду міжнародних угод ОНУ буде 
нарешті завершена. 

У звітному періоді в ОНУ виконувався один проект ТЕМРUS, 
який тепер зветься ЕRASMUS+ Сарасіtу Вuilding (Ех ТЕМРUS). Була 
виграна участь у ще одному проекті ЕRASMUS+ Сарасіtу Вuilding 
(проф. І. М. Ненно) і один проект Jean Monnet (доц. Т. А. Родионова). 

 
Виїзди за кордон за категоріями виїжджаючих 

Категорія  2016/2017 2017/2018 2018/2019 
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ь 
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в 
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  В
ід
ря
дж

ен
ь 
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ь 

Д
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в 
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ь 

 

Ректор та проректори  3  12  4,0  8  50  6,3  8  46 5,8 
Радники ректора                   
Директори, декани та їх 
заступники  

10  116  11,6  7  50  7,1  7  25  3,6  

Завідуючи кафедрами  24  291  12,1  24  249  10,4  28  252  9,0  
Професори, доценти  57  1101  19,3  85  1053  12,4  55  844  15,3  
Викладачі  9 105 11,7 10  411  41,1  13  290  22,3  
Аспіранти та 
докторанти  

6  881  146,8 6  764  127,3 5  137  27,4  

Студенти  73  5210  71,4  65  8282  127,4 64  3277  51,2  
Зав. лабораторії, відділу  4  27  6,8  2  13  6,5  2  10  5,0  
Наукові співробітники 
та інженери  

22  531  24,1  27  449  16,6  29  381  13,1  

Навч.-доп. перс.  2 10 5,0  6  104  17,3  3  19  6,3  
Художні керівники                    
Залучені виконавці 
(ЦКД)  

                 

Інші категорії                    
Всього:  210  8284  39,4  240  11425 47,6  214  5281  24,7 
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Прийом іноземних фахівців в ОНУ (за метою) 
Категорія  2016/2017 2017/2018 2018/2019 

В
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ь 

 

  В
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Урочисті заходи 6 6 1,0 1 1 1,0 3 3 1,0 
Відвідини ОНУ 17 22 1,3 29 29 1,0 47 66 1,4 
Презентації 5 5 1,0 1 1 1,0    
Виставки 1 1 1,0       
Двостороннє 
співробітництво 

3 7 2,3 8 12 1,5 1 1 1,0 

Міжуніверситетське 
співробітництво 

5 19 3,8    4 4 1,0 

Міжнародні 
конференції, конгреси, 
семінари  

318  1417  4,5 269  896  3,3  177  614  3,5  

Наукова робота  3 91 30,3  15  167  11,1  10  100  10,0  
Проведення експертизи           2  2  1,0  
Робота в НБ  1 4 4,0 1  9  9,0        
Читання лекцій  34  758 22,3 38  58  1,5  17  126  7,4  

Викладання мови  

5  1599 319,8 7  2003  286,1 5  1774  354,8  
Італійська, 
китайська, німецька, 
турецька, 
французька 

Італійська, 
китайська, німецька, 
турецька, 
французька 

Італійська, 
китайська, німецька, 
турецька, 
французька 

Зустріч зі студентами  58  182 3,1 9  11  1,2  8  8  1,0  
Культурні заходи                   
Всього 456  4111 9,0  378  3187  8,4  274  2698  9,8  

 
 

4.3. Інститут міжнародної освіти 
 
Багато розвинених країн вважають сферу міжнародної освіти 

вирішальною складовою частиною своєї зовнішньої політики, 
роблячи активні кроки на шляху інтеграції у світовий освітянський 
простір, розв'язуючи чисельні організаційні проблеми реформування 
своїх освітянських систем та конвертуємості національних дипломів. 

В останні роки у сфері української вищої освіти склалася досить 
жорстка конкуренція, коли українським університетам необхідно 
успішно конкурувати як з вітчизняними, так і зарубіжними вищими 
закладами освіти, а для цього потрібно активізувати роботу як по 
набору українських, так і закордонних учасників освітнього процесу. 
Безумовно, можна говорити про те, що ОНУ має позитивний більш 
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ніж 150-річний досвід щодо навчання іноземців, але також є і ряд 
проблем, які виникають при їх навчанні. 

Цього року в нас навчались 121 студент з 24 країн та 125 
слухачів ПВІ з 19 країн. Безумовними лідерами є КНР та Туреччина, 
за ними із значним відривом йде Молдова. 

Найбільш популярними факультетами для іноземних студентів 
протягом останніх років є: факультет міжнародних відносин, 
політології та соціології, філологічний і економіко-правовий 
факультети. Дещо менша кількість іноземних студентів на геолого-
географічному факультеті, факультеті психології і соціальної роботи 
та факультеті романо-германської філології. В меншій кількості 
іноземні студенти є на факультетах журналістики; математики, 
фізики та інформаційних технологій і хімії та фармації. В поточному 
навчальному році тільки на біологічному факультеті немає іноземних 
студентів. 

Хоча набор інтернаціональних слухачів/студентів ще триває, ми 
вже бачимо, що він перевершить набор минулого року (152 особи) і 
складе приблизно 185-195 осіб та вперше за останні роки перевищить 
випуск. Особливо важливий вклад в набор цього року дав перший 
курс (60 осіб), що вже більш ніж вдвічі перевищує минулорічний 
набор (26 осіб). При цьому набор на перший курс активно триває і 
зараз. Половина цього набору одержана завдяки відкриттю нової 
спеціальності «Фармація». Тут треба відзначити високопрофесійну 
роботу ІМО та ПВІ, які ще минулого року своєчасно підібрали нові 
рекрутингові фірми для набору на нову спеціальність і, не зважаючи 
на підчас драматичні обставини (дозвіл на набор іноземних студентів 
на цю спеціальність неодноразово відкликався і остаточно був даний 
лише наприкінці серпня), у тісній взаємодії з деканом хімічного 
факультету доц. В. В. Менчуком довели її до успішного завершення. 

Ще одним досягненням ми вважаємо відновлення після 
дворічної перерви набору іноземних громадян в аспірантуру. 

Абсолютна успішність інтернаціональних студентів у звітному 
періоді зросла з 77.4 % до 79.6 %, що значною мірою пояснюється 
зростанням питомої ваги випускників у загальному контингенті 
слухачів/студентів. 

В поточному навчальному році МОН планує проведення 
пілотного тестування з мовної підготовки (навесні 2020 р.), яке в 
подальшому стане обов'язковим. Рівень підготовки іноземних 
студентів 1 курсу має бути В1 за європейською системою володіння 
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іноземною мовою. Якщо іноземні студенти не пройдуть таке 
тестування, вони будуть відраховані і їм буде запропоновано піти на 
ПВІ вивчати мову. 

В той же час результати екзаменаційних сесій показують, що 
якість успішності іноземних студентів 1 курсу з 
української/російської мови дуже низька і значно нижча за показану 
ними на вступних співбесідах. Покращення цієї ситуації повинно 
стати одним з основних напрямків роботи кафедри мовної та 
загальногуманітарної підготовки. 

Минулого року ОНУ разом з європейськими університетами-
партнерами подав 16 двосторонніх заявок на участь в програмі 
Erasmus+, які отримали фінансування ЄС (10 місце в Україні, та 
перше в Одесі), що дало змогу отримати гранти на навчання в 
університетах ЄС для 9 бакалаврів, 13 магістрів, 2 аспірантів і 
стажування 15 викладачів та представників адміністративного 
персоналу. 

Серед основних проблем для нашої подальшої участі в програмі 
Erasmus+ треба зазначити наступні: 

• Практична відсутність англомовних програм в ОНУ, що 
робить нас незручним партнером для двостороннього обміну 
студентами. 

• Незважаючи на значні зусилля так і не вдалося досягти 
єдиного підходу до визнання результатів навчання в університетах-
партнерах на різних факультетах ОНУ. Є факультети, де ця проблема 
розв'язана ще кілька років тому, а є такі, де так нічого і не змінилося 
за 10 років існування програми Erasmus в ОНУ. Зазначимо, що повне 
визнання результатів навчання в університетах-партнерах є основною 
умовою для фінансування програм Erasmus в ОНУ з боку ЄС. 

У звітному періоді добре працювали сайти ІМО: «ІМО» та 
«Еразмус Мундус», на яких вчасно розміщується інформація про 
навчання інтернаціональних студентів в ОНУ і можливість участі у 
програмах мобільності студентів, аспірантів та науково-педагогічних 
працівників. 

На жаль у звітному періоді так і не вдалося вирішити 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. 
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4.4. 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 10.10.2019 р. контингент слухачів ПВІ складає 80 
осіб з 12 країн світу (Великобританія, Туреччина, Китай, Саудівська 
Аравія, Марокко, Швеція, Мексика, Судан, Йорданія, США, Єгипет, 
Іран), що складає 8 академічних груп. 

Порівняно з аналогічним періодом минулих років, згідно з 
щоквартальним звітом по контингенту студентів, даний показник на 
01.10.2018 – 80 осіб, на 01.10.2017 – 66 осіб, на 01.10.2016 – 22 особи, 
на 01.10.2015 – 17 осіб. 

До кінця І семестру поточного навчального року очікуються до 
зарахування ще до 50 осіб на основі виданих запрошень на навчання, 
що разом зі слухачами, які не одержуватимуть запрошення від ОНУ, 
складатиме приблизно 130-140 слухачів і становитиме 13-14 
академічних груп. Це потребує додаткових штатних одиниць 
викладачів на кафедру мовної та загально гуманітарної підготовки 
або застосування механізму погодинної оплати праці з метою 
забезпечення організації навчального процесу та запобігання зривів 
або відмови потенційним абітурієнтам. При цьому слід зауважити, що 
на 2019/2020 навчальний рік навантаження кафедри зведено у 
розрахунку на 9 академічних груп. 

Серед позитивних аспектів можна виокремити наступні: 
- виконання навчального плану по ПВІ у повному обсязі згідно з 

концепцією мовної підготовки іноземців ОНУ імені І. І. Мечникова 
(на 1 групу: загальна кількість годин – 1320 год., з них 1000 год. – 
аудиторних, 320 год. – самостійна робота слухачів); 

- активізація навчання з інтерактивного практикуму; 
- за рахунок спонсорської допомоги придбано та поставлено на 

баланс університету парти, стільці, письмові столи для обладнання 
ауд. 25; 

- введення в дію лінгафонного кабінету (необхідним 
залишається придбання специфічного програмного забезпечення); 

- відкриття та організація навчального процесу на англомовному 
відділенні ПВІ (за численними запитами) з внесенням відповідних 
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змін до Положення ПВІ ОНУ імені І. І. Мечникова; 
- зростаючий набір слухачів. 
В межах здійснення набору на постійній основі здійснюється: 
- співпраця з контрагентами по набору іноземних студентів; 
- розміщення рекламної інформації в мережі Інтернет, 

соціальних мережах різних країн світу, контакти з провідними ЗВО 
Європи; 

- друк рекламної продукції англійською, турецькою, китайською 
мовами; 

- протягом 2018/2019 навчального року додатково укладено 
4 нові угоди з фірмами по рекрутінгу іноземних студентів, які вже 
успішно здійснюють набір слухачів на ПВІ у поточному навчальному 
році («Шовковий шлях освіти» – Китай, «Касабланка» – Марокко, 
«Адванта» – Марокко, «Телексі» – Марокко). 

Серед нагальних потреб залишається необхідність покращення 
матеріально-технічної бази. 

За звітний період пройшов ряд значних заходів, з яких 
виділяються такі: 

• 19.12.18 – візит делегації Китайської академії суспільних наук 
(5 осіб) на чолі з ректором ВАН Вейгуан для зустрічі з ректором. 

• 09.04.19 – візит в ОНУ директора меморіального музею 
Холокоста (США) Наталії ЛАЗАР. 

• 15.04.19 – візит ректора університету Штефан дель Маре 
м. Сучава (Румунія) професора Валентина ПОПА та проректора 
Штефана ПУРІЧА. 

• 24.05.19 – відвідини ОНУ Радником Міжнародного Комітету 
Червоного Хреста Маріаною ЧАКОН Лозано та главою офісу МКЧХ 
Анастасією МАРЧУК. 

• 27.05.19-28.05.19 – візит ЦІ Чженьхуна, Президента Китайської 
Академії міжнародних проблем, надзвичайного і Повноважного 
Посла МЗС КНР, СУН Ліцунь, Генерального Консула КНР в Одесі, 
ДІН Цзяньвей, Радника з питань громадської інформації Посольства 
КНР в Україні, ЛІ Цзиго, Директора інституту Євразії Китайської 
академії міжнародних проблем, для участі у Міжнародній 
конференції «Китай – Україна: перспективи академічного та ділового 
співробітництва». 

• 20.06.2019 – візит делегації Шанхайської Академії соціальних 
наук на чолі з Віце-Президентом ГАН Чунху для обговорення 
перспектив подальшого міжуніверситетського співробітництва. 
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• 08.07.2019 – візит Тимчасово Повіреного в справах США в 
Україні Уільяма ТЕЙЛОРА для зустрічі з ректором КОВАЛЕМ І. М. 

• 03.10.2019 – візит Надзвичайного та Повноважного Посла 
Франції в Україні пана Етьєна де ПОНСЕНА для участі в 3-й 
міжнародній франкофонній конференції в Україні. 

• 04.10.2019 – візит в ОНУ Президента V Міжнародного 
фестивалю «Італійське барокко» пані Ненсі Мілезіс РОМАНО і арт-
директора оперного театру Риму маестро Алесіо ВЛАДА для 
презентації фестивалю та читання лекції. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок про те, 
що в умовах поглиблення глобалізаційних проблем, зокрема, у сфері 
освіти, ОНУ імені І. І. Мечникова здобув високий міжнародний 
статус. Це обумовлено рівнем інтеграції університету в міжнародний 
освітянський процес. 
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V. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
5.1. Поточний стан будівель і гуртожитків 
 
У навчальному процесі в ОНУ задіяні 23 корпуси загальною 

площею 123 400 м2. Всього в університеті в експлуатації знаходяться 
60 основних будівель і споруд загальною площею 161 500 м2. У 
поточному році було продовжено освоєння інфраструктури 
навчальних корпусів після завершення реорганізації освітянських 
підрозділів університету. 

До студмістечка університету належить 8 гуртожитків (загальна 
житлова площа 32 740 м2), у яких може бути розміщено понад 3400 
мешканців (1250 кімнат). Гуртожитки у повному обсязі забезпечені 
білизною, належним чином працюють два медичних пункти. 

 
5.2. Ремонтно-будівельні роботи 
 
Всі загальнобудівельні роботи в поточному році проводилися 

тільки своїми силами за винятком обсягів, які виконувалися 
спеціалізованими організаціями на біологічному факультеті, у 
новоаудиторному корпусі, проблемній лабораторії, при профілактиці 
електропостачання трансформаторної підстанції. 

Своїми силами відремонтована частина аудиторій хімічного 
факультету, бібліотеки, АГЧ, Інституту міжнародної освіти. 

Практично у кожному гуртожитку силами студентів зроблені 
певні обсяги малярних робіт, робіт з наведення санітарного порядку в 
місцях загального користування, душових, санвузлах, коридорах. Як 
результат, отримані санпаспорти на всі гуртожитки. 

Практично завершений капітальний ремонт у корпусі ГГФ і 
біологічного факультету. 

В цілому малярних і оздоблювальних робіт виконано на площі 
4382 м2, робіт по ремонту покриття підлоги 210 м2. 

Всього відремонтовано 265 м2 м'якої й твердої покрівлі, 
пофарбовано 620 м2 покрівлі, прочищено 98 пм водостічних труб, 
жолобів і звисів. 

Всі системи опалення та елеваторні вузли здані на гідравліку КП 
«Теплопостачання м. Одеси». 

В ході підготовки замінено 164 м. п. труб теплопостачання, 78 м. 
п. холодного і гарячого водопостачання, відремонтовано та замінено 
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98 секцій радіаторів, 74 м. п. каналізаційних труб на об'єктах 
новоаудиторного корпусу, ІМО, гуртожитків № 1, 2, 7, центрального 
теплопункту. 

Виконана профілактика і промивка бойлерів та системи 
опалення Центрального теплопункту, ремонт насосної станції. 

В навчальних корпусах і гуртожитках по санвузлам і 
умивальним кімнатам проведена профілактика арматури. 

В системі електропостачання виконана профілактика ТП і 
електрощитових із заміною автоматичних вимикачів, 
трансформаторів струму, освітлювальних приладів. 

Зроблена перевірка контуру заземлення у всіх гуртожитках, 
навчальних корпусах та лабораторіях, поточний ремонт освітлення 
студмістечка з перекладкою 150 метрів ліній електропостачання. 

У 6-му гуртожитку планово на 2-х поверхах проведена заміна 
електричних мереж та апаратури. Триває заміна ламп денного 
освітлення на енергозберігаючі по гуртожитках і корпусах. 

Виконана гідравлічна промивка систем каналізації з очищенням 
колекторів в гуртожитку № 9, 2, бази відпочинку «Чорноморка», 
Ботанічного саду, студмістечка загальною довжиною 600 м. п. 

Відновлено системи вентиляції в гуртожитку № 1, 4, 
профілактика і ремонт систем кондиціонування серверних центрів 
університету, вентиляційних каналів гуртожитків і лабораторій. 

У Ботанічному саду за рахунок залучення спонсорських коштів 
закінчено капітальний ремонт покриття пальмової оранжереї, 
відновлений фонтан і освітлення центральної алеї. 

Всього підрядними організаціями виконано обсяг аварійних 
робіт на 382 тис. грн. 

Відсутність цільового капітального фінансування не дозволяє 
провести ремонти аварійних фасадів бібліотеки, гуртожитку № 2, 
головного корпусу, внутрішніх робіт по ремонту аудиторій, 
гуртожитків, внутрішньобудинкових інженерних мереж. 

 
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 
забезпечення; соціальне обслуговування; забезпечення Інтернетом та 
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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 заміна орендатора в кафе за адресою вул. Дворянська, 2. 
Ці питання мають бути розв'язані. 

Кількість орендаторів у останні роки коливається біля цифри 40. 
Загальна площа оренди різко зросла за рахунок площ у місті 
Первомайськ (8491 кв. м.) та ФОП Ракітської (496, 7 кв. м). 

 
Рік  Кількість договорів оренди  Площа (кв. м)  Оплата (гривня)  
2014  54  789,65  315 076,59  
2015  49  762,37  225 738,81  
2016  48  777,37  515 382,44  
2017  46  724,27  612 039,09  
2018  38  833,00  629 684,00  
9 міс 2019  41  9813,60  426 200,00  
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VI. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ ТА 
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ 

 

Доходи університету за період в 2018/2019 навчальному році по 
відношенню до 2017/2018 року збільшились на 4455,0 тис. грн. за 
рахунок збільшення власних надходжень. Доходи спеціального 
фонду на 2018/2019 рік зросли на 12405,00 грн., що пов'язано з 
перерахунком контрактів на 1 курсі та збільшенням вартості 
контрактів на індекс інфляції за попередній рік. 

- 2017/2018 навчальний рік – 85580,00 тис. грн. (31,7 % 
загальних доходів)  
- 2018/2019 навчальний рік – 97985,00 тис. грн. (36,1 % 
загальних доходів) 
Видатки за рахунок загального і спеціального фонду бюджету за 

останні 2 роки характеризуються показниками: 
- 2017/2018 рік – 258401,00 тис. грн. 
- 2018/2019 рік – 278430,00 тис. грн. 
Основний відсоток в структурі видатків належить соціальним 

витратам (заробітна платня, премії, доплати, надбавки, нарахування 
на заробітну плату): 

- 2017/2018 рік – 204296,00 тис. грн. (76,3 % у загальній 
структурі видатків) 

- 2018\2019 рік – 214239 тис. грн. (76,9 % 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 відпуски. 
Оплата відпуски здійснюється в повному обсязі до її початку. 
Виплата доплат та надбавок, матеріальної допомоги характеризується 
показниками: 
  Доплати та надбавки  Матеріальна допомога (в т. 

ч. на оздоровлення)  
2017/2018 рік 
2018/2019 рік  

3028,00 тис. грн.  
3201,00 тис. грн.  

5393,00 тис. грн.  
6682,00 тис. грн.  

 
Видатки на утримання університету (в тому числі на оплату 

комунальних послуг) характеризуються показниками: 
2017/2018 рік – 54105,00 тис. грн. (20,9 % в загальній структурі 
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видатків) 
2018/2019 рік – 64191,00 тис. грн. (23,1 % за рахунок збільшення 

вартості енергоносіїв) 
Аналізуючи динаміку змін видатків на утримання університету 

треба мати на увазі:  
- відсутність капітального ремонту будівель останні 3 роки; 
- зменшення вартості поточного ремонту завдяки проведенню 

робіт власними силами, без залучення сторонніх підрядників; 
- проведення заходів по економії енергоресурсів, у тому числі і 

ущільнення 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. 

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 
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-ХІV, ст. 250 КЗпП України). 

Особливу увагу профком і адміністрація приділяють організації 
оздоровлення і відпочинку дітей та онуків працівників університету: 

- активно використовуються внутрішні можливості університету 
для організації оздоровлення. В літній період 2019 року (червень, 
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липень, серпень) адміністрацією спільно із профспілковим комітетом 
була проведена робота по організації літнього відпочинку 
працівників у СОБ «Чорноморка». Кількість оздоровлених 
працівників в 2019 р. склала 221 особи, що на 11 % більше, ніж в 
2018 р. і на 41 %, ніж в 2017 р. Сума коштів від профбюджету, яка 
виділена на компенсацію вартості путівок для членів профспілки 
склала 168 тис. грн., що на 46 % більше, ніж в 2018 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 2019 р. – 73 працівника та 27 членів їх сімей, в 
м. Трускавець протягом червня-серпня – 27 працівників та 18 членів 
їх сімей. За рахунок коштів профбюджету членам профорганізації 
було компенсовано 45-50 % від вартості. 

В рамках проекту «ТЕАТР ДЛЯ ВСІЄЇ РОДИНИ» здійснюється 
організація відвідувань працівниками та членами їх сімей театру 
опери і балету, Музкомедії, Філармонії та ін. на умовах часткової 
оплати (40-50 % від вартості квитка для членів профспілки). 

Не залишаються поза увагою профкому та адміністрації і 
ювіляри та ветерани університету. З 2016 року започатковано 
щорічне привітання ювілярів. 22 грудня 2018 р. профкомом спільно із 
адміністрацією і центром культури було організовано привітання 
ювілярів – 180 осіб. 

З нагоди відзначення «ДНЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ» профком 
спільно із адміністрацією і Ботанічним садом напередодні 1 червня 
проводять конкурс творчих робіт дітей та онуків працівників 
університету в 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). В 2019 р. 116 дітей та онуків було нагороджено 
грамотами, буклетами, в яких роботи всіх учасників, а також 
солодощами і безкоштовною поїздкою в етнопарк Нью-Васюкі. 

Протягом 2019 року в рамках проекту «ПІЗНАЙ СВОЮ 
КРАЇНУ» організовано екскурсійно-пізнавальні поїздки на острів 
Березань – 204 особи, в етнопарк Нью-Васюкі – 154 особи, у Львів – 
20, в Чернівці та Кам`янець-Подільський – 45, в Коблево – 33. 

Загальна кількість працівників і членів їх сімей, які взяли участь 
в проекті «ПІЗНАЙ СВОЮ КРАЇНУ» протягом 2019 р. склала 
456 осіб. 
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Напередодні Новорічних свят профкомом спільно із 
адміністрацією і центром культури організовують «НОВОРІЧНИЙ 
РАНОК» для дітей та онуків працівників від 3 до 7 років в холі 
актової зали. 

В червні 2019 р. в рамках проекту ШКОЛА ПІЗНАННЯ 
«ЕРУДИТ» для дітей та онуків працівників, з метою організації 
відпочинку і оздоровлення, ознайомлення з місцем роботи батьків – 
популяризації університету, формування соціально-особистісних та 
здоров'язбережувальних компетенцій, було оздоровлено 12 дітей 
віком від 8 до 14 років на базі «Чорноморка». 

Комісія по спортивно-оздоровчій роботі, яку очолює 
Казанова О. М., провела спортивне свято «ПАПА, МАМА, Я – 
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ». Були проведені змагання з волейболу, міні-
футболу, шахів, шашок, настільного тенісу, стрибків та ін. В цих 
змаганнях взяли участь біля 150 працівників і членів їх сімей з різних 
підрозділів ун-ту. Всі переможці отримали грамоти та подарунки, а 
також всіх було нагодовано обідом на базі «Чорноморка». 

Не без уваги залишились і молоді вчені університету, якими 
опікується спеціальна комісія профкому по роботі з молодими 
вченими. Щороку протягом 10 місяців стипендію імені 
Л. Х. Калустьяна (7000 грн.) отримують двоє переможців конкурсу 
молодих вчених. 
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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 професійно-
прикладної 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 
400 студентів. 

Щорічно кафедра проводить: 
1. Спартакіаду серед курсів, факультетів з 5 видів програми 

(футбол, баскетбол, шахи, н/теніс, бадмінтон). 
2. Першість факультетів 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 ЗВО м. Одеси прийняли 
участь близько 500 студентів ОНУ з 24 видів програми, у 10 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, 40 солістів-вокалістів. 

За минулий навчальний рік Центр культури провів концерти, 
присвячені Дню першокурсника, в якому традиційно приймали 
участь студенти перших курсів, звітний концерт усіх хореографічних 
колективів університету «Танцюють всі», чотири концерти в 
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Ботанічному саду, концерт в Літньому театрі «Mechnikov Concert». 
Також був проведений традиційний вокальний конкурс «Пісня 

року», який складається з двох етапів: перший етап проводиться на 
День студента, на якому з двох учасників з кожного факультету 
члени журі обирають одного, який буде представляти свій факультет 
на фінальному етапі – новорічному  конкурсі-концерті. 

Після довгої перерви пройшли два чемпіонати університету 
інтелектуального клубу «Що? Де? Коли?». 

При підтримці Департаменту освіти і науки ОДА проводиться 
Одеська Обласна Студентська Ліга Сміху. В минулому році серед 
сімнадцяти команд з Одеси та Одеської області чемпіоном стала 
команда «Плюси» ФМФІТ ОНУ імені І. І. Мечникова. Восени 
розпочато новий сезон. 

Проведений традиційний міжфакультетський огляд-конкурс 
творчих колективів «Битва факультетів», присвячений 154-й річниці 
ОНУ імені І. І. Мечникова. Підсумковий концерт огляду-конкурсу 
приурочений до Дня народження ОНУ. Всі концерти 
(загальноуніверситетські, дні факультетів, кафедр і т. д.), 
загальноукраїнські та міжнародні конференції, семінари та фестивалі 
проходять за технічної підтримки Центру культури. 

Подальший розвиток цього напрямку життєдіяльності 
університету вимагає поліпшення фінансування Центру культури, 
особливо приведення у стан, який би відповідав сучасним вимогам, 
актової зали (кондиціонування, модернізація електромережі, системи 
затемнення актової зали). 
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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 РК: 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 2019 р.). 
Події в університеті у форматі – брифінги, прес-конференції, 

івенти – висвітлювали 10 міських цифрових і кабельних 
телекомпаній, три компанії Інтернет-телебачення. 

Загальна кількість медіа – одеських, всеукраїнських й 
міжнародних, що відвідали брифінги, прес-конференції, події в ОНУ, 
– 37. Відповідно до метрик адмінпанелі корпоративних соцмереж, 
охоплення розміщених там матеріалів за звітний період (січень- 
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жовтень 2019) склав 317 тис. переглядів. Відзначимо кілька 
матеріалів, що викликали особливий інтерес аудиторії: два інтерв'ю 
ректора (21 тис. переглядів); інформація про грант на дослідження 
туберкульозу (10 тис. переглядів); Гамовська конференція (7 тис. 
переглядів); інтерв'ю відповідального секретаря приймальної комісії 
(7200 переглядів). Для вирабільності – високої цитуємості, репостів 
матеріалів – прес-служба виготовляє фотоконтент (1255 од.), яким 
супроводжуються матеріали на корпоративних ресурсах. 

Найбільш мобільний спосіб інформування широкої аудиторії 
щодо подій й новин університету здійснюється за допомогою власних 
діджитал-ресурсів ОНУ – сайт, сторінки в соціальних мережах, 
підтримка зовнішніх Інтернет-медіа. 

За кількістю й якістю згадувань у медіа ОНУ, безсумнівно, є 
хедлайнером вузівського інформаційного простору Одеси. При цьому 
слід відзначити, що тональність повідомлень про університет у 87 % 
випадків носить позитивний характер. Системний характер 
інформаційної присутності впливає на позиції в значущих 
освітянських рейтингах, сприяє популяризації університету серед 
абітурієнтів й потенціальних партнерів. 
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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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