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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 навчальний процес.
2. Науково-дослідна робота.
3. Виховна робота. Студентське самоврядування.
4. Міжнародне співробітництво.
5. Господарська діяльність.
6. Фінанси та соціальний захист співробітників.
7. Культурно-масова та спортивна робота.
8. Університет в контексті країни та світу.
Наш університет функціонує відповідно до Конституції України,
Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і
науково-технічну діяльність», Державної програми «Освіта XXI століття»,
Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення
функціонування та розвитку освіти в Україні» від 4 липня 2005 року,
матеріалів колегій МОН України, нормативних та розпорядних
документів МОН України.
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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
1.1. Організація освітнього процесу та нормотворча діяльність
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова є
класичним навчальним закладом європейського типу, готує фахівців з
основних галузей природничих і гуманітарних наук. Відсвяткувавши
цього року своє 152-річчя, наш університет намагається зберігати
найліпші традиції минулого, але водночас орієнтується на європейський
та світовий досвід щодо інновацій в освітньому процесі й науці.
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
функціонує відповідно до Конституції України, Законів України «Про
вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність»,
Державної програми «Освіта XXI століття», Указу Президента України
«Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку
освіти в Україні» від 4 липня 2005 року, нормативними документами
Міністерства освіти і науки України, а також «Положення про організацію
освітнього процесу в Одеському національному університеті імені
І. І. Мечникова». Освітянську діяльність в цілому за IV рівнем акредитації
університет здійснює відповідно до рішення ДАК України.
Останнім часом в ОНУ імені І. І. Мечникова розроблено та
затверджено низку нових документів, що регулюють його життя:
Стратегічна програма науково-інноваційної діяльності на період до 2020
року; Статут ОНУ імені І. І. Мечникова; Тимчасове положення про обрання,
прийняття на роботу та звільнення керівників навчальних структурних
підрозділів (деканів факультетів, директорів інститутів, директора коледжу);
Положення про експертну кваліфікаційну комісію; Положення про ректорат;
Положення про організацію освітнього процесу в Одеському національному
університеті імені І. І. Мечникова; Положення щодо організації виборчої
системи та проведення виборів ректора ОНУ; Положення про порядок
обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими,
науково-педагогічними та педагогічними співробітниками, що мають право
брати участь у виборах ректора ОНУ; Положення про порядок обрання
виборних представників з числа студентів, які мають право брати участь у
виборах ректора ОНУ; Положення про академічну мобільність учасників
освітнього процесу; Тимчасове положення про стипендіальне забезпечення
учасників освітнього процесу.
Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму,
демократизму, послідовності та безперервності, незалежності від
втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних
організацій; він спрямований на створення умов для самореалізації
особистості, забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих
фахівцях.
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Протягом минулого часу та на початку 2017/2018 навчального року
навчальний процес в Одеському національному університеті імені
І. І. Мечникова був організований відповідно до Положення про організацію
освітнього процесу ОНУ імені І. І. Мечникова, затвердженому на засіданні
Вченої ради (протокол № 4 від 23.12.2014 р.).
Навчальний процес в усіх структурних підрозділах здійснюється в
основному за кредитно-модульною системою, Положення про яку
розроблено та затверджено у 2008 році (протокол засідання Вченої ради № 6
від 27.03.2008 р.), оновлено та перезатверджено у 2009 році (протокол
засідання Вченої ради № 7 від 28.04.2009 р).
Протягом 2016/2017 навчального року розроблено та затверджено нові
навчальні та робочі навчальні плани підготовки магістрів за освітньопрофесійними (1,5 років навчання) програмами. Оновлені та розроблені нові
навчальні та робочі навчальні плани підготовки бакалаврів за всіма
ліцензованими та акредитованими спеціальностями.
Уніфіковано для студентів усіх напрямів і спеціальностей нормативну
частину обов'язкових дисциплін загальної підготовки: «Історія України»,
«Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Філософія» тощо.
1.2. Питання акредитації та ліцензування
За звітний період ліцензовано:
- підготовка магістрів за спеціальностями:
011 Науки про освіту;
072 Фінанси, банківська справа та страхування;
105 Прикладна фізика та наноматеріали;
162 Біотехнології та біоінженерія;
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії;
- підготовка бакалаврів за спеціальностями:
014 Середня освіта (хімія);
014 Середня освіта (біологія);
014 Середня освіта (географія).
У 2016/2017 навчальному році акредитовано підготовку бакалаврів і
спеціалістів за напрямами (спеціальностями) «Видавнича справа та
редагування», «Облік і оподаткування»; підготовку бакалаврів за
напрямами «Прикладна фізика та наноматеріали», «Біотехнології та
біоінженерія», «Фінанси, банківська справа та страхування»; магістрів і
спеціалістів за спеціальностями «Філософія», «Культурологія»,
«Журналістика».
З метою проходження процедури акредитації був організований та
проведений самоаналіз за всіма зазначеними вище напрямами та
спеціальностями. Відповідними наказами по університету затверджено
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склад груп щодо проведення самоаналізу, призначені відповідальні особи
по факультетах і інститутах, розроблений та затверджений графік
проведення комплексних контрольних робіт за дисциплінами соціальногуманітарного 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
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 10 акредитаційних справ у 14 томах, 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 у 2017 році здійснювала
приймальна комісія відповідно до Умов прийому до ВНЗ у 2017 році,
Правил прийому до ОНУ у 2017 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 листопаді 2016
року та на початку грудня 2016 р. оприлюднені на офіційному сайті
університету.
Усі структурні підрозділи приймальної комісії були своєчасно
створені та затверджені наказами ректора.
Кількість поданих заяв у 2017 році сягнула майже 18 тисяч, що
приблизно на 4000 менше, ніж у 2016 році. Середній конкурс по
університету становив 11,7 особи на місце за денною та 4,1 особи на місце
за заочною формами навчання (у розрахунку на місця державного
замовлення. Зменшення кількості виділених бюджетних місць та
синхронне зменшення кількості поданих заяв порівняно з 2016 роком не
призвели до змін у конкурсі).
В цілому робота приймальної комісії у 2017 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 правила роботи, чітко справилися із
завданнями. Відповідальний секретар ПК доцент М. І. Ніколаєва,
заступники відповідального секретаря, працівники АС «Абітурієнт»
виконали величезний обсяг роботи та заслуговують на заохочення.
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1.4. Контингент здобувачів вищої освіти. Абсолютна успішність
та якість навчання
У 2016/2017 н. р. в університеті навчалось 6462 студента денної та
2282 студента заочної форм навчання, всього 8744 особи, що на 637 осіб
менше, ніж у попередньому навчальному році; таким чином, зменшення
загальної чисельності студентів становить 6,8% (у 2015/2016 н. р. цей
показник дорівнював 10,2%).
За рахунок державного бюджету навчалось 3970 осіб, за контрактом
4774 особи. Кількість студентів, що навчалась за рахунок державного
бюджету, дорівнює 45,4% (у 2015/2016 н. р. цей показник становить
46,6%).
Показники контингенту здобувачів вищої освіти.
Контингент
студентів

2014/2015 н. р.
Денна
форма
навчання
7360

ВСЬОГО

2015/2016 н. р.

Заочна
форма
навчання
2979

10339
Б
К
Б
4185 3175 581

Денна
форма
навчання
6780

Заочна форма
навчання
2432

9212
К
Б
К
Б
К
2398 3882 2898 419 2013

2016/2017 н. р.
Денна
форма
навчання
6462
Б
3536

Заочна форма
навчання
2282

8744
К
Б
2926 434

К
1848

Б – навчання за рахунок державного бюджету
К – навчання за контрактом.
Абсолютна успішність та якість успішності навчання
У 2016/2017 н. р. абсолютна успішність на денній формі навчання
становила 90,5%, якість успішності навчання 50,9%.
У 2016/2017 н. р. абсолютна успішність на заочній формі навчання
становила 86,6%, що на 2,1% більше, ніж у 2015/2016 н. р.; якість
успішності навчання 47,7%, що на 1,0% більше, ніж у 2015/2016 н. р.
1.5. Державна атестація здобувачів вищої освіти
Атестація випускників здійснювалась відповідно до «Положення про
порядок створення та організацію роботи екзаменаційної (кваліфікаційної)
комісії в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова».
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Екзаменаційна комісія перевіряла та оцінювала 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-професійної
і спеціалізовано-професійної компетентності випускників, передбачених
відповідним рівнем національної рамки кваліфікацій і освітньокваліфікаційними
характеристиками
фахівців
за
напрямом
підготовки/спеціальністю.
У 2016/2017 н. р. було сформовано 64 комісії, які очолили 54 особи з
числа провідних вчених університету, інших вищих навчальних закладів,
установ та організацій. Чисельність голів комісій, докторів наук, професорів
дорівнювала 36, що становить 66,7% від їх загальної кількості (у 2015/2016
н. р. цей показник дорівнював 75,5%).
Показники формування екзаменаційних комісій
Загальна кількість комісій
Кількість голів ДЕК (ДКК)/ЕК
У т. ч. докторів наук,
професорів з:
- університету
- інших вузів
- організацій

2014/2015 н. р.
52
50
33

2015/2016 н. р.
55
53
40

2016/2017 н. р.
64
54
36

24
8
1

33
5
2

27
7
2

У 2016/2017 н. р. було захищено всього 3075 дипломних робіт, в т. ч.
кваліфікаційного рівня «бакалавр» – 1853, «спеціаліст» – 869,
«магістр» – 353. Загальна кількість дипломних робіт збільшилась
порівняно з 2015/2016 н. р. на 14,7%.
За результатами атестації рішенням екзаменаційних комісій видано
423 диплома з відзнакою, що на 26,3% більше, ніж у 2015/2016 н. р.
Рекомендовано до аспірантури 126 осіб, що на 63,2% більше, ніж у
2015/2016 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 і освітньонаукових програм підготовки фахівців. Вона спрямована на формування
загальних і фахових компетентностей здобувачів вищої освіти,
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закріплення теоретичних знань, отриманих за час набуття і удосконалення
практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.
У 2016/2017 н. р. практику проходили 5503 студента, з них 4330
денної та 1173 заочної форми навчання; загальна кількість студентівпрактикантів зменшилась на 2,2%.
Керівниками практик було призначено 612 науково-педагогічних
працівників університету; з них 50 професорів (8,2%), 385 доцентів
(62,9%).
На проведення літніх виїзних практик було виділено 255104 грн., що
на 17879 грн. більше, ніж у 2015/2016 н. р.
1.7. Видання навчальної та навчально-методичної літератури
Видання навчальної та навчально-методичної літератури є одним із
показників навчально-методичної роботи в університеті.
У 2016 році в університеті надруковано:
- підручників 5, у тому числі з грифом «Рекомендовано Вченою
радою ОНУ імені І. І. Мечникова» – 3, у тому числі з грифом МОН
України – 1;
- навчальних посібників 24, у тому числі «Рекомендовано Вченою
радою ОНУ імені І. І. Мечникова» – 6;
- навчально-методичних посібників – 17, у тому числі
«Рекомендовано Вченою радою ОНУ імені І. І. Мечникова» – 3;
- курсів лекцій – 4;
- словників – 1;
- навчально-наочних посібників – 1;
- довідників – 4;
- методичних посібників – 9;
- методичних вказівок – 59;
- монографій – 20;
- збірників наукових статей – 22, у тому числі з грифом
«Рекомендовано Вченою радою ОНУ імені І. І. Мечникова» – 9;
- наукових журналів – 27, у тому числі «Рекомендовано Вченою
радою ОНУ імені І. І. Мечникова» – 20;
- інших праць – 12.
Всього 202 найменування.
1.8. Діяльність Науково-методичної ради
У нашому університеті приділяється пильна увага навчальнометодичній роботі, яку спрямовує Науково-методична рада (очолює
проректор В. М. Хмарський). Вона є консультативно-дорадчим органом
при ректораті, який координує дії науково-педагогічних працівників з
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реалізації концептуальних положень розвитку національної освіти,
оновлення змісту, форм та методів навчання, сприяє створенню
належних методичних, наукових, організаційних умов у підрозділах
університету, забезпечує реалізацію інтеграції до європейського та
світового освітньо-наукового співтовариства.
Питання про діяльність Науково-методичної ради щорічно
розглядається на засіданнях ректорату, а у лютому цього року – і на
засіданні Вченої ради ОНУ, де було розглянуто роботу НМР за
триваліший термін – 2013-2016 календарні роки. Робота НМР
відбувалась у регулярному режимі – засідання раз на два місяці в цілому
стабільному складі, у якому представлені всі підрозділи. Три члени ради
одержали подяку МОН за рекомендацією ректора саме за активну роботу
в НМР.
НМР працювала за кількома напрямками.
Перший – участь у формуванні нормативної бази та взаємодія з
іншими університетськими підрозділами: затвердження оновлених форм
Навчальної програми дисципліни та Робочої програми навчальної
дисципліни; обговорення і прийняття нової редакції «Положення про
організацію та проведення практики студентів ОНУ імені
І. І. Мечникова» та оновлення форми навчальних і робочих програм
практик; обговорення нової редакції «Положення про порядок створення
та організацію роботи Екзаменаційної комісії в ОНУ імені І. І.
Мечникова»; обговорення «Положення про порядок оцінювання
навчальних досягнень студентів в умовах кредитно-модульної системи
організації навчального процесу» та системи оцінювання якості
професійної діяльності викладачів університету; налагодження взаємодії
з Науковою бібліотекою ОНУ імені І. І. Мечникова.
Другий напрямок – ознайомлення колег з різноманітними
новаціями і тенденціями, притаманними світовому освітньому процесу;
обговорення курсу «Основи академічного письма» та доцільності його
впровадження до освітнього процесу в ОНУ; про узгодження освітніх,
навчальних і робочих програм та стан розробки і підготовки до
затвердження освітніх програм у структурних підрозділах університету;
система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; нові тренди; про
інформаційне наповнення веб-сайту ОНУ імені І. І. Мечникова.
Третій напрямок – експертиза та рекомендація навчальнометодичної літератури до публікації.
У планах НМР на 2017/2018 навчальний рік такі питання:
обговорення положення про порядок підготовки до видання навчальної
та методичної літератури; про принципи планування позанавчального
індивідуального навантаження викладачів та щодо звітності по ньому;
аналіз досвіду забезпечення вільного вибору студентами навчальних
дисциплін у навчальних підрозділах університету.
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НМР розпочала й опрацьовує «Положення про організацію та
проведення контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти», яке
є на перетині двох помітних освітніх трендів – академічної доброчесності
та проблеми внутрішнього оцінювання якості навчання. Дискусія
точиться над такими питаннями, як суть кредитно-трансферної системи,
трактування підсумкових заходів або сесії, а також у розумінні модуля,
оформлення поточного контролю.
Загалом назване Положення піднімає низку важливих питань,
зокрема, проблему планування бюджету самостійної роботи студентів.
Адже підготовка до контрольних робіт і підсумкової роботи мають бути
передбачені у робочій програмі навчальної дисципліни і саме ця
обставина визначатиме обсяг і конфігурацію підсумкового контролю.
Врешті дискусії мають бути завершені у цьому семестрі, а документ
застосовано вже наступного навчального року.
1.9. Комп'ютерне забезпечення освітнього процесу
Центр інформаційних технологій у 2017 році підтримував і
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 різних заходів, вступної
кампанії ОНУ.
До основних результатів роботи за останній рік можна віднести
наступні:
- розширення провідної мережі – 7 точок (силами співробітників
відділу);
- бездротові підключення – 2 точки;
- відновлення інформації на сторінках підрозділів (оброблено 370
заявок на відновлення сторінок офіційного сайту ОНУ);
- оброблено 54 заявки на надання службової електронної пошти в
домені onu.edu.ua;
- створений сайт для розміщення наукових і методичних публікацій
університету http://pub.onu.edu.ua/;
- створений сайт на платформі Open Conference System для
наукових конференцій ОНУ http://conference.onu.edu.ua/;
- проводиться техпідтримка і модерування форуму;
- відновлення інформації в телефонному довіднику ОНУ на
інформаційному порталі університету http://info.onu.edu.ua/;
- здійснюється підтримка додаткових сервісів.
За останній рік було продовжено впровадження Unix-подібних
операційних систем і програмного забезпечення, що дає можливість
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суттєво зменшити фінансове навантаження на закупівлю ліцензованого
програмного забезпечення.
В цілому можна констатувати, що за останні роки в ОНУ створено
потужний обчислювальний кластер для забезпечення потреб освітнього
процесу, моделювання та вирішення наукових задач.
1.10. Робота щодо сприяння працевлаштуванню випускників та
студентів
Відділ
(бюро)
сприяння
працевлаштуванню
випускників
університету функціонує вже п'ять років.
У зв'язку з тим, що Постановою Кабінету Міністрів України № 216
від 15 квітня 2015 року «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992» було відмінено норму
щодо обов'язкового відпрацювання та відшкодування коштів, прийняття
зазначеної постанови повинно забезпечити реалізацію основних положень
Закону України «Про вищу освіту» та конституційне право випускника на
вільний вибір подальшого місця роботи.
Але, оскільки реалізація права випускника на вільний вибір роботи
на сьогоднішній день залишається досить складною проблемою, то
основним завданням відділу є дієве сприяння у вирішенні питання
працевлаштування, а саме: постійне інформування студентів та
випускників щодо можливостей їх працевлаштування та кар'єри,
проведення роз'яснювальної роботи серед студентів щодо змін у чинних
нормативних документах з питань працевлаштування, а також постійний
пошук роботодавців, які можуть запропонувати роботу випускникам та
студентам, що бажають працювати під час навчання. Усі ці задачі й
реалізуються працівниками підрозділу.
Налагоджені ділові стосунки з місцевими органами виконавчої
влади, міською та обласною службами зайнятості населення,
підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями), які
надають робочі місця для випускників за спеціальностями. Підтримується
тісний контакт з деякими випускниками університету – потенційними
роботодавцями.
Практично щомісяця проходять презентації роботодавців перед
студентами різних спеціальностей з метою організації практики,
стажування та їх подальшого працевлаштування.
На
кінець
навчального
року
проводиться
моніторинг
працевлаштування випускників, завдання якого – зорієнтувати
випускників щодо пошуку роботодавців. Аналіз показав, що велика
потреба на сьогоднішньому ринку праці у фахівцях комп'ютерних
інформаційних технологій, менеджерах, юристах, педагогах (причому всіх
спеціальностей) у середніх навчальних закладах освіти.
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Щорічно оновлюється база даних на студентів, які хочуть
працевлаштуватись під час навчання і випускників, які закінчують
навчання.
В університеті створений і постійно накопичується банк
потенційних роботодавців, причому не тільки роботодавців міста Одеси,
але й за її межами. Так як відділ співпрацює з міським центром зайнятості
(укладено договір про співпрацю), то є постійний зв'язок з роботодавцями
міста. Всього станом на вересень 2017 року у базі даних до 180
роботодавців. Співробітники центру зайнятості – постійні учасники
Ярмарку вакансій.
Особливо ефективним є функціонування офіційного сайту
підрозділу (www.depwork.onu.edu.ua), де висвітлюється повна інформація
про відділ, є безпосередньо сторінки для роботодавців для оновлення
наявних вакансій та сторінки для студентів, які шукають роботу. На
сторінці висвітлюється інформація про масові заходи, тобто Ярмарки
вакансій, презентації роботодавців, причому прикріплюються фото- і
відеоматеріали. Є інформація щодо висвітлення про діяльність у цьому
напрямку на міських телеканалах. Відвідуваність сайту дуже висока і
становить в середньому більше 2000 на місяць. У цілому, за неповні
чотири роки сайт відвідали майже 175 тисяч осіб.
Однією з ефективних форм роботи підрозділу є організація і
проведення Ярмарок кар'єри, Ярмарок вакансій. Стало традицією
проведення таких ярмарок восени та навесні, їх учасниками є роботодавці
міста, а також з інших регіонів. На ярмарку представлена також
інформація про вакантні посади як для студентів, так і для випускників.
Питання
щодо
організації
допомоги
випускникам
у
працевлаштуванні розглядається на засіданнях ректорату та Вченої ради.
З жовтня 2012 року в навчальний процес в університеті було
запроваджено викладання факультативної дисципліни «Чинники
успішного працевлаштування випускників» для магістрів та спеціалістів
усіх спеціальностей денної форми навчання.
В умовах ускладнення ситуації на ринку праці та з метою
узгодження в діяльності ВНЗ та потенційних роботодавців в університеті
було створено Координаційну раду, яка складається з представників
навчальних підрозділів ОНУ І. І. Мечникова.
З минулого навчального року до функціональних обов'язків
працівників відділу (бюро) додатково увійшли питання профорієнтації
серед випускників середніх навчальних закладів.
Працівники
відділу
спільно
з
приймальною
комісією,
профспілковим комітетом студентів та студентським самоврядуванням
вже два роки поспіль здійснюють акцію «День відкритих дверей ОНУ в
школах сільських регіонів Одеської області». Вона дає позитивний
результат під час вступної компанії.
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1.11. Організація роботи Вченої ради ОНУ
За звітний період відповідно до затвердженого плану роботи було
проведено 11 засідань Вченої ради. Вчена рада визначала перспективні
напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ОНУ
імені І. І. Мечникова, а саме:
1. З навчальної роботи:
- обговорено та схвалено освітньо-професійні програми та
навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- надано рекомендації та затверджено рішення з питань
організації освітнього процесу, визначено строки навчання на
відповідних рівнях;
- проведено аналіз вступної кампанії у 2016 році та затверджено
«Правила прийому до ОНУ імені І. І. Мечникова у 2017 році»;
- обговорено концепцію мовної підготовки іноземних студентів;
- розглянуто результати екзаменаційних сесій та обговорено
організацію стипендіального забезпечення учасників освітнього
процесу університету;
- затверджено кандидатури студентів на здобуття стипендій
Кабінету Міністрів України, персональних ректорських та іменних
стипендій на 2017/2018 навчальний рік.
2. З науково-методичної роботи та підготовки науковопедагогічних кадрів:
- затверджено основні напрями науково-дослідної роботи
університету на 2017 рік;
- обговорено результати роботи Науково-методичної ради
університету та визначено напрями щодо її удосконалення;
- на підставі щорічних звітів деканів історичного, філологічного,
хімічного факультетів та Інституту інформаційних та соціальних
технологій надано оцінку науково-педагогічної діяльності цих
структурних підрозділів;
- обрано за конкурсом 23 науково-педагогічних працівника, у
тому числі: директора ІМЕМ, 13 завідувачів кафедрами та 7
професорів;
- проведено аналіз стану підготовки наукових та науковопедагогічних кадрів вищої кваліфікації через докторантуру та
аспірантуру (розглянуто 6 звітів докторантів, що закінчили
докторантуру з поданням дисертації);
- затверджено Положення «Про порядок присвоєння вчених звань
науковим
і
науково-педагогічним
працівникам
ОНУ
імені
І. І. Мечникова»;
- на підставі обговорення та прийняття рішення по 3 атестаційним
справам на здобуття вчених звань, Атестаційною колегією МОН
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України було видано: 1 атестат професора і 2 атестати доцента.
На засіданні ради було заслухано звіт проректора з науковопедагогічної роботи Хмарського В. М. та надано рекомендацію щодо
продовження терміну роботи на посаді.
3. Про матеріально-технічне забезпечення:
- схвалено фінансовий план і річний фінансовий звіт ОНУ імені
І. І. Мечникова;
- надано дозвіл щодо розміщення власних надходжень у
територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері
казначейського обслуговування бюджетних коштів.
Вченою радою було присвоєно звання «Почесний доктор ОНУ
імені І. І. Мечникова»:
- доктору соціологічних наук, професору, академіку НАН
України, член-кореспонденту Національної академії педагогічних наук
України, ректору Харківського національного університету імені В. Н.
Каразіна – Бакірову Віллю Савбановичу;
- доктору психологічних наук, професору, академіку НА
педагогічних наук України, директору Інституту психології імені
Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України –
Максименко Сергію Дмитровичу;
- доктору фізико-математичних наук, академіку АН Грузії,
професору Тбіліського державного університету імені Іване
Джавахішвілі – Кігурадзе Івану Тарієловичу.
Поряд з цими, на засіданнях Вченої ради розглядалися інші
важливі питання, вирішення яких сумісно з адміністрацією
університету спрямовано на підготовку висококваліфікованих та
конкурентоспроможних на національному й міжнародному ринках
праці фахівців відповідно до міжнародних і вітчизняних класифікацій
освіти.
1.12. Кадрове забезпечення навчального 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
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З них:
- докторів наук, професорів –
- кандидатів наук, доцентів –

- без вченого ступеня і звання –

Чисельність штатних
педагогічних працівників

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

- без вченого ступеня і звання –

2016/2017 н. р.
2015/2016 н. р. 2014/2015 н. р.
945
990
1069
(Зменшення на 45 (Зменшення на (Початок)
осіб)
79 осіб)
За три роки зменшення на 124 особи, причина –
зменшення контингенту студентів
139 (14%)
134 (13%)
137 (12%)
(Збільшення)
(Зменшення)
(Початок)
566 (59%)
577 (58%)
604 (56%)
(При зменшенні (При зменшенні (Початок)
кількості –
кількості –
збільшення
збільшення
у %-ному
у %-ному
співвідношенні) співвідношенні)
240 (25%)
279 (28%)
328 (30%)
(Зменшення на 39 (Зменшення на (Початок)
осіб (на 3%))
49 осіб (на 2%))

(основних)

науково-педагогічних

та

2016/2017 н. р.
2015/2016 н. р. 2014/2015 н. р.
904
922
986
(Зменшення на 28 (Зменшення на (Початок)
осіб)
64 особи)
За три роки зменшення на 83 особи, причина –
зменшення контингенту студентів
123 (13%)
118 (12%)
122 (12%)
(Збільшення на 4 (Зменшення на 4 (Початок)
особи (на 1%))
особи (на 0%))
550 (60%)
546 (59%)
578 (58%)
(Збільшення на 4 (Зменшення на (Початок)
особи (на 1%))
32 особи (на
1%))
231 (25%)
258 (27%)
286 (29%)
(Зменшення на 27 (Зменшення на (Початок)
осіб (на 2%))
28 осіб (на 2%))

На фоні зменшення чисельності викладачів питома вага викладачів
вищої кваліфікації дещо збільшилася: докторів, професорів – з 13% до
14%; кандидатів, доцентів – з 58% до 59%.
У 2016/17 навчальному році в ОНУ працювало:
- 20 заслужених діячів (працівників) науки і техніки, освіти України
та інших галузевих міністерств (відомств);
- 10 лауреатів державних та інших премій державного рівня;
- 66 відмінників освіти України.
З числа науково-педагогічних працівників:
- захистили дисертації: докторські – 5 осіб; кандидатські – 15 осіб;
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- отримали вчене звання доцента – 2 особи.
Середній вік науково-педагогічних та педагогічних працівників у
минулому навчальному році складав 49,5 років.
Проводилася активна робота по стимулюванню добросовісної праці
викладачів, в тому числі шляхом нагородження відзнаками різного рівня:
- Почесною грамотою Верховної Ради України – 1 особа
(Медінець В. І.);
- Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України – 1 особа
(Пружина В. П.);
отримали:
- Подяку Міністерства освіти і науки України – 10 осіб;
- Почесну грамоту Одеської обласної державної адміністрації – 10
осіб;
- Почесну грамоту Одеської обласної ради – 12 осіб;
- Почесну відзнаку міського голови імені Г. Г. Маразлі ІІ ст. – 1 особа
(Голубенко Л. М.);
- Почесну відзнаку міського голови «Трудовая слава» – 2 особи;
- Почесну грамоту виконавчого комітету Одеської міської ради – 7
осіб;
- Почесну грамоту Департаменту освіти і науки Одеської обласної
державної адміністрації – 2 особи;
- значна кількість працівників відзначена Грамотами та Почесними
грамотами ректора.
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ІІ. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
2.1. Загальні положення
Наукові дослідження в ОНУ проводяться на 14 факультетах, інститутах,
Центрах і підрозділах Науково-дослідної частини, до структури якої входять:
НДІ «Астрономічна обсерваторія», Науково-дослідний інститут фізики,
Науково-дослідний інститут горіння та нетрадиційних технологій, 9 наукових
і науково-навчальних Центрів та 16 науково-дослідних лабораторій.
Наукові дослідження також забезпечують: Наукова бібліотека,
Ботанічний сад, Гідробіологічна станція, Петрографо-мінералогічний музей,
Зоологічний музей, Палеонтологічний музей.
2.2. Результати фундаментальних та прикладних досліджень.
Обсяги фінансування
Університет внесено до Державного реєстру наукових установ, яким
надається підтримка держави (свідоцтво – серія ВБ №01925 від 30 липня 2015
року і чинне до 25 липня 2019 року).
Загальне фінансування у 2017 р. станом на 01.10.2017 р.: 26655,358 тис.
грн. (у 2016 р. – 17069,458 тис. грн.).
Фінансування науки в університеті в 2017 році здійснювалось:
- за рахунок бюджетних коштів із загального фонду державного
бюджету – 23 747,400 тис. грн. (2016 рік – 13 747,405 тис. грн.);
- за проектами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти)
– 1 359,500 тис. грн. (2016 рік – 1 855,033 тис. грн.);
- договори на розробку науково-технічної продукції з установами,
організаціями, підприємствами України та інших джерел – 1 548,458 тис. грн.
(2016 рік – 1 467,020 тис. грн.).
Загальна чисельність штатних науково-педагогічних працівників та
працівників наукових установ, науково-дослідної частини складала:
1161 (2016 р. – 1191), з них штатних науковців – 280 (2016 р. – 260),
докторів наук – 142 (2016 р. – 139), штатних науковців – 19, кандидатів наук –
610 (2016 р. – 625), штатних науковців – 69.
Продовжується виконання робіт зі збереження та забезпечення
належного функціонування наукових об'єктів, що становлять національне
надбання з загальним фінансуванням: 1950,0 тис. грн. (у 2016 р. – 321,300 тис.
грн.):
- «Фонд стародруків, рідкісних видань і рукописів Наукової бібліотеки
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова» – 1 390,0 тис.
грн.; (придбано унікальний ксерокс для НБ);
«Гербарій
Одеського
національного
університету
імені
І. І. Мечникова» – 110,0 тис. грн.;
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- «Колекція морських та корисних для екологічної біотехнології
штамів мікроорганізмів Одеського національного університету імені
І. І. Мечникова» – 450,0 тис. грн.
На організацію біологічної лабораторії на морському судні
«Океанолог» та придбання обладнання МОН виділив ОНУ 1 000 тис. грн.
ОНУ визнано МОН провідним ВНЗ з проблеми «Морські
дослідження і технології».
За завданням МОН підготовлено інформацію для доповіді
уповноваженого представника України при ООН на конференції ООН
високого рівня щодо підтримки реалізації цілі в галузі сталого розвитку:
«Збереження і раціональне використання океанів, морів та морських
ресурсів для сталого розвитку».
За завданням МЗС та МОН представник ОНУ (Сергій Медінець)
взяв участь у семінарі, організованому ООН «Задля підтримки
Регулярного процесу з питань оцінки стану морського середовища» у
Лісабоні (Португалія).
За дорученням МОН проведено Науково-практичну конференцію
«Морські дослідження і технології в Україні: стан та перспективи
розвитку».
Важливим критерієм оцінки наукової діяльності вчених університету
є наукові видання, які містять найновітніші результати наукових
досліджень, так за звітний 2016 рік опубліковано:
- 58 монографій;
- 143 підручників, навчальних посібників;
- 3012 публікацій (статей);
- 498 статей у зарубіжних виданнях.
За 2016-2017 рр. отримано 26 охоронних документів, 6 патентів на
винаходи. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
19.09.2017 р. № 1286 університет виграв конкурс, за яким надано доступ
до електронних баз даних Scopus та Web of Science.
НДЧ ОНУ спрямовує свою діяльність на створення системи заходів з
ефективного управління процесом комерціалізації об'єктів інтелектуальної
власності та технологій. Університет одним з перших серед ВНЗ України
розташував профілі 4 своїх технологічних пропозицій в Європейській
Мережі Підприємництва – Enterprise Europe Network, на які отримав
пропозиції щодо співпраці від зацікавлених організацій з Європи.
З метою пошуку інвесторів та ознайомлення потенційних замовників
науково-технічної продукції університет брав участь у Конкурсі
інноваційних проектів Одеського регіону, присвяченому Дню науки
України, та отримав 2 грамоти за перемогу у регіональному конкурсі
інноваційних проектів.
Також науковці ОНУ стали переможцями конкурсу «Винахід року2017» в номінації «Кращий винахід року в Одеській області».
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Диплом переможця у номінації «Речовини і матеріали»: за «Флюси
для низькотемпературної пайки і лудіння міді, сталей і сплавів з
кольорових металів та склад для захисту низькотемпературного припою»
та «Резистивний матеріал для товстоплівкових елементів» (МННФТЦ,
Лепіх Я. І., Лавренова Т. І., Бугайова Т. М.).
У 2017 році проведено низку конференцій міжнародного та
всеукраїнського рівня, серед яких треба відмітити:
II Міжнародна конференція «Бібліотеки вищих навчальних закладів:
досвід та перспективи», присвячена 200-річчю наукової бібліотеки ОНУ,
проходила 19-21 червня 2017 р.
11-15 вересня 2017 року на базі Одеського національного
університету відбувся ХV-й з'їзд Товариства мікробіологів України
ім. С. М. Виноградського за участі 220 вітчизняних та зарубіжних вчених
та інші.
2.3. Інтеграція у світовий та європейський науковий простір
З метою забезпечення Інтеграції вітчизняного сектору наукових
досліджень у Європейський дослідницький простір та підтримки
реалізації Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт
2020» в університеті діють: Національний контактний пункт «Харчова
безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та
біоекономіка; та біотехнології», НКП «Клімат та ефективність
використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали», НКП «Дії Марі
Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар'єри».
У 2017 році НКП ОНУ реалізував активну консультаційну діяльність
(більш 100 консультацій) з питань, що стосуються оформлення та подачі
заявок. Було проведено низку консультацій з питань інтелектуальної
власності.
2.4. Науково-дослідна робота студентів, аспірантів та молодих
вчених
У 2017 році у розв'язанні наукових проблем відповідно до
пріоритетних наукових напрямів розвитку науки і техніки брали участь
понад 3000 студентів. Було зроблено 1337 доповідей на конференціях і
семінарах різного рівня.
Студенти ІМЕМ перемогли у Всеукраїнському фіналі міжнародного
конкурсу інвестиційних досліджень. Команда у складі Геннадія Білого,
Вікторії Бальошенко, Христини Манченко, Олени Попової та Дмитра
Війні представили найкращий звіт з оцінки інвестиційної привабливості
французької продовольчої компанії «Danone» та отримали найвищий бал
серед 39 команд провідних ВНЗ України.
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Команда студентів філософського факультету перемогла у Першому
Всеукраїнському турнірі з філософії і отримали диплом II ступеня (січень
2017 р.): Мацьків Василь, Ткач Валентин, Плешко Тетяна.
Марковський Олексій – студент 2 курсу ІМЕМ переміг у складі
команди на чемпіонаті України з підприємництва серед молоді та отримав
право представляти Україну на чемпіонаті світу з підприємництва серед
молоді WORLD CUP SAGE 2017.
Статечна Софія – студентка 4 курсу філологічного ф-ту стала
переможницею у XVII Міжнародному конкурсі з української мови імені
Петра Яцика. Наказом МОН їй було призначено стипендію Президента
України на 2017/2018 н. р.
Студентки Вольман Єлизавета (ЕПФ) та Рибалко Любов
(ф-т журналістики) отримали сертифікати учасників у Всеукраїнському
конкурсі «Видатні українці Канади» з пропозицією стипендії у 4-х тижневій
програмі навчання у м. Ванкувері та м. Торонто.
У 2016 році на II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади
отримано 10 дипломів та 41 грамоту. У 2017 р. на II етапі брали участь
22 студента, отримали 18 нагород (6 дипломів і 12 грамот). Диплом
II ступеня – 1. Диплом III ступеня – 5.
У 2016 році на II турі Всеукраїнського конкуру студентських наукових
робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук отримано 15 дипломів і
7 грамот. В 2017 році на II тур конкурсу було надіслано 42 студентські
наукові роботи, 20 студентів були учасниками звітних конференцій
конкурсу. Отримано 14 дипломів переможців та 6 грамот.
3 студенти отримали стипендію Фонду Віктора Пінчука.
Кращі студенти університету отримують академічні стипендії:
Стипендія Президента України – 2;
Стипендія Верховної Ради України – 2;
Стипендія імені М. С. Грушевського – 1;
Соціальна стипендія Верховної Ради України – 1.
Стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених в
університеті отримують:
Бритавський Євген Вікторович – науковий співробітник Міжвідомчого
науково-навчального фізико-технічного центру університету;
Нестеркіна Марія Володимирівна – аспірантка кафедри фармацевтичні
хімії хімічного факультету;
Орловський Богдан Михайлович – доцент кафедри адміністративного
та господарського права економіко-правового факультету;
Чебаненко Олена Анатоліївна – науковий співробітник кафедри
неорганічної хімії та полімерів хімічного факультету;
Черненко Олександр Сергійович – доцент кафедри теплофізики
фізичного факультету.
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2.5. Підготовка кадрів через аспірантуру і докторантуру
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від
23.03.2016 р. «Про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступенів
доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах»
аспіранти навчалися за новою програмою з обов'язковим виконанням
освітньої складової.
Згідно з отриманими ліцензіями та новим Переліком 2015 року
Одеський національний університет готує докторів наук з
21 спеціальності.
Заявка ОНУ на підготовку науково-педагогічних кадрів через
аспірантуру за бюджетні кошти на 2017 р. складала 64 місця на денну
форму та 17 на вечірню. Отримано 43 місця загалом (36 на денну форму
навчання та 7 на вечірню). До вступу було подано 103 заяви від
кандидатів-абітурієнтів.
Після проведення іспитів та конкурсного відбору всі виділені місця
були заповнені.
У 2017 році було організовано також весняний прийом до
аспірантури лише на контрактну форму.
Отже, зарахували на контракт у 2017 році 47 осіб в осінній прийом
та 8 – у весняний.
Станом на 20 вересня поточного року в аспірантурі ОНУ навчається
всього 428 особи, з них 239 – на бюджеті та 189 – на контракті.

Бюджет
Контракт
РАЗОМ

ОЧНА
(денна )
168
108
276

ОЧНА
(вечірня)
7
38
45

ЗАОЧНА

РАЗОМ

64
43
107

239
189
428

В університеті працюють 10 спеціалізованих вчених рад за 22
спеціальностями. В 2016 році аспірантами та здобувачами ОНУ захищено
61 кандидатська дисертація та 8 докторські, з них аспіранти і
співробітники ОНУ – 43 кандидатські дисертації, 8 – докторські.
Дані стосовно захистів у 2017 році ще неповні. На сьогодні відомо
про 40 кандидатських дисертацій, з них 5 захищені аспірантами
достроково.
Разом з тим треба визнати, що діяльність Відділу аспірантури і
докторантури потребує негайної і суттєвої перебудови відповідно до
вимог часу і чинного законодавства.
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2.6. Робота Наукової бібліотеки
Одним з основних напрямків роботи НБ ОНУ імені І. І. Мечникова є
забезпечення літературою навчального та наукового процесів.
Основні джерела поповнення: передплатні електронні бази та
періодичні видання; видавництво ОНУ; обов'язковий примірник від
професорсько-викладацького складу ОНУ; видання, що надійшли за
книгообміном між бібліотеками України; дарунки від приватних осіб та
організацій; дипломні роботи.
У зв'язку з тим, що у 2016/2017 навчальному році не було фінансування
на закупівлю монографій та навчальної літератури, поповнення фонду
відбулося лише завдяки отриманню безкоштовної (дарчої) літератури.
Електронні бази.
Для забезпечення наукового та навчального процесів придбано
електронні бази:
WEB of Science (доступ до баз даних та онлайн утиліт платформи WEB
of Science в рамках проекту ТОРНАДО;
EBSCO PUBLISHING (доступ до повнотекстових і реферативних
науково-технічних, економічних та довідкових баз даних);
Іст В'ю Паблікейшиз («Видання по громадським і гуманітарним наукам
та літературно-художні журнали»; «Видання України»; «Бібліотечна справа і
інформаційне обслуговування»);
Ліга – Закон Еліт;
Ліга – Закон Преміум;
Періодичні наукові видання на платформі «Наукова періодика України»
(видавнича служба «Уран» ВОІ).
Вартість електронних баз становить 372738 грн.
Передплатні періодичні видання України.
Витрати на передплату періодичних видань становлять 145745 грн.
42 коп.
З кожним роком фінансування на придбання періодичних видань
значно зменшується, а ціна комплекту періодичного видання зростає. У
2016/2017 навчальному році закуплено 61 од. (145745 грн. 42 коп.), у
2015/2016 н. р. – 84 од. (146095 грн. 45 коп.), 2014/15 н. р. – 107 од.
(236765 грн. 46 коп.).
Видавництво ОНУ.
За кошти університету у видавництва ОНУ придбано 1815 од. на
суму 85154 грн. 08 коп.
До фондів НБ введено 978 од./ 43 назви:
монографій – 96 од./ 6 назв;
підручників – 110 од./ 4 назви;
методичних посібників – 243 од./ 10 назв;
періодики – 529 од./ 23 назви.
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Обов'язковий примірник.
Наукова бібліотека продовжує приймати обов'язкові примірники
видань, що надруковані за власний рахунок співробітниками
університету. Всього до бібліотеки передано 159 од.
Книгообмін.
Відділ комплектування здійснює книгообмін з бібліотеками
України. Найбільш тісний контакт налагоджений з університетськими
бібліотеками Києва, Львова, Запоріжжя, Кропивницького, Полтави,
Ужгорода, Вінниці, Харкова.
Отримано 679 од. на суму 32199 грн. 78 коп.
Книги та періодичні видання, отримані від приватних осіб та
організацій.
Протягом року отримано дари від викладачів ОНУ та ВНЗ країни,
профільних бібліотек. Фонд поповнився 3772 примірниками дарчої
літератури, вартість якої складає 62448 грн. 42 коп.
Дипломні роботи.
Впродовж семи років бібліотека отримує від усіх інститутів і
факультетів університету дипломні роботи бакалаврів, спеціалістів та
магістрів. У цьому навчальному році до бібліотеки надійшло 2923 од.
Інноваційна діяльність
З нагоди 200-річчя Наукової бібліотеки:
Науково-видавнича діяльність:
- монографія «Два століття служіння книзі: історія Наукової
бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова,
1817-2017» / Алексєєнко М. В., Подрезова М. О., Полевщикова О. В.,
Пружина В. П., Самодурова В. В.;
- альбом-каталог «Книжкові знаки європейських бібліофілів
ХVІ-ХІХ ст.ст. в університетській бібліотеці» / Алексєєнко М. В.,
Великодна Г. В., Полевщикова О. В.
- Розроблено тематичну базу даних «200 років Науковій бібліотеці,
1817-2017» (Розміщення: Головна – Про нас – 200 років Науковій
бібліотеці, 1817-2017).
- Створено фільм «Відео-історія Наукової бібліотеки» (Розміщення:
Головна – Про нас – 200 років Науковій бібліотеці, 1817-2017).
- Міністерство освіти і науки до 200-річчя Наукової бібліотеки
ОНУ імені І. І. Мечникова виділило кошти на придбання спеціального
програмно-апаратного комплексу для сканування літератури – першого в
Україні безконтактного 3D сканеру, що дозволило оптимізувати та
активізувати роботу проектів «Оцифрування газет XIX ст.»,
«Оцифрування стародруків та рідкісних видань». На 01.10.2017 р.
оцифровано та викладено на сайт НБ: 1311 періодичних видань, 570
книг. (Розміщення: Електронні ресурси-Електронна
бібліотекаЕлектронна бібліотека рідкісних видань).
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- Формування академічної доброчесності в ОНУ імені І. І. Мечникова:
створено базу даних «Формування академічної доброчесності»:
нормативно-правові документи, інформацію щодо проведення заходів з
академічної доброчесності в НБ, інформаційно-рекомендаційні матеріали,
перелік антиплагіатних сервісів (Розміщення: Електронні ресурси-Бази
даних-Власної генерації-Формування академічної доброчесності);
розроблено слайд-лекцію «Академічна доброчесність: нова
академічна культура», яка представлена на сайті НБ. (Розміщення:
Електронні ресурси-Бази даних-Власної генерації-Формування академічної
доброчесності);
удосконалено тексти комплексу лекцій та зміст практичних занять
для магістрів, аспірантів і професорсько-викладацького складу з
академічної доброчесності.
- З метою упорядкування процесу формування фонду електронних
ресурсів та його збереження Наукова бібліотека (перша серед вузівських
бібліотек України) розробила методику реєстрації, введення та режиму
доступу до цих ресурсів. Інформація викладена на сайті НБ у вигляді бази
даних «Авторам», яка включає в себе витяги з нормативно-правових
документів та умови розміщення електронних документів у відкритому
доступі в Науковій бібліотеці (Розміщення: Електронні ресурси-Авторам).
- Оцифровано архів періодичних видань, засновником яких є ОНУ
імені І. І. Мечникова (Глибина архіву з 1992р., включає 838 випусків).
(Розміщення: Електронні ресурси-Періодичні видання ОНУ).
- Створено базу даних методичного спрямування «Дослідникам» на
сайті НБ.
- Впроваджена Універсальна десяткова класифікація для
систематизації документів та організації фондів згідно з Постановою КМУ
від 22 березня 2017 р. № 177 «Про припинення використання Бібліотечнобібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової
класифікації».
- Участь у проекті «ОНУ імені І. І. Мечникова у Вікіпедії» («ВікіМечников») (разом з Прес-центром ОНУ): написано 116 та відредаговано
24 статті українською та російською мовами в категоріях «Ректори»,
«Рейтинги», «Наука», «Нобелівська премія», «Вчені», «Наукові
бібліотеки», «Колекції», «Музеї». Підібрано відповідні ілюстрації.
- З урахуванням потреб людей з обмеженими можливостями в Залі
Інтернет та електронних документів встановлено програмне забезпечення
для сліпих та слабозорих користувачів.
Наукометричні та бібліометричні дослідження
- З метою сприяння академічній доброчесності у ВНЗ Відділ
інформаційно-аналітичного
моніторингу
приймає
участь
в
просвітницькій роботі та проводить семінари для молодих науковців за
наступними темами:
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«Наукометрія. Короткий довідник для молодого вченого: як не
загубитися в сучасному науковому світі»
«Національні та міжнародні бібліографічні бази даних: особливості
пошуку релевантної інформації»
«Самоархівування як запорука високої наукової репутації вченого»
- У Відділі інформаційно-аналітичного моніторингу на постійній
основі проводиться інформаційно-консультативна робота та технічна
підтримка редакційних колегій університетських періодичних видань.
- Новим підходом до наповнення репозитарія ОНУ став пошук робіт
вчених, що заключили авторський договір, у базах даних відкритого
доступу. Завдяки такій роботі вдалось додатково поповнити репозитарій 422
роботами вчених ОНУ.
- Для Міністерства освіти та науки підготовлено перелік публікацій
штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють за
основним місцем роботи не менше шести місяців та мають не менше п'яти
наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було
включено до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science Core
Collection. Загальна кількість робіт за запитом у Scopus складає 3218, а в
Web of Science Core Collection – 3003. Крім цього підготовлено перелік
наукових робіт штатних науково-педагогічних та наукових працівників, що
сягає 15933 публікацій.
- Прийняли участь у відборі, який був оголошений Міністерством
освіти та науки та увійшли до переліку вищих навчальних закладів, яким
надаватиметься доступ до наукометричних баз даних Scopus та Web of
Science (наказ МОН № 1286 від 19.09.2017 р. – 9 місце).
Одеський національний університет входить в 10 кращих
університетів України за кількістю статей представлений в Web of Science
Core Collection (публікацій – 4364, кількість цитувань – 18 578, h-index – 51).
Крім цього, три статті Бекшаєв О. «Extraordinary momentum and spin in
evanescent waves» NATURE COMMUNICATIONS V.5; Медінець С. «A
review of soil NO transformation: Associated processes and possible physiological
significance on organisms» SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY V.80 та
Пономаренко Л. «Differences Between Tight and Loose Cultures: A 33-Nation
Study» SCIENCE V.332 є високоцитованими документами (входять до 1%
найкращих праць у своїй науковій області).
Згідно з наукометричною базою даних Scopus ОНУ займає 5 місце
серед ВНЗ України (публікацій – 2780, кількість цитувань – 14 029,
h-index – 50).
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ІІІ. ВИХОВНА РОБОТА ТА СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
3.1. Головні завдання і організаційні заходи
Виховна робота в Одеському національному університеті імені
І. І. Мечникова розглядається як невід'ємна складова освітнього процесу
і здійснюється на засадах демократизму шляхом реалізації навчальних
програм з використанням потенціалу професорсько-викладацького
складу, іншими суб'єктами виховання та органами студентського
самоврядування. Вона спрямовується на забезпечення гармонійного
цілісного розвитку особистості, формування у студентів гуманістичного
світогляду, соціально-політичної орієнтації, моральності і культури.
Головними завданнями виховної роботи є:
- ствердження принципів загальнолюдської моралі – правди,
справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та доброзичливості;
виховання духовної культури особистості та створення умов для
вільного формування нею власної світоглядної позиції; забезпечення
умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей,
суспільних і власних інтересів;
- формування національної свідомості та національної гідності,
любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля
розвитку держави, готовність її захищати; виховання правової культури,
поваги до Конституції, законодавства, державної символіки, знання та
дотримання законів; забезпечення духовної єдності поколінь, виховання
поваги до батьків, старших за віком, культури та історії рідного народу;
формування мовної культури, оволодіння багатствами української мови;
- забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона і зміцнення
її фізичного, психологічного та духовного здоров'я; формування у
студентів потреби вести здоровий спосіб життя, позбуватися шкідливих
звичок;
- виховання у студентів бережливого, економного ставлення до
державного майна;
- забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток
естетичних потреб та почуттів.
3.2. Робота кураторів академічних груп
Аксіоматичним є розуміння того, що кураторство є складовою
виховної роботи. Куратор є базовим суб'єктом адміністрування у виховній
роботі, наставником і радником студентів, він організовує роботу з
молоддю так, щоб вона сприяла всебічному формуванню майбутнього
фахівця, формуванню громадської позиції, патріотичних почуттів,
національної свідомості. Куратор здійснює свої функції шляхом контролю
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за успішністю студентів, залучаючи їх до позанавчальних заходів та
вибудовує відносини зі студентством на основі співпраці та
партнерства.
Саме цим проблемам було присвячено минулого навчального року
нараду з заступниками деканів з виховної роботі, де було
проаналізовано її стан і перспективи розвитку. Очевидною є взаємодія –
між кураторами, між ними й адміністрацією – завідувачами кафедр,
заступниками керівника, керівниками навчального підрозділу,
представниками студентського самоврядування.
На сьогодні формування кураторського корпусу відбувається за
приблизно однаковою схемою: визначають кафедри, подають
керівникові підрозділу, затверджуються наказом по університету.
Основними напрямками роботи кураторів є: навчально-організаційна,
спортивно-масова, культурно-масова, ідеологічна робота; профілактика
правопорушень та порушень навчальної дисципліни, трудове виховання,
що передбачають відповідне ставлення до: 1) професії (опанування
професійної етики, розуміння суспільної місії своєї професії,
формування відповідальності за рівень своїх професійних знань та
якість праці); 2) суспільства (громадянське та патріотичне виховання,
орієнтоване на формування суспільних якостей особистості –
громадянської самосвідомості, поваги до закону, суспільної активності,
відповідальності, професійної етики); 3) громадських відносин
(виховання людяності як із громадянсько-правової, так і з моральної
позиції – поваги до прав і свобод особистості, релігійної та етнічної
толерантності, гуманності, порядності); 4) культури (виховання поваги
до культурних цінностей та досягнень людства, виховання духовності);
5) особистих стосунків (сімейне, екологічне виховання, пропаганда
здорового способу життя).
Конкретно це втілюється у таких видах робіт:
• Інформування студентів про наукове життя університету,
культурно-масові, суспільні, спортивні й інші заходи, що проводяться в
підрозділах і ОНУ, про роботу органів студентського самоврядування,
підсумки успішності в академічній групі.
• Допомога в організації навчальної аудиторної і самостійної
роботи студентів, розподілу бюджету їх часу (на молодших курсах),
допомога в організації наукової роботи студентів (на старших курсах).
• Контроль протягом семестру за поточною успішністю,
виконанням курсових робіт і проектів, проходженням підсумкового
контролю.
• Залучення студентів до самостійної навчальної, дослідницької і
культурно-масової роботи.
• Сприяння соціальній адаптації студентів та виявлення соціальних
проблем студентів.
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• Сприяння у вирішенні побутових проблем студентів (умови
мешкання в гуртожитку, матеріальне положення тощо).
• Допомога у розв'язанні конфліктних ситуацій студентів (у групі,
з викладачами, з керівництвом підрозділів).
• Складання характеристик на студентів.
• Підтримка контактів з батьками або родичами студентів в міру
необхідності (проблеми успішності, дисципліни, адаптації).
Питання про місце куратора в освітньому процесі безпосередньо
пов'язане з кількістю годин, що визначається на цей вид роботи.
Абсолютна більшість колег висловлюється за те, що треба виділяти
більше годин на цей вид освітянської роботи. Вважаємо за потрібне
підтримувати й підвищувати престиж кураторської роботи й стимулювати
грамотами від адміністрації на всесвітній день студента.
Відзначимо, що керуються у своїй роботі куратори низкою вже
подеколи застарілих матеріалів кінця минулого і початку поточного
століття. Висновок з цього один: необхідне нове Положення про куратора.
3.3. Студентське самоврядування
У громадському житті студентства університету протягом кількох
минулих років помітно посилився вплив органів студентського
самоврядування. Було запроваджено положення «Про студентське
самоврядування в ОНУ», яке відповідає як сучасним освітнім нормам, так
і актуальним потребам студентства. У ньому визначено перелік органів
студентського
самоврядування
в
університеті,
їх
структура,
повноваження, завдання, алгоритм створення та функціонування.
Минулого навчального року Студентська рада неодноразово
організовувала зустрічі студентства із адміністрацією університету з
приводу питань, пов'язаних з побутовими проблемами студентів. Завдяки
конструктивному діалогу вдалося вирішити проблему з непрацюючою
охороною студмістечка та повністю відмовитися від цієї послуги,
поклавши край незаконному збору грошей у студентів.
Студентське самоврядування, профкоми працівників і студентів
університету об'єдналися та провели спільну акцію протесту проти
Законопроекту 5130. Саме наш університет був першим, хто найрішучіше
захищав та відстоював права освітян. Понад ніж сімдесят видань писали
та транслювали репортажі про ініційовану акцію. Саме на цій хвилі
приєдналася до нас велика кількість ВНЗ зі всієї України.
Комунікація – необхідний інструмент у розбудові відносин між
суб'єктами університету. Поява комітетів у системі Студентської Ради
дала змогу відокремлювати напрямки діяльності. Команда культурномасового комітету зайнялася створенням студентського театру, де творча
молодь змогла б використовувати свої акторські таланти для створення
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театральних постанов та п'єс. Створено студентський лекторій, метою
якого є популяризація наук, які є профільними в університеті.
Команда інформаційного комітету переглянула принципи роботи та
фундаментально змінила підхід до висвітлення життя університету.
Упродовж року повністю було упорядковано подачу і єдиний стиль
письма у соціальних мережах. Почало активно працювати «студентське
телебачення», завдяки якому студенти змогли оперативно дізнаватись
про актуальну для них інформацію.
Одним із головних напрямків у роботі студентського
самоврядування є кампанія з освітнього моніторингу. Уже традиційно у
січні 2017 р. було проведено опитування на тему організації і проведення
підсумкового контролю та проблем, що виникли під час нього. Соціологи
зафіксували тенденцію покращення як умов проведення, так і більш
відповідального ставлення студентства до самого процесу. Великий
резонанс у вересні цього року мало проведення заходів з пропаганди і
розвитку академічної доброчесності під егідою Студентської ради.
Отже, органи студентського самоврядування університету
демонструють активну громадську позицію в питаннях формування
демократичного мікроклімату в колективі, створення належних умов для
навчання, самовдосконалення, змістовного дозвілля, здорового способу
життя, сприяють здійсненню в університеті державної молодіжної
політики, підтримують різні студентські починання і проекти,
здійснюють у межах своєї компетенції захист прав та інтересів студентів.
Запорука сильного студентського самоврядування полягає,
безперечно, у плідній та наполегливій роботі команди активу. Саме
активна студентська спільнота є джерелом формування свідомої думки
молоді на шляху до розбудови ефективного громадянського суспільства.
Можна відзначити, що багато нових проектів, заходів і нововведень щодо
освітнього процесу було здійснено завдяки злагодженому діалогу з
адміністрацією університету.
Традиційно ефективною структурою залишається профспілкова
організація студентів та аспірантів.
За результатами зимового відпочинку було оздоровлено 370
студентів в Карпатах з 40% знижкою. В літній період профспілковий
комітет студентів провів роботу з організації літнього відпочинку
студентів та аспірантів. Можливістю отримання пільгових путівок в
спортивно-оздоровчу базу відпочинку університету «Чорноморка» у 2017
році скористались 220 студентів та аспірантів. Слід зазначити, що з 2013
року завдяки соціальному партнерству з адміністрацією створено
Волонтерський центр студентів на базі профкому. Силами студентів та за
підтримки адміністрації університету щороку проводяться косметичні
ремонти на поверсі, де поселяються студенти та аспіранти.
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В рамках програми «Пізнай свою країну» в 2017 році було
організовано екскурсійно-пізнавальні поїздки на 1-5 днів до Умані і
Закарпаття для майже 900 студентів та аспірантів ОНУ з 30-50% знижкою.
Цього року у вересні відновлено щорічний проект універсіада
«Студентські ігри», які проводяться щороку на СОБ «Чорноморка».
Команди від 13 навчальних підрозділів змагались як у 10 видах спорту,
так і в інших інтелектуальних конкурсах. Цього року універсіада зібрала
близько 300 учасників.
З 2016 року профком студентів та аспірантів за підтримки
адміністрації заснував фестиваль першокурсників «Mechnikov start fest».
Разом із Студентською радою, кафедрами фізичного виховання і спорту,
соціальної і прикладної психології, Центром культури і дозвілля за
підтримки ректорату організували це свято з метою популяризації,
пропагування та мотивації студентської молоді до активного, здорового
способу життя; встановлення дружніх контактів та посилення зв'язків між
студентами першокурсниками та кураторами з усіх навчальних
структурних підрозділів університету; забезпечення соціальної адаптації
першокурсників; формування здоров'язбережувального середовища в
університеті.
Проведення семінарів соціальної спрямованості.
На початку навчального року в рамках роботи соціальної адаптації
студентів першокурсників було проведено ознайомлення студентів
перших курсів з основними положеннями «Закону про вищу освіту», з
правами та обов'язками студента, правилами внутрішнього розпорядку в
гуртожитках університету. Проведено інформаційні заходи щодо правил
безпеки життєдіяльності та норм поведінки, зокрема, особлива увага
приділялась питанню заборони паління, вживання алкогольних напоїв на
території університету та студмістечка.
Щорічно (другий тиждень жовтня) профком студентів та аспірантів
проводить школу студентського профспілкового активу, метою якої є
формування у профгрупоргів перших курсів навичок комунікативності,
здорового способу життя та надання невідкладної долікарської допомоги у
надзвичайних ситуаціях.
Дбаючи про естетичне виховання студентів, їх культуру
міжособистісного спілкування, з 2010 року профком студентів
започаткував проект конкурс «Міс та Містер Досконалість». Цього року в
конкурсі взяли участь представники від 12 навчальних підрозділів.
З 2011 р. до Міжнародного дня студента профком проводить
щорічний конкурс на кращого студента інституту/факультету за двома
номінаціями «Кращий студент – науковий дослідник» та «Кращий студент
– громадський діяч», результатом якого є нагородження ліпших студентів
безкоштовною екскурсійною навчально-пізнавальною поїздкою в рамках
програми «Пізнай свою країну». Переможця-дослідника визначає
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адміністрація навчального підрозділу, а громадського діяча обирають на
спільному засіданні профбюро студентів та студентської ради підрозділів.
Вже шостий рік поспіль що семестру проводиться «Конкурс на
кращу кімнату в гуртожитку», в якому також задіяні завідувачі
гуртожитків, заступники директорів/деканів з виховної роботи та
студради. Участь в ньому беруть всі студенти, які мешкають у
гуртожитках ОНУ.
3.4. Робота у гуртожитках
В університетських гуртожитках проживають понад 2 тис. студентів,
і серед них – 120 іноземців з 22 країн світу. Спільна робота адміністрації
студмістечка, навчальних підрозділів дозволила оперативно та вчасно
проводити поселення студентів і аспірантів. Усі студенти, що поселялись,
пройшли флюорографічне дослідження і оформили санітарні пропуски. Із
350 осіб, що заново поселились в гуртожиток усі зареєстровані та
поставлені на військовий облік.
Потрібно відзначити, що перед поселенням в кожному гуртожитку
були сформовані студентські будівельні загони, які виконали великий
обсяг робіт. Відремонтовано – 108 житлових кімнат, встановлено – 60
пластикових вікон, проведено косметичний ремонт – 1219 м2 в
приміщеннях загального користування студентів. Всі гуртожитки
пройшли санітарну обробку, отримали санітарні паспорти.
Посилена увага приділяється проведенню виховної роботи в
студмістечку в цілому та в гуртожитках зокрема. Спільно з заступниками
деканів та кураторами, студентськими радами гуртожитків не лише
проводяться постійні співбесіди з приводу правил моральності та умов
проживання, а й перевіряється санітарний стан блоків, кімнат, кухонь,
санвузлів, загальні побутові умови проживання студентів. На території
студмістечка активно працює психологічна служба ОНУ, яка тільки за
минулий навчальний рік надала психологічну підтримку та допомогу
понад 90 студентам. Співбесіди зі студентами з приводу здорового
способу життя носять системний характер.
Проведені за ініціативою студентських рад гуртожитків тематичні
вечори під рубрикою «Молодь за здоровий спосіб життя» показали
збільшену активність молоді в боротьбі з палінням, вживанням
алкогольних напоїв та наркотичних засобів. Важливу роль у виховній
роботі відіграють створені в кожному гуртожитку оперативні загони,
загальна чисельність яких сягає 75 осіб.
Втім, проблеми студмістечка ще залишаються гострими, адже
необхідно оновити меблі в студентських кімнатах, провести ряд
капітальних робіт в місцях соціально-побутового призначення, повністю
взяти під контроль територію студентського містечка.
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3.5. Правовиховна діяльність, профілактика правопорушень
Правовиховну діяльність в університеті забезпечують куратори,
кафедри; деканати факультетів (інститутів); ректорат; Вчена рада ОНУ,
Вчені ради факультетів (інститутів) та органи студентського
самоврядування. Робота щодо профілактики правопорушень, запобігання
корупційних проявів та інших зловживань в університеті має плановий та
регулярний характер.
Ці питання постійно розглядаються на засіданнях ректорату
університету. При кожному такому розгляді приймаються відповідні
рішення, виконання яких окремо контролюється. Вони також
розглядаються на засіданнях Вчених рад інститутів та факультетів, на
засіданнях кафедр. Наприклад, на історичному факультеті двічі на
навчальний рік, на засіданні Вченої ради розглядали питання про заходи
щодо запобігання корупційним діям.
Активну участь у цій роботі бере студентське самоврядування та
профспілки. Наша сумісна праця з метою об'єднання всіх студентів
спрямована на вирішення питань повсякденного життя студентів,
недопущення корупційних проявів, на зростання соціальної активності
студентської молоді та відповідальності за доручену справу.
***
Отже виховна робота вже котрого року продовжує набирати обертів,
стає більш різноманітною і стає все більш помітним чинником у житті
університету.
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IV. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ОНУ
2015/2016
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. Відділ міжнародного співробітництва
ОНУ імені І. І. Мечникова є одним з лідерів серед університетів
України в області інтернаціоналізації освітянської сфери, який
протягом 152 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 імені І. І. Мечникова працюють 10 мовно-культурних
центрів іноземних країн та 8 іноземних викладачів, які вносять великий
вклад в 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: Міністри закордонних справ: України пан
КЛІМКІН Павло Анатолійович, Швеції пані Маргот ВАЛЛЬСТРЬОМ,
Литви пан Лінас ЛІНКЯВІЧЮС, Президент Греко-Української торгової
Палати (м. Піреї) Яніс ПОЛІХРОНОПУЛОС, Посли в Україні: Греції –
Георгіос ПУКАМІСАС, Литовської Республіки – Марюс ЯНУКОНІС,
Італійської Республіки – Давіде ла ЧЕЧІЛІЯ (двічі), Французької
Республіки – Ізабель ДЮМОН, Швеції – Мартін ХАГСТРЬОМ, члени
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делегації Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ в Одеській області
(двічі), видатні діячі науки та культури, відомі особистості з 36 країн.
Незважаючи на несприятливі умови фінансування, кількість
закордонних відряджень співробітників ОНУ в звітному році виросла на
19,1%: з 110 до 131, а їх загальна тривалість на 46,8%: з 1494 до 2193 днів,
основною причиною цього зростання стала активна участь наших
співробітників в міжнародних науково-освітніх програмах. На першому
місці за числом відряджень та їх тривалістю стоїть ЄС (89 відряджень,
1146 днів) на другому – за числом відряджень – СНД (21 відрядження, 184
дня), на другому за тривалістю – США (3 відрядження, 519 днів).
На 25,4% зросла чисельність відряджень студентів (з 63 до 79),
перевершивши також і показник 2014/2015 року (41), причому тут
спостерігається значне збільшення загальної тривалості, головним чином
за рахунок їх активній участі в програмі ERASMUS+.
За звітний період чисельність міжнародних угод ОНУ зросла з 200
до 210. Таке велике число угод неминуче починає входити в протиріччя з
чисельністю офіційних контактів з зарубіжними партнерами, ставить
питання, чи всі угоди однаково ефективні. Серед цих угод багато 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.
В звітному періоді в ОНУ виконувалися три проекти TEMPUS, який
тепер зветься ERASMUS+ Capacity Building (Ex TEMPUS). Деякі з цих
проектів стали «побічним продуктом» наших партнерських зв'язків в
рамках програми ERASMUS+, про яку буде сказано нижче.
В умовах недостатнього бюджетного фінансування залучення
іноземних грантів для вирішення проблем розвитку ОНУ повинно стати
важливим фактором розвитку. Оскільки відділу міжнародного
співробітництва не вдається стати координатором роботи по залученню
грантів, було б доцільно створити окрему структуру для такої діяльності.
4.2. 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 найближчі роки міжнародна освіта буде мати для України ще один
дуже важливий вимір: в умовах процесу євроінтеграції Україну, як колись
наших східноєвропейських сусідів, не мине проблема міграції студентів
до країн ЄС. Як показує досвід наших сусідів чи не єдиним виходом буде
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залучення на навчання в Україну інтернаціональних студентів, а
готуватися до цього в умовах гострої конкуренції між українськими ВНЗ
треба вже зараз.
З дня заснування в 1865 році в ОНУ імені І. І. Мечникова
проводилося навчання іноземних громадян, багато з яких стали в
подальшому видатними науковцями, митцями, відомими особистостями
та членами урядів іноземних країн (Болгарії, В'єтнаму, Греції, Китаю,
Литви, Польщі, Росії, Сербії, США, Франції та інших).
В звітному періоді набор інтернаціональних студентів (89 осіб)
перевищив набор 2015 року (69 осіб), але через великий випуск студентів,
набраних ще в «докризові» роки, кількість інтернаціональних студентів
скоротилася в ОНУ з 216 осіб (24 країни) до 186 (25 країн). Особливо
болючою була низька чисельність слухачів ПВІ, набраних у 2015 році (26
осіб), що привело до низької чисельності студентів сьогоднішнього 2
курсу. В той же час швидкий ріст чисельності ПВІ у 2016-2017 роках дає
надію на виправлення ситуації.
Абсолютна успішність інтернаціональних студентів в звітному
періоді зросла з 72,5% до 79,09%, що значною мірою пояснюється
зростанням питомої ваги студентів-випускників у загальному контингенті
студентів.
З метою забезпечення якісної мовної підготовки ІМО розробив у
звітному періоді «Концепцію мовної підготовки іноземних громадян в
Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова», яка
затверджена Вченою радою і визначає мету, принципи, завдання,
структуру, зміст та умови реалізації мовної підготовки інтернаціональних
студентів, що навчаються в ОНУ. Ефективна реалізація Концепції мовної
підготовки також передбачає оновлення програм навчальних дисциплін
«Українська/російська мова як іноземна», навчально-методичної
літератури з цих навчальних дисциплін, упровадження новітніх освітніх
технологій і удосконалення професійної майстерності викладачів.
Вперше за всю історію ОНУ у звітному навчальному році проведено
тестування з української/російської мови серед інтернаціональних
студентів. Аналіз результатів тестування виявився дуже корисним для
оновлення програм дисциплін мовної підготовки. Тестування вирішено
проводити щорічно.
Проводилася робота з визнання документів про освіту
інтернаціональних студентів ОНУ. Було отримано 18 свідоцтв, 10
електронних заяв знаходиться в роботі.
Минулого року ОНУ разом з європейськими університетамипартнерами подав 19 двосторонніх заявок на участь в програмі
ERASMUS+, з яких 18 отримали фінансування ЄС (7-8 місце в Україні та
перше в Одесі), що дало змогу отримати гранти на навчання в
університетах ЄС для 24 бакалаврів, 13 магістрів, 7 аспірантів і
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стажування 18 викладачів та представників адміністративного персоналу.
Завдяки спільним зусиллям ІМО та деканатів ОНУ, визнання результатів
навчання в університетах-партнерах стало вже звичною процедурою, але,
на жаль, ще не завжди вдається досягти визнання у повному обсязі.
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.
4.3. Підготовче відділення для іноземних громадян
Підготовче відділення (ПВІ) як структурний підрозділ ІМО
здійснює мовну підготовку іноземних громадян. Навчальний процес
забезпечується викладачами підготовчого відділення, які є штатними
працівниками кафедри мовної та загальногуманітарної підготовки ІМО.
У минулі роки діяльність ПВІ часто була предметом серйозної
критики, але треба визнати, що після кадрових змін в його керівництві
стан справ радикально покращився.
У відповідності до Концепції мовної підготовки іноземців в ОНУ
імені І. І. Мечникова у звітному періоді було розроблено, затверджено та
введено в дію навчальний план ПВІ з мовної підготовки слухачів, що
відповідає сучасним вимогам і стандартам надання освітніх послуг, та
запроваджено в навчальний процес інтерактивний практикум з вивчення
і поглиблення української/російської мови як іноземної, що є необхідною
умовою надання освітніх послуг на високому інноваційному рівні та
відповідає європейським освітнім стандартам.
Чисельність слухачів ПВІ в 2016/17 році збільшилася з 26 (7 країн)
до 53 (11 країн), в поточному році очікується її подальше підвищення.
Зростання набору пояснюється перш за все роботою системи по
набору на ПВІ громадян з усього світу «Admission On-line»,
запровадженою нами першими в Україні минулого року. На сьогодні
нашим прикладом скористувалися ще два ВНЗ України. Станом на
01.10.2017 р. (в рамках набору на 2017/2018 н. рік) вже отримано 49 заяв
від абітурієнтів з 19 країн світу, зокрема: Албанії, Алжиру, Афганістану,
Бангладеш, Бразилії, Венесуели, Гани, Єгипту, Ізраїлю, Індії, Ірану,
Іраку, Камеруну, Китаю, Лівії, Малайзії, Марокко, Нігерії, Пакистану,
Туреччини, США. Частина з них вже зараховано до складу слухачів ПВІ.
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Абсолютна успішність слухачів ПВІ на випускних іспитах
порівняно з минулим роком знизилась з 80,77% до 66,04%. Цей невисокий
показник пояснюється підвищенням вимог до слухачів ПВІ, ми прагнемо
покінчити з сумнівною практикою, коли випускники ПВІ погано володіли
українською/російською мовою, але мали високі оцінки. Відсоток
випускників ПВІ, що вступили до ОНУ, зріс з 19,23% до 24,53%. Але
такий показник залишається все ще дуже низьким у порівнянні з іншими
ВНЗ Одеси.
У звітному навчальному році вперше було проведено тестування з
української/російської мови серед слухачів підготовчого відділення.
Підводячи підсумки, треба сказати, що рішення щодо включення
викладачів ПВІ до складу кафедри мовної та загально гуманітарної
підготовки ІМО було правильним та призвело до вирішення багатьох
складних проблем як ПВІ, так і кафедри.
Завдяки введенню ринкових тарифів було набрано 3 групи вивчення
російської мови іноземними громадянами-мешканцями міста Одеси, що
додало внесок до бюджету ОНУ. На наш погляд ця практика повинна бути
продовжена.
За звітний період за рахунок спонсорської допомоги придбано парти,
стільці та письмові столи для обладнання ще двох аудиторій.
Проблеми та потреби:
• з метою удосконалення вивчення російської/української мови як
іноземної та відповідності стандартам якості надання освітніх послуг
нагальною потребою є придбання сучасного лінгафонного кабінету;
• необхідність покращення матеріально-технічної бази для
навчального процесу;
• аналіз проблем в сфері розширення та залучення контингенту
слухачів ПВІ виявив гостру необхідність розширення кола міжнародних
рейтингів ВНЗ, в яких ОНУ брав би участь.
Довідково:
1) Організація прийому та перебування іноземних викладачів в ОНУ
імені І. І. Мечникова.
Прийнято 456 іноземних фахівців, з них:
- 315 особи брали участь у міжнародних конференціях ОНУ імені І.
І. Мечникова;
- 6 іноземців перебували в ОНУ для викладання італійської,
німецької, турецької та китайської мов;
- 6 осіб проводили в ОНУ спільні наукові дослідження;
- 5 фахівців перебувало в ОНУ в рамках міжуніверситетських угод;
- 17 осіб – для читання лекцій;
- 5 іноземців – для презентацій програм;
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- 17 іноземних гостей – для зустрічі з ректором;
- 58 осіб зустрічались зі студентами.
2) Виїзди за кордон:
За категоріями виїжджаючих

Ректор та
проректори
Радники ректора
Директори, декани та
їх заступники
Завідуючи
кафедрами
Професори, доценти
Викладачі
Аспіранти та
докторанти
Студенти
Зав лабораторії,
відділу
Наукові
співробітники та
інженери
Навч.-доп. перс.
Художні керівники
Залучені виконавці
(ЦКД)
Інші категорії
Всього:

Тривалість

Днів

2018/2017
Відряджень

Тривалість

Відряджень

2015/2016

Тривалість

Днів

Відряджень

2014/2015

Днів

Категорія

5

44

8,8

8

41

5,1

3

12

4,0

10

180

18,0

5

29

5,8

10

116

11,6

9

115

12,8

24

255

10,6

24

291

12,1

38 629 16,6
11 261 23,7
7 1047 149,6

38
4
8

527
48
567

13,9
12,0
70,9

57
9
6

1101 19,3
105 11,7
881 146,8

34 4069 119,7
9 289 32,1

55 2238
5
53

40,7
10,6

73
4

5210
27

71,4
6,8

27

17

483

28,4

22

531

24,1

9

58

6,4

2

10

5,0

24,8

210

8284

39,4

379

150 7013

14,0

46,8

38

173 4299

3)Загальна кількість іноземних громадян по роках

Ст
уд
ен
ти

Кваліфікаційний
2014/2015 2015/2016 2016/2017
рівень
Бакалаври
231
198
161
Спеціалісти
4
7
9
Магістри
16
11
26
Всього:
251
216
186
Болонський
3
3
процес
Курси
16
21
Стажери
11
7
10
Аспіранти
5
5
2
Підв.
1
кваліфікації
Докторанти
Всього
271
244
222
4) Загальна кількість іноземних студентів по факультетах
№
Факультет
2014/2015 2015/2016 2016/2017
1
Біологічний
14
8
8
2
ГГФ
21
22
19
3
Журналістики
11
8
5
4
ЕПФ
38
30
25
5
ІІПО
2
1
6
ІМЕМ
81
80
76
7
ІСН
16
15
9
8
Історичний
1
9
РГФ
17
12
10
10
Фізичний
2
11
Філологічний
30
26
23
12
Філософський
6
4
2
13
Хімічний
14
10
9
Всього:
251
216
186
***
Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що:
- В умовах глобалізаційних процесів у сфері освіти, зокрема, ОНУ
імені І. І. Мечникова здобув високий міжнародний іміджевий статус;
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- Успіх університету обумовлений рівнем його інтеграції
міжнародного та міжкультурного аспектів в цілях надання якісної вищої
освіти;
- Міжнародне співробітництво університету виходить на вищий
рівень стратегічного партнерства, що пов'язано з формуванням єдиного
освітянського простору;
- Цьому сприяє динамічна робота відділу міжнародного
співробітництва ІМО та ПВІ, яка охоплює широкий спектр заходів,
направлених на реалізацію стратегії інтернаціоналізації вищої освіти і
використання міжнародного ресурсу для підвищення її якості та сприяння
інноваційному розвитку університету.

40

V. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
5.1. Ремонтно-будівельні роботи
У звітному періоді всі загальнобудівельні роботи проводилися тільки
своїми силами за винятком покрівельних, які виконувалися
спеціалізованими підрядними організаціями.
Своїми силами відремонтовано частину аудиторій нового аудиторного
корпусу, аудиторії філософського факультету, бібліотеки.
Практично в кожному гуртожитку зроблені певні обсяги малярних
робіт на площі 1800 м2, у 2-му і 6-му гуртожитках капітально відремонтовані
приміщення чоловічих і жіночих душових.
В цілому малярних і оздоблювальних робіт виконано на площі 12 531
2
м.
Покрівельні роботи виконувалися виключно на об'єктах, які
знаходяться в аварійному стані. Це – покрівлі нового аудиторного корпусу,
головного корпусу, покрівель хімічного факультету, бібліотеки, гуртожитку
№ 2.
Всього відремонтовано 4490 м2 м'якої та твердої покрівлі. Всі системи
опалення та елеваторні вузли здані на гідравліку КП «Теплопостачання
Одеси».
В ході підготовки замінено 177 м. п. труб теплопостачання, 561 м. п.
холодного і гарячого водопостачання, відремонтовано та замінено 95 секцій
радіаторів, 21 м. п. регістрів, 92 м. п. каналізаційних труб на об'єктах нового
аудиторного корпусу, біологічного факультету, гуртожитків № 2, 6, 8,
проблемної лабораторії. Ізольовано 150 м. п. теплотраси і водопостачання
різних діаметрів.
Проведено профілактику і промивку бойлерів на системі опалення
центрального теплопункту і Ботанічного саду, повірку всіх приладів обліку
тепла і газоаналізаторів, восьми водомірів, дванадцяти електролічильників.
В системі електропостачання у корпусах та гуртожитках постійно
проводиться профілактика ТП і електрощитових із заміною автоматичних
вимикачів, трансформаторів струму, освітлювальних приладів. Тут
капітально відремонтовано секцію ТП, яка забезпечує електроенергією
гуртожиток № 8, віварій, проблемну лабораторію.
Змонтовано нову повітряну лінію довжиною 40 м. п. до Інституту
горіння.
Виконано перевірку контуру заземлення всіх гуртожитків, навчальних
корпусів та лабораторій, освітлення студмістечка. Від нової підстанції ТП
2026 біля біологічного факультету укладені кабельні лінії на біологічний
факультет, гуртожиток № 7, віварій.
Проведено гідравлічну промивку систем каналізації з очищенням
колекторів в Ботанічному саду, гуртожитку № 9, на базі відпочинку
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«Чорноморка», обсерваторії, хімічному і історичному ф-тах, студмістечку.
Замінено на склопакети 105 м2 і засклено 136 м2 вікон, проводиться
профілактичний ремонт і налагодження фурнітури в корпусах та
гуртожитках, де встановлені металопластикові вікна і сендвіч-панелі.
Відреставровано 45 м2 паркетного покриття підлоги.
Виконано ремонт систем вентиляції в проблемній лабораторії і кафедрі
загальної хімії, профілактику систем кондиціонування приймальної комісії і
серверних центрів університету, профілактику вентиляційних каналів
гуртожитків і лабораторій.
За рахунок надання спонсорської допомоги відремонтовано аудиторії
хімічного факультету, бібліотеки, здійснено покриття тротуарною плиткою
алей Ботанічного саду, висадку розарію, реставрацію великої пальмової
оранжереї.
Всього підрядними організаціями виконано обсяг робіт на 600 тис. грн.
5.2. Поточний стан будівель і гуртожитків
У навчальному процесі в ОНУ задіяні 23 корпуси загальною площею
123 400 м2. Всього в університеті в експлуатації знаходяться 60 основних
будівель і споруд загальною площею 161 500 м2. У поточному році було
продовжено освоєння інфраструктури нового навчального корпусу
площею понад 6500 м2 студентами факультетів економіко-правового,
філологічного, романо-германської філології, журналістики, Інституту
соціальних наук.
До студмістечка належать 8 гуртожитків загальною кількістю ліжок
3408, розташованих у 1250 кімнатах. Загальна житлова площа складає
32741 м2. На 100% забезпечено комплектування білизною, належним
чином працюють два обладнані медпункти.
5.3. Орендні відносини
Політика університету в царині орендних відносин будується на
розумній необхідності покращення умов праці і навчання співробітників і
студентів.
Кількість договорів за останні роки стабілізувалася на цифрі
близькій 45 договорів.
Кількість
Рік
Площа
Оплата (гривня)
договорів оренди
2014
54
789,55
315076,59
2015
49
762,37
225738,81
2016
48
777,37
515382
9 місяців 2017 43
718,37
371 803,71
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Зараз працюють точки постійного і миттєвого годування, технічного
обслуговування, відділення банків, банкомати, апаратура Інтернет- і
мобільного зв'язку.
Заплановано розширити спектр місць дешевого харчування, мережу
пунктів ксерокопіювання, продажу квитків до театрів і концертів.
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VI. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ ТА СОЦІАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ
Розмір зведеного бюджету за звітний період склав 243 млн. 364 тис. грн.
Довідково: 2015/2016 н. р. – 210 млн. 671 тис. грн.; 2014/2015 н. р. –
198 млн. 456 тис. грн.; 2013/2014 н. р. – 194 млн. 48 тис. грн.
Під час аналізу фінансово-господарської діяльності за звітний період
маємо виходити з наступного:
1. При детальному розгляді статей фінансування помітно, що
збільшення доходів проходить за рахунок фінансування росту заробітної
плати та стипендій при скороченні фінансування на оплату комунальних
послуг та практичній відсутності фінансування за іншими статтями
кошторису.
2. Збільшуються видатки на утримання установи у зв'язку з ростом
тарифів та цін на матеріальні ресурси, індексації стипендій, скороченням
видатків та проведенням поточного і капітального ремонту.
3. Видатки на придбання меблів, комп'ютерної техніки та
капітальний ремонт не здійснювались.
4. Видатки на оплату договорів з утримання установи, у тому числі
на оплату комунальних послуг, постійно збільшуються.
5. В університеті відсутня заборгованість по заробітній платні,
повністю виконуються пункти колективного договору в частині виплати
зарплати, доплат та надбавок, матеріальної допомоги, виплат на
оздоровлення НПП на період відпустки. Оплата відпусток здійснюється у
повному обсязі до її початку.
Витрати на соціальний захист склали близько 5 млн. грн. Ці витрати
здійснюються у вигляді, головним чином, матеріальної допомоги, премій
та доплат до зарплати.
Забезпечено прозорість складання кошторису та ведення витрат за
його статтями. Щоквартально на засіданнях ректорату начальник плановофінансового 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.
У 2017 році сформувались негативні моменти у фінансовому стані
університету, а саме:
- підвищення мінімальної заробітної плати до 3200,0 грн. привело до
суттєвих змін в структурі спеціального фонду (зменшення видатків на
утримання установи та збільшення видатків на заробітну плату);
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- недостатнє фінансування загального фонду на оплату комунальних
послуг (недофінансування складає майже 8000,0 тис. грн.) при суттєвому
зростанні вартості послуг;
- відсутність фінансування загального фонду на утримання установи;
- фінансова неможливість проведення поточного і капітального
ремонтів.
У центрі уваги адміністрації університету постійно знаходяться питання
захисту трудових і соціальних прав студентів і співробітників.
Завдяки соціальному партнерству між профкомом і адміністрацією
університету було завершено підготовку колективного договору (КД) на
2017-2020 роки, який затверджено на конференції трудового колективу 06
червня 2017 року. Вперше серед додатків до КД є правила внутрішнього
розпорядку, до яких внесено зміни щодо захисту трудових та соціальноекономічних прав працівників, зокрема, зміни у розклад дзвінків та тривалість
академічних пар і перерв: з метою уніфікації розкладів усіх підрозділів
затверджено єдиний розклад. Розроблено зразки посадових інструкцій
працівників ОНУ.
Щорічний моніторинг, який здійснює Обласний комітет профспілки
працівників освіти і науки, засвідчує стабільність університету по виконанню
зобов'язань щодо виплат зарплатні, відпускних, оздоровчих та матеріальної
допомоги. Спільними зусиллями профкому і адміністрації майже завершено
роботу по ліквідації боргів працівників щодо виконання Закону України «Про
відпустки».
ОНУ активно використовує внутрішні можливості для організації
оздоровлення. Протягом 2017 року було організовано оздоровлення членів
профспілки 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 – 65 працівників та 69 членів їх сімей, в м.
Трускавець протягом червня-серпня – 31 працівник та 26 членів їх сімей. За
рахунок профбюджету членам профорганізації було компенсовано 45-50%
вартості. В санаторіях «Лермонтовський» та «Куяльник» лікувалися 17
працівників. Дотація від профкому за курсовку на 14-16 днів складає 40-45%.
В літній період 2017 року (червень, липень, серпень) була проведена
робота по організації літнього відпочинку працівників в СОБ відпочинку
«Чорноморка». Кількість оздоровлених працівників в 2017 р. склала 142, що
на 27 осіб більше, ніж в 2016 р. Сума коштів, яка виділена з профбюджету на
компенсацію вартості путівок у 2017 р. для членів профспілки склала 81 тис.
950 грн.
Виконання умов колективного договору є предметом постійної уваги як
з боку ректора, так і з боку профкому університету. Стан виконання
колективного договору регулярно аналізується впродовж року, про його
результати щорічно на конференції трудового колективу звітує як ректор, так
і голова профкому.
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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 3700. 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
500 студентів.
Щорічно кафедра проводить:
1. Спартакіаду серед курсів, факультетів з 5 видів програми (футбол,
баскетбол, шахи, н/теніс, бадмінтон).
2. Першість факультетів та інститутів з 15 видів програми (футбол (ч.),
футзал (ж.), волейбол (ч., ж.), баскетбол, бокс, л/атлетика, настільний теніс,
гандбол, х/гімнастика, шахи, бадмінтон, теніс, карате, пляжний волейбол).
У змаганнях обласної Спартакіади ВНЗ м. Одеси прийняли участь
близько 600 студентів ОНУ з 28 видів програми, у 10 видах команда ОНУ
була чемпіонами або призерами 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 близько 20 творчих колективів, 3
клуби за інтересами.
Проведено 12 днів факультетів, 5 днів першокурсників, відкритий
чемпіонат по КВВ, у якому взяли участь 15 команд із різних вузів Одеси.
Команди КВВ ОНУ брали участь у таких чемпіонатах, як Ліга КВВ
«Зліт», Кубок мера по КВВ, «Ліга сміху».
Центр культури провів концерти, присвячені Дню першокурсника,
Дню студента, Дню народження ОНУ, 150-річчю Ботанічного саду, 200річчю Наукової бібліотеки, Новорічний концерт-конкурс «Пісня року».
Проведений міжфакультетський огляд-конкурс творчих колективів
«Битва факультетів», присвячений 152-й річниці ОНУ імені І. І. Мечникова.
Разом із профкомом студентів і аспірантів ОНУ проведений конкурс
«Міс і Містер Досконалість 2017».
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Центр культури і факультети дають більше ста концертів на рік на
нашій та іншіх сценах.
На базі Центра культури проводяться десятки міжнародних наукових
конференцій і багато заходів сторонніх організацій.
Подальший розвиток цього напрямку життєдіяльності університету
вимагає поліпшення фінансування Центру культури, особливо приведення у
стан, який би відповідав сучасним вимогам, актової зали (ремонт,
кондиціонування, заміна світлового обладнання тощо).
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VIII. УНІВЕРСИТЕТ У КОНТЕКСТІ КРАЇНИ І СВІТУ
Важливою ознакою авторитету нашого університету та його ваги в
освітянському та культурному просторі України є чисельні візити до ОНУ
політичних та громадських діячів різних країн світу, дипломатів, видатних
вчених, майстрів мистецтв тощо. Ми плідно співпрацюємо з керівниками і
підрозділами Одеської обласної державної адміністрації, Одеською
міською радою, Міністерством освіти і науки України.
Протягом звітного періоду наш колектив і окремі його члени
неодноразово відзначались нагородами різного рівня, зокрема, за якість й
інноваційність у системі організації навчального процесу та наукової
роботи.
Для здійснення налагодження позитивного суспільного резонансу
щодо діяльності університету прес-служба ОНУ працювала за такими
напрямами:
1) створення та наповнення власних медіа-ресурсів ОНУ;
2) створення та забезпечення медіа-підтримкою інформаційних
приводів ОНУ;
3) забезпечення взаємодії спікерів ОНУ з медіа;
4) кризовий PR: відстеження, реакція і протидія репутаційним
загрозам в ЗМІ;
5) прямі рекламні компанії основних послуг університету;
6) аналітика, моніторинг;
7) проведення брифінгів, прес-конференцій;
8) коментарі по запитам преси про події в ОНУ;
9) створення промоматеріалів ОНУ: фото-, відео-; діджітал- і
текстовий контенти; друкована продукція (флаєри, афіші, банери);
інформаційні проекти;
10) медіа-супровід іноземних і урядових делегацій.
З урахуванням широкого спектра цільових аудиторій було створено
різні за стилістикою промо-сюжети і промо-акції та залучено
максимальний обсяг медіа-ресурсів.
Проведено 15 прес-конференцій, понад 20 брифінгів, скайпконференцій, онлайн-включень та інших інформаційних подій.
Загалом медійність значущих подій в ОНУ протягом 2016-2017 року
склала 574 тисячі згадок (80% позитивних) на ТВ, в Інтернеті та інших
видах медіа міста, країни, ближнього і далекого зарубіжжя.
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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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