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Вельмишановні колеги! Шановна університетська спільното! 

Минув перший рік мого перебування на посаді ректора 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, посаді, 

яку я отримав завдяки Вашій підтримці та довірі. 

Мій звіт перед Вам – це звіт про нашу с Вами кропітку працю 

у 2021 році, досягнення, здобутки, деякі помилки, а також 

перспективи подальшого розвитку, постановку нових завдань та 

необхідність вирішення нагальних проблемних питань.  

Звіт про роботу на посаді ректора відповідає стратегії розвитку 

університету та вже традиційно включає наступні розділи:  

1. Загальні відомості та освітній процес.  

2. Наукова та науково-технічна діяльність.  

3. Виховна робота та студентське самоврядування.  

4. Міжнародне співробітництво.  

5. Господарська діяльність.  

6. Фінансова діяльність університету та соціальний захист 

працівників.  

7. Спортивна та культурно-масова робота.  

8. Університет у вітчизняному та світовому інформаційному 

просторі. 

9. Виконання цільових показників діяльності ОНУ за 2021 рік 

Наш університет функціонує відповідно до Конституції 

України, Законів України «Про вищу освіту», «Про фахову 

перевищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

Державної програми «Освіта XXI століття», матеріалів колегій 

МОН України, нормативних та розпорядних документів МОН 

України, Статуту ОНУ імені І. І. Мечникова. 

* * * 

Звіт ректора Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова за період: лютий 2021 р. – лютий 2022 р. – Одеса : ОНУ імені 

І. І. Мечникова, 2022. – 70 с.  

© Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022 
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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

1.1. Організація освітнього процесу 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова – 

класичний заклад вищої освіти. Його діяльність базується на 

концептуальних засадах Національної доктрини розвитку освіти, 

Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», 

Державної національної програми «Освіта» («Україна XXІ століття»). 

Протягом звітного періоду, як і у 2020 році, організація 

освітнього процесу характеризувалася певними ускладненнями, що 

були пов’язані з оголошенням карантину, встановленого Кабінетом 

міністрів України з метою запобігання поширення на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Науково-

педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти швидко засвоїли 

та опанували дистанційну форму навчання з використанням 

сучасних засобів відео- та аудіо-комунікації  та дистанційних 

платформ (Zoom, Skype Meet Now, Google Hangouts Meet, Google 

Class, Moodle та інші). 

З метою впорядкування організації освітнього процесу  

постійно розробляються внутрішні документи (положення, 

рекомендації, інструкції, накази тощо). Так, за  звітний період 

підготовлено та видано низку документів, які регулювали освітній 

процес в умовах карантину: про планування обсягів навчального 

навантаження в ОНУ; про затвердження графіка освітнього 

процесу; про ущільнення графіка освітнього процесу; про 

затвердження норм  часу для планування і обліку навчальної роботи 

та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної 

роботи науково-педагогічних працівників; про забезпечення 

контролю за проведенням обов’язкових профілактичних щеплень 

проти COVID-19; про організацію освітнього процесу в умовах 

карантину тощо.  

Протягом звітного часу освітній процес в Одеському 

національному університеті імені І. І. Мечникова було організовано 

відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в 
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ОНУ імені І. І. Мечникова, який затверджений рішенням вченої 

ради ОНУ імені І. І. Мечникова 30.06.2020 р., протокол № 8.   

Освітній процес в усіх структурних підрозділах здійснюється з 

використанням елементів європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи, що використовується в Європейському 

просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження 

кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 

мобільності здобувачів вищої освіти університету.  

Підготовка висококваліфікованих фахівців в університеті 

здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-

науковими програмами на першому (бакалаврському), другому 

(магістерському), третьому (освітньо-науковому) рівнях. Студенти 

фахового коледжу ОНУ імені І. І. Мечникова здобувають освітньо-

професійний ступінь фахового молодшого бакалавра. Здобуття 

освіти на кожному рівні передбачає успішне виконання здобувачем 

відповідної освітньо-професійної (наукової) програми, що є 

підставою для присудження відповідних освітніх кваліфікацій.  

У зв’язку з затвердженням стандартів вищої освіти за різними 

спеціальностями для підготовки бакалаврів, магістрів, докторів 

філософії за звітний період розроблені та затверджені принципово 

нові освітньо-професійні та освітньо-наукові програми, відповідні 

навчальні та робочі навчальні плани за ліцензованими та 

акредитованими спеціальностями/освітніми програмами.  

 

1.2. Акредитація та ліцензування 
 

Протягом звітного періоду в університеті систематизовано, 

скоординовано та упорядковано процедуру підготовки та 

проходження акредитації. Успішно пройдено акредитацію з 

наступних  освітніх програм: 

 першого рівня вищої освіти (бакалавр): 

014 Середня освіта (Географія) 

105 Прикладна фізика та наноматеріали 

014 Середня освіта (Хімія) 
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162 Біотехнології та біоінженерія (зразкова) 

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

 другого рівня вищої освіти (магістр:) 

035 Філологія (Прикладна лінгвістика) 

231 Соціальна робота  

061 Журналістика 

073 Менеджмент 

035 Філологія (Переклад з англійської мови та другої іноземної 

українською) 

 третього рівня вищої освіти (доктор філософії) 

073 Менеджмент 

032 Історія та археологія 

035 Філологія 

053 Психологія 

052 Політологія 

104 Фізика та астрономія 

033 Філософія 

102 Хімія 

292 Міжнародні економічні відносини 

091 Біологія 

Разом акредитовано 20 освітньо-професійних та освітньо-

наукових програм, з яких одна зразкова акредитація (162 

Біотехнології та біоінженерія). 

Підготовлено та подано до Національного агентства 

забезпечення якості освіти документацію для акредитації ще 

4 освітні програми. Заплановано та ведеться підготовка до 

акредитацій ще трьох освітньо-наукових програм. 

 

1.3. Організація прийому та робота приймальної комісії 
 

Прийом на навчання до університету у 2021 році було 

організовано згідно з Умовами прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти 

і науки України від 15.10.2020 року № 1274 та зареєстрованих у 



6 
 

Міністерстві юстиції України 09.12.2020 року за № 1225/35508 та  

розроблених й затверджених 15 грудня 2020 р. Правил прийому до 

ОНУ імені І. І. Мечникова. 

Наказом ректора були своєчасно створені структурні 

підрозділи Приймальної комісії. 

У встановлені терміни організовано всі етапи вступної 

кампанії: внесення пропозицій, формування запиту на місця 

держзамовлення, реєстрація для проходження ЗНО  в магістратуру, 

подання документів, проведення іспитів, рекомендація до 

зарахування, формування наказів про зарахування, додатковий 

набір до магістратури, організація прийому до аспірантури, 

здійснення процедури переведень  та поновлень. 

Всього до ОНУ у 2021 році подано 11062 заяви (у 2020 році –

10900 заяв). 

Зараховано на 1 курс 

Бакалаври : 

 на основі ПЗСО:  

денна форма – 447 (бюджет) + 802 (контракт) = 1249 (у 2020 – 1115) 

заочна форма – 4 (бюджет) + 84 (контракт) = 88 (у 2020 – 83) 

 на основі МС : 

денна форма – 13 (бюджет) + 24 (контракт) = 37 (у 2020 – 42) 

заочна форма – 48 (контракт) (у 2020 – 51) 

 на основі бакалавра (2 вища): 

денна форма – 14 (контракт)  

заочна форма – 113 (контракт) 

Магістри: 

 денна форма –202 + 5 (бюджет) + 155 (контракт) = 362             

(у 2020 – 399) 

 заочна форма – 5 (бюджет) + 196 (контракт) = 201 (у 2020 –

134) 

Поновлення та переведення – 122 особи 

Усього до ОНУ у 2021 році зараховано 2122 особи (у 2020 – 

1988).  
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Повернення місць держзавмовлення 

 Бакалавр на основі ПЗСО: 25 місць повернули, але додатково 

отримали  для пільгових категорій – 45 місць  

 Бакалавр на основі МС (за скороченим терміном навчання): 

5 місць (Комп’ютерна інженерія – 3, Економіка – 2, Фінанси, 

банк. справа та страхування – 1) 

 Магістр на основі Бакалавра: 17 місць (Економіка – 1, Науки про 

Землю – 5, Фізика та астрономія – 2, Прикладна фізика та 

наноматеріали – 2, Математика – 2, Комп’ютерна інженерія – 2, 

Інформаційні системи та технології – 1, Соціальна робота – 1) 

При ПК ОНУ вже п’ятий рік поспіль працює освітній центр 

«КРИМ-Україна». У 2021 році почав працювати ОС «ДОНБАС –

Україна». 

Вступ за «спрощеною процедурою» було забезпечено при 

плідній  взаємодії ПК з ЗОШ № 118 м. Одеси, де абітурієнти 

проходили держатестацію. В результаті роботи освітніх центрів 

зараховано  8 осіб на денну форму на місця  держзамовлення. 

 Вперше у 2021 році було здійснено набір на ОС магістра за 

спеціальністю 073 Менеджмент на англомовну освітню програму. 

Була реалізована організація роботи технічного секретаріату за 

моделлю: “відкрите вікно”. 

Частково відбулося оновлення технічного облаштування 

Приймальної комісії. 

В цілому робота Приймальної комісії та відповідального 

секретаріату була організована на високому професійному рівні. 

 

1.4. Контингент здобувачів вищої освіти. Успішність та якість 

навчання 
  

У 2021/2022 н. р. в університеті навчалось 5140 студентів 

денної та 1403 студента заочної форми навчання, всього 6543 особи. 

Зменшення загального контингенту порівняно з 2020/2021 н. р. 

становить 0,5 %. За рахунок державного бюджету навчались 

2102 особи, що становить 32,1 % від загального контингенту 

студентів; у 2020/2021 н. р. цей показник дорівнював 32,7 %. 
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Показники контингенту здобувачів вищої освіти 
 

Контингент 

студентів 

2019/2020 н. р. 2020/2021 н. р. 2021/2022 н. р. 

Денна ф/н Заочна 

ф/н 

Денна ф/н Заочна 

ф/н 

Денна ф/н Заочна 

ф/н 

5389 1520 5133 1441 5140 1403 

Всього 6909 6574 6543 

 Б К Б К Б К Б К Б К Б К 

1927 3462 104 1416 2072 3061 80 1361 2055 3085 47 1356 
 

Б – навчання за рахунок державного бюджету 

К – навчання за контрактом 

 

 У 2021/2022 н. р. абсолютна успішність на денній формі 

навчання становила 83,0 %, що на 0,7 % менше, ніж у 

2020/2021 н. р.; якість успішності 48,7 %, що на 1,5 % менше, ніж у 

2020/2021 н. р. 

На заочній формі навчання абсолютна успішність 81,2 %, що 

на 3,7 % менше, ніж у 2020/2021 н. р.; якість успішності навчання 

51,7 %, що на 3,1 % менше, ніж у 2020/2021 н. р. 
 

Показники абсолютної успішності та якості успішності 

навчання 

 

 

1.5. Державна атестація здобувачів вищої освіти 

Атестація здобувачів здійснювалась відповідно до 

«Положення про порядок створення та організацію роботи 

Екзаменаційної комісії в Одеському національному університеті 

імені І. І. Мечникова». 

Екзаменаційна комісія перевіряла та оцінювала науково-

теоретичну та практичну фахову підготовку здобувачів вищої 

Форма 

навчання 

2019/2020 н. р. 2020/2021 н. р. 2021/2022 н. р. 

Абсолютна 

успішність 

% 

Якість 

успішності 

% 

Абсолютна 

успішність 

% 

Якість 

успішності 

% 

Абсолютна 

успішність 

% 

Якість 

успішності 

% 

Денна 82,1 48,8 83,7 50,2 83 48,7 

Заочна 73,4 49,1 84,9 54,8 81,2 51,7 
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освіти (випускників) для встановлення відповідності засвоєних 

здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, 

компетентностей та програмних результатів навчання вимогам 

стандартів вищої освіти.  

У 2020/2021 н. р. було сформовано 77 комісій, які очолювали 

77 осіб з числа провідних учених університету, інших закладів 

вищої освіти, установ та організацій. 
 

Показники формування екзаменаційних комісій 
 

  2018-2019 н. р. 2019-2020 н. р. 2020-2021 н. р. 

Загальна кількість комісій 73 72 77 

Кількість голів ЕК 72 71 77 

У т ч. докторів наук, 

професорів з: 

51 49 51 

- університету 43 43 46 

- інших вузів 8 6 5 

- організацій - - - 
 

Чисельність голів комісій докторів наук, професорів 

дорівнювала 51, що становить 66,2 % від їх загальної кількості, і це 

на 2,8 % менше порівняно з 2019/2020 н. р. 

У 2020/2021 н. р. успішно пройшли атестацію (захистили 

дипломні роботи, склали кваліфікаційні іспити (екзамени)) 1820 здо-

бувачів, у т. ч.: освітнього ступеня «бакалавр» – 1149, «магістр» – 

624, «молодший спеціаліст» – 47 осіб.  

За результатами атестації на підставі рішення Екзаменаційних 

комісій: 

– видано 325 дипломів з відзнакою (із зазначенням особливих 

досягнень), що становить 17,8 % від загальної кількості виданих 

дипломів (на 2 % більше, ніж у 2019/2020 н. р.); 

– рекомендовано до вступу на третій (освітньо-науковий) рівень 

вищої освіти 69 осіб, що на 25 осіб менше, ніж у 2019/2020 н. р.; 

– рекомендовано до впровадження – 9 дипломних робіт; 

– рекомендовано до друку – 70 дипломних робіт. 
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1.6. Практична підготовка здобувачів вищої освіти 
 

Проведення навчальних, виробничих та науково-дослідних 

практик здійснювалось відповідно до «Положення про порядок 

проведення практики здобувачів вищої освіти в Одеському 

національному університеті імені І. І. Мечникова». 

Практика є невід’ємною складовою освітньо-професійних та 

освітньо-наукових програм підготовки майбутніх фахівців. Вона 

спрямована на формування загальних і фахових компетентностей 

здобувачів вищої освіти, закріплення теоретичних знань, 

удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною 

освітньою програмою. 

У 2020/2021 н. р. практику проходили 4535 студентів, з них 

3541 студент денної та 994 студента заочної форм навчання. 

Загальна кількість студентів-практикантів збільшилась на 8 % 

порівняно з 2019/2020 н. р. 

Показники проведення практик 
 2018/2019 н. р. 2019/2020 н. р. 2020/2021 н. р. 

Денна  Заочна  Денна Заочна Денна Заочна 

Кількість здобувачів вищої освіти, 

направлених на практику, у т. ч.: 

- на навчальну 

- на виробничу 

у т. ч. педагогічну 

4032 

 

1279 

2753 

1352 

715 

 

76 

639 

150 

3604 

 

1211 

2393 

881 

551 

 

61 

490 

253 

3541 

 

1155 

2386 

461 

994 

 

316 

678 

51 

Кількість баз 258 226 229 

Керівники практики, осіб, у т. ч.: 

- професори 

- доценти 

- інші 

536 

56 

352 

128 

484 

54 

343 

87 

347 

68 

233 

46 

Обсяг фінансування, грн. 64240 75820 44860 
 

Керівниками практик було призначено 347 науково-

педагогічних працівників університету, з них 68 професорів 

(19,6 %), 233 доцента (67,1 %). 
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1.7. Видання навчальної та навчально-методичної літератури  

Видання навчальної та навчально-методичної літератури є одним 

з показників навчально-методичної роботи в університеті.  

За звітний період в університеті надруковано: 

 Підручників – 1 (8,9  м. друк. арк.) у т. ч. з грифом 

Рекомендовано вченою радою ОНУ – 1 (8,9 ум. друк. арк.)    

 Навчальних посібників – 13 (170,71ум. друк. арк.) у т. ч. з 

грифом Рекомендовано вченою радою ОНУ – 11 (116,71 ум. 

друк. арк.) у т. ч. надрукованих у видавництві ОНУ – 8      

(82,01 ум. друк. арк.) 

 Навчально-наочних посібників – 1 (3,5 ум. друк. арк.) у т. ч. 

надрукованих у видавництві ОНУ – 1 (3,5 ум. друк. арк.) 

 Практикумів – 7 (35,9 ум. друк. арк.) у т. ч. надрукованих у 

видавництві ОНУ – 6 (33,9 ум. друк. арк.) 

 Курсів лекцій – 16 (85,65 ум. друк. арк.) у т. ч. надрукованих у 

видавництві ОНУ – 11 (62,3 ум. друк. арк.) 

 

1.8. Робота науково-методичної ради. Контроль якості 

освітнього процесу. Доброчесність. Підготовка до акредитації 
 

Науково-методична рада ОНУ є консультативно-дорадчим 

органом при ректораті і діє відповідно до Статуту ОНУ та 

Положення про НМР. У 2021 році НМР здійснювала свою роботу у 

складі 29 осіб, представників від 11 факультетів, навчального 

відділу, центру якості освіти, фахового коледжу, НБ, відділу 

аспірантури та докторантури, інституту міжнародної освіти. У 

грудні 2021 р. до складу НМР ввійшли координатор з питань 

ліцензування та акредитації та координатор з сертифікатних 

програм.  

Основними напрямками діяльності науково-методичної ради у 

2021 році були: участь у формуванні нормативної бази 

університету, підготовка до акредитації освітніх програм, розгляд та 

рекомендація до друку навчальної літератури.  
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За звітний період відбулось 6 засідань, на яких після 

проведення внутрішньої експертизи було розглянуто 33 освітні 

програми, серед яких як нові, так і оновлені редакції освітніх 

програм (третього (освітньо-наукового рівня – 1, другого 

(магістерського) рівня – 15, першого (бакалаврського) рівня – 12, 

фахового молодшого бакалавра – 5), з подальшою рекомендацією 

для затвердження на вченій раді ОНУ. 

Протягом звітного періоду було розроблено, розглянуто на 

засіданнях НМР і рекомендовано для затвердження на вченій раді 

ОНУ: «Положення про комісію з питань етики та академічної 

доброчесності в Одеському національному університеті імені 

І. І. Мечникова», «Положення про організацію освітнього процесу 

за освітньо-професійною програмою «Фармація» регульованої 

спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» в Одеському 

національному університеті імені І. І. Мечникова», «Положення про 

організацію та порядок проведення атестації випускників за 

освітньо-професійною програмою «Фармація» регульованої 

спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» в Одеському 

національному університеті імені І. І. Мечникова». Оновлена 

редакція «Положення про запобігання та виявлення академічного 

плагіату у освітній та науково-дослідній роботі учасників 

освітнього процесу та науковців Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова». Нормативна база поповнилась 

також наступними документами: «Положення про атестацію 

педагогічних працівників Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова», «Положення про Навчальний відділ 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова». 

У 2021 році на засіданнях НМР було рекомендовано до друку з 

подальшим наданням відповідного грифу 56 навчально-методичних 

видань, 10 з яких – навчальні посібники з подальшим розглядом на 

вченій раді ОНУ. 

У лютому 2021 р. відбулося розширене онлайн-засідання 

Науково-методичної ради на тему: «Досвід перших акредитацій» за 

участю гарантів освітніх програм С. П. Гвоздій, О. Ю. Зінченко, 
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Ю. О. Гунченко, В. В. Яворської. Це перші програми університету, 

які успішно пройшли процедуру акредитації восени 2020 року. 

У квітні 2021 р. була проведена робоча нарада для гарантів 

програм третього освітньо-наукового рівня, для яких запланована 

участь в акредитаційній експертизі у 2021-2022 н. р. щодо стану 

готовності звітів самооцінювання та процедури акредитації. 

17 листопада 2021 р. відбувся «Методичний семінар з розробки 

та запровадження сертифікатних програм» (доповідач – координатор з 

сертифікатних програм, д.іст. н., проф. Сминтина О. В.). Організація 

семінару здійснювалась за участю науково-методичної ради ОНУ. 

Брали участь понад 50 учасників. За результатами анонімного 

онлайн опитування присутніх була сформована група з потенційних 

гарантів сертифікатних програм для участі в тренінгу, який був 

проведений вже у грудні 2021 р. У подальших планах НМР 

проведення методичного семінару про перший досвід впровадження 

сертифікатних програм в освітній процес ОНУ. 

Інформація про діяльність НМР відображена на сайті ОНУ на 

сторінці НМР за посиланням http://onu.edu.ua/uk/research-council 

 

1.9. Комп'ютерне забезпечення освітнього процесу 
 

Центр інформаційних технологій у 2021/2022 н. р. підтримував 

і розвивав основні напрямки роботи в ІТ-сфері: забезпечення ІТ-

навчального процесу, підтримка і створення вебресурсів, 

представлення університету в мережі Інтернет, підтримка і 

розгортання ЛВС, ремонт комп'ютерної техніки, розробка 

службових програм, технічна підтримка користувачів, технічна 

підтримка в проведенні заходів, вступної кампанії ОНУ, акредитації 

освітніх програм, анкетуванні  студентів. 

До основних результатів роботи за останній рік можна 

віднести наступні: 

- розширення провідної мережі; 

- бездротові підключення; 

- відновлення інформації на сторінках підрозділів; 
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- створення сайту для проведення вступної кампанії  

vstup.onu.edu.ua; 

- проведення технічної підтримки та супровід форуму, 

офіційного сайту тощо; 

- здійснення підтримки додаткових сервісів; 

- розгортання системи  мультимедійних презентацій. 

 

1.10. Центр кар’єри (Бюро) сприяння працевлаштуванню 

випускників та студентів 

 Одним із напрямків діяльності університету є 

працевлаштування  випускників університету, що координується 

Центром кар’єри (Бюро) сприяння працевлаштуванню 

випускників та студентів. 

 Основними напрямками роботи Бюро є: профорієнтація 

серед учнівської молоді; залучення роботодавців до партнерства; 

розвиток навичок у студентів, їх конкурентноспроможності на 

ринку праці; профконсультування, консультації з планування  

кар'єри; допомога у працевлаштуванні, залучення потенційних 

роботодавців до проектів Центру кар'єри; проведення тренінгів з 

розвитку навичок soft-skills, воркшопів, майстер-класів; 

організація проходження студентами практик та стажувань тощо.  

 Партнерами-роботодавцями є : Департамент освіти і науки 

Одеської міськради, Департамент юстиції, Департамент охорони 

здоров'я, Інтерхім, Артеріум, турагенції та мовні школи, Нова 

пошта, мережа торгівельних центрів «Таврія В», «Сільпо», 

«Metro», НДІ та центри, ЗМІ, видавництва, телеканали, музеї, 

архіви, ІТ-компанії, банки, Carrer Club. 

Основними ключовими показниками діяльності підрозділу є 

працевлаштування випускників, а тому щорічно проводиться 

моніторинг, за яким відслідковується затребуваність певних 

спеціальностей на ринку праці. Найбільш користуються попитом 

фахівці за спеціальностями: педагогічна освіта, економіка і 

підприємництво, біологія, комп’ютерні науки та комп’ютерна 

інженерія, філологія, фармація, журналістика. 
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За 2021 рік в умовах карантину були проведені online 

4 презентації роботодавців, ярмарок вакансій та два тренінги 

щодо створення резюме та підготовки до співбесіди з 

роботодавцем. 

Працівники центру у червні взяли активну участь у 

проведенні дводенного «Дня Мечникова в Ботанічному саду». 

У 2021 році випуск бакалаврів склав 853 особи, магістрів –

585 осіб. Аналіз працевлаштованості випускників становить 

близько 70 %. 

З вересня по грудень 2021 року 44 студента скористалися 

послугою профорієнтаційного консультування, яке має на меті 

професійне тестування, а також рекомендації за результатами 

тестування, тестування обраної професії та створення кар’єрного 

плану. 

 

1.11. Організація роботи вченої ради ОНУ 
 

 За звітний період проведено 14 засідань вченої ради, роботу 

яких було спрямовано на вирішенні важливих питань за основними 

напрямами діяльності університету щодо вдосконалення 

навчального процесу, провадження наукової діяльності, 

забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, 

підготовки та атестації наукових кадрів вищої кваліфікації, та 

здійсненні контролю за якістю виконання основних завдань роботи 

підрозділів ОНУ імені І. І. Мечникова. 

 Вчена рада активно приймала участь у підготовці виборів 

ректора університету та прийняттям своєчасних рішень сприяла  

успішному виборчому процесу відповідно до норм чинного 

законодавства. 

З 29 червня 2021 року наказом № 81-02 було затверджено 

новий склад вченої ради. За результатами таємного голосування 

головою вченої ради ОНУ імені І. І. Мечникова, на термін дії вченої 

ради до 29 червня 2026 року, було обрано доктора юридичних наук, 

професора, ректора університету ТРУБУ Вячеслава Івановича. 
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Пріоритетними в роботі вченої  ради були напрями розвитку: 

1. З освітньої діяльності: 

- обговорено та схвалено освітньо-професійні програми та 

навчальні плани для відповідних рівнів вищої освіти;  

- проведено аналіз вступної кампанії у 2021 році та затверджено 

«Правила прийому до ОНУ імені І. І. Мечникова у 2022 році»; 

- розглянуто результати екзаменаційних сесій; 

- затверджено кандидатури студентів та аспірантів на здобуття 

стипендій Верховної ради та Кабінету Міністрів України, 

персональних ректорських та іменних стипендій.  

2. З науково-методичної роботи та підготовки науково-

педагогічних кадрів: 

- затверджено основні напрями науково-дослідної роботи 

університету на 2021 рік; 

- розглянуто публікаційну активність вчених університету на 

основі даних «Scopus та Web of  Science» та внесені пропозиції 

до переліку  видань університету як складової іміджу 

університету; 

- проведено аналіз стану підготовки наукових та науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації через докторантуру та 

аспірантуру, внесені пропозиції до роботи відділу аспірантури 

та докторантури щодо  якісної підготовки докторів філософії та 

докторів наук; 

- на підставі звітів директора Міжвідомчого науково-навчального 

фізико-технічного центру та декана факультету історії та 

філософії надано оцінку наукової та науково-педагогічної 

діяльності цих структурних підрозділів; 

- за результатами конкурсного відбору обрано 40 завідувачів та 

професорів кафедр;  

- на підставі рішення вченої ради університету Атестаційною 

колегією МОН України присвоєно 32 вчених звання                         

(9 – професорів; 23 – доцента); 

- відповідно до Постанови КМ України №167 від 06.03.2019 р. 

«Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора 
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філософії» та враховуючи, що ОНУ імені І. І. Мечникова, як 

один з провідних закладів вищої освіти у системі підготовки 

наукових та науково-педагогічних кадрів, має належні умови 

для функціонування спеціалізованих вчених рад, вчена рада 

призначила 32 фахові семінари, затвердила 28 складів 

одноразових спеціалізованих вчених рад та прийняла рішення 

про видачу дипломів PhD – 14 здобувачам наукового ступеня;  

- визнано результати стажування 38 науково-педагогічних 

працівників університету відповідно до «Положення про 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних 

працівників в Одеському національному університеті імені 

І. І. Мечникова»; 

- надано рекомендації до друку 8 монографій, 1 підручника, 

8 навчальних посібників та 35 наукових журналів. 

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 обговорено та затверджено низку Положень: 

1. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії в аспірантурі ОНУ імені І. І. Мечникова. 

2. Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої 

освіти в ОНУ імені І. І. Мечникова; 

3. Положення про організацію системи моніторингу якості вищої 

освіти у Одеському національному університеті імені 

І. І. Мечникова; 

4. Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату 

у освітній та науково-дослідній роботі учасників освітнього 

процесу та науковців університету; 

5.Положення про організацію і проведення опитування здобувачів 

вищої освіти в ОНУ імені І. І. Мечникова; 



18 
 

6. Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та 

педагогічних працівників в Одеському національному університеті 

імені І. І. Мечникова; 

7. Положення про відокремлений структурний підрозділ «Фаховий 

коледж ОНУ імені І. І. Мечникова; 

8. Положення про Приймальну комісію ОНУ імені І. І. Мечникова 

та Положення про Приймальну комісію фахового коледжу ОНУ 

імені І. І. Мечникова; 

9. Положення про внутрішній аудит ОНУ імені І. І. Мечникова; 

10. Оновлено: Положення про призначення та звільнення з посади 

декана факультету, керівника підрозділу фахової передвищої  освіти 

в ОНУ імені І. І. Мечникова та Положення про проведення 

конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-

педагогічних працівників ОНУ імені І. І. Мечникова; 

11. Положення про раду молодих вчених  та про наукове товариство 

молодих вчених ОНУ імені І. І. Мечникова; 

12. Положення про диплом із зазначенням особливих досягнень 

студентів університету. 

Рішенням вченої ради було рекомендовано укласти договори 

про наукове та науково-освітянське співробітництво між ОНУ імені 

І. І. Мечникова та: Педагогічним університетом м. Ганнань (Китай); 

Вищою технічною школою в Катовіце (Польща); Представництвом 

Міжнародної фундації виборчих систем в Україні (IFES Україна); 

університетом Західної Македонії (Греція); Інститутом загальної та 

неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України; Анкарським 

Університетом Йилдирим Бейязіт (Анкара, Туреччина), 

Вірменським Державним економічним університетом (Вірменія); 

університетом «Овідія» (м. Констанца, Румунія); Седльцьким 

природничо-гуманітарним університетом (Польща, Седльце), також 

затверджено Меморандум з Вентспілськім університетом 

прикладних наук Латвії та з Астрономічним інститутом Словацької 

Академії наук з метою проведення спільних досліджень у галузі 

астрономії. 
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Поряд з вищезазначеними, на засіданнях вченої ради 

розглядалися інші важливі питання, вирішення яких разом з 

адміністрацією університету, спрямовано на підготовку 

висококваліфікованих та конкурентоспроможних на національному 

й міжнародному ринках праці фахівців, відповідно до міжнародних 

і вітчизняних стандартів освіти. 

 

1.12. Кадрове забезпечення освітнього процесу 

Основною метою сталого розвитку ОНУ імені І. І. Мечникова 

впродовж 2021 року було кадрове забезпечення освітнього процесу, 

що базувалось на досягненні високого рівня якісного професорсько-

викладацького складу, формування конкурентоспроможного 

висококваліфікованого кадрового потенціалу, здатного забезпечити 

якісну реалізацію освітніх та наукових програм університету, 

впровадження інноваційних наукових досліджень та розробок.   

Якісний  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 протягом минулого року. 

Керівництво університету докладало максимум зусиль щодо 

створення умов для творчого розвитку викладача, вченого, сприяли 

формуванню якісного контингенту професіоналів. 

Станом на 01.01.2022 року в ОНУ імені Мечникова працює 

1631 співробітник, з яких кількість наукових і професорсько-

викладацьких кадрів складає 842 особи:  

- науково-педагогічних працівників – 818; 

- педагогічних працівників – 24 

що дорівнює 52 % від загальної кількості.  

На фоні зменшення чисельності викладачів протягом 2020-

2021 років університету вдалося значно збільшити вагу докторів 

наук  та  професорів серед яких:  

- докторів наук – 166 осіб;  
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- професорів – 122.  

У порівнянні з 2019 роком кількість наукового і професорсько-

викладацького складу збільшилася з 16 % до 34 %. 

Кількість кандидатів наук складає 506 осіб, доцентів – 373, 

старших наукових співробітників – 5.  

Без наукового ступеня працюють 170 осіб, що складає 20 % від 

загальної кількості та 342 особи без вченого звання, що складає 41%.  

У 2020/2021 навчальному році в ОНУ працювало: 

- відзначених державними нагородами та грамотами Верховної 

ради та Кабінету Міністрів – 37 осіб; 

- відзначених Почесними знаками та грамотами обласних 

держадміністрацій та місцевого самоврядування – 220 осіб; 

- заслужених діячів науки, освіти, культури – 20; 

- лауреатів державних премій та інших премій державного 

рівня – 8; 

- почесних працівників галузей – 7.  

У 2021 році за особисті трудові досягнення у професійній та 

службовій діяльності, вагомий особистий внесок у розвиток 

освітньої галузі відомчими нагородами різного рівня були 

відзначені 37 співробітників ОНУ імені І. І. Мечникова:   

- грамотою Міністерства освіти і науки – 3;   

- Почесною грамотою обласної державної адміністрації – 

11 осіб; 

- Почесною відзнакою Одеської обласної ради – 9; 

- Почесною грамотою Одеської обласної ради – 5; 

- Почесною відзнакою міського голови «Подяка» – 1; 

- Почесною відзнакою міського голови «Трудова слава» – 1; 

- Почесною грамотою виконавчого комітету Одеської міської 

ради – 6; 

- Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Одеської 

міської ради – 1.  

З метою зміцнення кадрової політики та кадрового забезпечення 

освітнього процесу керівництвом університету, крім 

основоположних, розглядаються додаткові можливості, а саме: 



21 
 

- підготовка власних науково-педагогічних кадрів в аспірантурі 

та докторантурі ОНУ з найкращих випускників університету; 

- залучення кваліфікованих фахівців та  професіоналів-

практиків; 

- розвиток національної та міжнародної академічної мобільності 

для викладачів;  

- використання можливостей міжнародного співробітництва, 

досвіду іноземних викладачів; 

- створення гнучкої системи стимулювання та розвитку 

професійної майстерності співробітників. 

 

 

ІІ. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1.1. Узагальнена інформація щодо наукової діяльності 
 

Наукові дослідження в ОНУ проводяться на 11 факультетах і 

підрозділах науково-дослідної частини, до структури якої входять: 

НДІ «Астрономічна обсерваторія», Науково-дослідний інститут 

фізики, 5 наукових і науково-навчальних центрів та 3 науково-

дослідні лабораторії. 

Загальний обсяг фінансування наукової та науково-технічної 

діяльності у 2021 р. складає 32,9 млн. грн. (у 2020 р. – 30,8 млн. грн.). 

За результатами наукової та науково-технічної діяльності 

університету, фінансування в 2021 році здійснювалось: 

 за рахунок коштів державного бюджету – 26,4 млн. грн 

(2020 р. – 23,5 млн. грн.) 

В тому числі: 

- із загального фонду державного бюджету – 25,8 млн. грн. 

(2020 рік – 22,5 млн. грн.); 

- на виконання робіт зі збереження та забезпечення належного 

функціонування наукових об’єктів, що становлять національне 

надбання («Фонд стародруків, рідкісних видань і рукописів 

Наукової бібліотеки ОНУ» «Гербарій ОНУ», «Колекція 
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морських та корисних для екологічної біотехнології штамів 

мікроорганізмів ОНУ» із загальним фінансуванням: 0,6 млн. грн.  

 обсяг надходжень до спеціального фонду університету складає 

6,5 млн. грн. (у 2020 році 7,3 млн. грн): 

в тому числі: 

- за проектами міжнародного співробітництва (гранти, наукові 

проекти) – 1,8 млн. грн. (2020 рік – 1,8 млн. грн.); 

- за договорами на розробку науково-технічної продукції, 

надання наукових послуг з установами, організаціями, 

підприємствами України та інших джерел – 4,7 млн. грн. 

(2020 рік – 5,5 млн. грн.). 

Загальна чисельність штатних науково-педагогічних 

працівників та працівників наукових підрозділів науково-дослідної 

частини університету складала: 842 осіб, з них штатних науковців – 

115. Загальна кількість докторів наук –157, з яких 15 – штатні 

науковці, кандидатів наук – 495, з яких 47 – штатні науковці. 

Важливим критерієм оцінки наукової діяльності вчених 

університету є кількість наукових видань, що містять найновітніші 

результати наукових досліджень. Так, за звітний 2021 рік 

опубліковано:  

- 64 монографії; 

 - 104 підручників, навчальних посібників; 

 - 1508 публікацій (статей); 

 - 369 статей у зарубіжних виданнях; 

У 2021 році при виконанні науково-дослідних робіт науковими 

співробітниками та викладачами ОНУ отримані перспективні 

оригінальні теоретичні і практичні результати, які 

використовуються профільними управліннями державних 

організацій. 

Так, в рамках науково-дослідних робіт, що фінансуються з 

держбюджету: «Дослідження інженерно-геологічного стану 

прибережних урбанізованих територій Північного Причорномор’я 

та обґрунтування заходів їх інженерного захисту» (Черкєз Є. А.), 

«Вивчення  впливу антропогенної  діяльності в басейні Дністра на  
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стан природних ресурсів в його дельтовій частин» (Мединець С. В.), 

«Дослідження впливу абіотичних факторів на стан  окремих 

морських екосистем північно-західній частини Чорного моря» 

(Мединець В. І.) – проводились регулярні експедиційні дослідження 

на острові Зміїний і прибережному шельфі Чорного моря, в 

дельтовій частині Дністра и в береговій зоні Одеського регіону. 

Дані передані для використання  при проектуванні захисних споруд 

для берегової зони, для впровадження при складанні 

метеорологічних і гідрологічних прогнозів, для оцінки 

довгострокових змін прибережної зони Чорного моря. 

В звітному році було продовжено науково-технічно 

співробітництво з такими підприємствами, як: концерн 

УКРОБОРОНПРОМ (Сумська обл., м. Шостка) – за темою 

«Створення малогабаритного модуля неконтактного датчика 

перепони на оптико-електронному принципі» (Сантоній В. І., 

Лепіх Я. І. та ін.); Обласна служба експлуатації адміністративних 

будівель (м. Одеса) – послуги з авторського нагляду, управління, 

інформаційного та технічного обслуговування автоматизованої 

електронної системи голосування» (Глауберман М. А.). Також 

отримані вагомі практичні результати в рамках виконання договорів 

з фермерським господарством «ГРАНАТ» щодо грунтово-

агрохімічного обстеження території землекористування ФГ 

«Гранат» (Буяновський А. О.), та в рамках науково-дослідної 

роботи «Килим» під грифом «таємно» (Копит М. Х.). 

Також було продовжено наукове співробітництво в рамках 

міжнародного проекту Innovation in Tuberculosis (Marie Skłodowska-

Curie Actions (MSCA) Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 

H2020-MSCA-RISE-2017), який присвячено розробці нових методів 

діагностики, прогнозування перебігу та успішності лікування 

туберкульозу, а також вивченню механізмів взаємодії збудника 

туберкульозу з організмом людини (Зінченко О. Ю.). Проєкт 

реалізується консорціумом академічних та клінічних установ з 

6 країн (Україна, Молдова, Швеція, Іспанія, Німеччина, Чилі). У 

рамках проекту співробітниками та аспірантами кафедри 
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мікробіології, вірусології та біотехнології було опановано новий 

метод виявлення у збудника туберкульозу генетичних маркерів 

резистентності до хіміотерапевтичних препаратів (метод Deeplex) та 

квантифероновий тест для визначення імунітету до туберкульозу та 

COVID-19.  

Науковці Регіонального центру інтегрованого моніторингу і 

екологічних досліджень продовжували дослідження в рамках 

грантових угод NEC05348 «Цільові дослідження для підвищення 

розуміння глобального циклу азоту в напрямку створення системи 

управління азотом» та BSB 889 PONTOS «Екологічний моніторинг 

в басейні Чорного моря з використанням продуктів програми 

Копернікус». 

У звітному періоді Одеський університет з метою обміну 

науковою інформацією провів 45 науково-практичних конференцій 

та  семінарів  (з них 19 заходів  міжнародного рівня, 26 – 

всеукраїнських).  

Зокрема, 10-14 серпня 2021 р. проведено XXI Гамовську 

міжнародну астрономічну конференцію школу «Астрономія на 

стику наук: Астрофізика, космомікрофізика, космологія і гравітація, 

радіоастрономія і астробіологія». В роботі конференції взяли участь 

70 науковців з України, Білорусії, Болгарії; зроблено 10 пленарних 

доповідей, 68 усних доповідей і 15 доповідей на он-лайн сесії 

біологічної секції. 

В червні 2021 р. кафедрою мікробіології, вірусології та 

біотехнології проводилась щорічна міжнародна англомовна літня 

школа-конференція «Biology, Biotechnology, Biomedicine» для 

молодих вчених (226 учасників з України та різних куточків світу) з 

залученням 26 провідних вчених з Аргентини, Іспанії, Нідерландів, 

Німеччини, Польщі, США, України, Франції, Швеції та 6 з України. 

Відзначимо, що 27-28 жовтня 2021 р. відбувся Перший тренінг з 

Дистанційного Зондування Землі та екологічного моніторингу для 

молодих вчених та практиків. Тренінг було організовано 

українською групою проекту PONTOS – співробітниками 

Регіонального Центру інтегрованого моніторингу і екологічних 

http://onu.edu.ua/uk/nauka/pershyi-treninh-z-dystantsiinoho-zonduvannia-zemli-dzz-ta-ekolohichnoho-monitorynhu-dlia-molodykh-vchenykh-ta-praktykiv
http://onu.edu.ua/uk/nauka/pershyi-treninh-z-dystantsiinoho-zonduvannia-zemli-dzz-ta-ekolohichnoho-monitorynhu-dlia-molodykh-vchenykh-ta-praktykiv
http://onu.edu.ua/uk/nauka/pershyi-treninh-z-dystantsiinoho-zonduvannia-zemli-dzz-ta-ekolohichnoho-monitorynhu-dlia-molodykh-vchenykh-ta-praktykiv
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досліджень ОНУ. Аудиторія тренінгу включала представників 

регіональних та місцевих адміністрацій, органів управління 

водними ресурсами і охоронюваними територіями. Найбільший 

інтерес тема тренінгу викликала у молодих викладачів, науковців, 

дослідників, аспірантів, студентів магістрів (50 осіб прийняли 

участь в роботі заходу. 

В рамках співробітництва зі сторонніми організаціями 

28 травня, 2 липня та 14 грудня 2021 р. відбулися робочі зустрічі у 

форматі «круглих столів»  студентів та співробітників університету 

із керівником Одеського центру трансферу знань і технологій з 

практичних питань створення стартапів.  

За результатами науково-технічної діяльності співробітників  

ОНУ та за підтримки відділу з питань інтелектуальної власності 

НДЧ у звітному році університетом отримано 11 охоронних 

документів (з них 2 –  патенти на винаходи, 9 – на корисну модель),  

та з метою захисту  найефективніших розробок було подано 

12 заявок (з них 6 – на винаходи) до Державного підприємства 

«Український інститут інтелектуальної власності». 

Директор Міжвідомчого науково-навчального фізико-

технічного центру проф. Лепіх Я. І. брав он-лайн участь 

у  Міжнародному інноваційному та інвестиційному форумі 

«InnoWeek.Uz-2021», який був організований Міністерством 

інноваційного розвитку Республіки Узбекистан, з метою 

демонстрації результатів розробки у галузі сенсорної електроніки 

(22-27 листопада 2021 р.). 

У конкурсі «Кращий інноваційний проєкт”, проведеним за 

підтримки Департаментом економічного розвитку Одеської міської 

ради, презентували свої розробки, пов’язані із системою 

екологічного он-лайн моніторингу забруднення атмосфери, та 

отримали Дипломи співробітники НДІ фізики Ахмеров Олександр і 

Черниш Богдан, та аспірантка факультету хімії та фармації 

Афанасенко Елеонора з роботою «Нове рішення боротьби з 

бактеріальними захворюваннями винограду в епоху мікробної 
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резистентності – біокомплекси германію(IV) з органічними 

біомолекулами» (18-19 жовтня 2021 р., м. Одеса).  

Ахмеров Олександр і Черниш Богдан також  увійшли до числа 

фіналістів конкурсу Х Фестивалю інноваційних проєктів 

"Sikorsky Challenge 2021: Україна і Світ" за напрямком “зелена 

енергетика, екологія“ зі стартап-проєктом «Online system for 

environmental air pollution monitoring” (12-14 серпня 2021 р., 

м. Київ).  

Запорукою збереження і розвитку наукового потенціалу 

університету, майбутніх перемоги спадкоємців його славних 

наукових традицій, є системна і активна робота наукових керівників 

зі студентами. 

У 2021 році в розв’язанні актуальних наукових задач і проблем, 

відповідно до пріоритетних наукових напрямів розвитку науки і 

техніки, брали участь понад 3300 студентів. Було зроблено 

1219 доповідей  на наукових конференціях різного рівня (видано 

4 збірника матеріалів науково-практичних конференцій молодих 

учених і студентів). 

Для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань та спеціальностей було надіслано 

35 робіт, з них 20 пройшли у ІІІ тур (звітні конференції). Отримано 

15 дипломів переможців. 

За успіхи в науковій, творчій та громадській діяльності 

3 студента отримали стипендію Одеського міського голови. 

3 студента отримали стипендію Фонду Віктора Пінчука. 

Кращі студенти університету отримують академічні стипендії: 

стипендію Президента України – 5, стипендію Верховної Ради 

України – 4, стипендію імені М. С. Грушевського – 2, стипендію 

Кабінету Міністрів – 1. 

 

2.2. Підготовка кадрів через аспірантуру та докторантуру 

Аспірантура та докторантура є основними формами підготовки 

науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації. 

Координацію діяльності структурних підрозділів, які ведуть 

https://www.sikorskychallenge.com/catalogs/
https://www.sikorskychallenge.com/catalogs/
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підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії/кандидата наук та доктора наук в Одеському 

національному університеті імені І. І. Мечникова, здійснює відділ 

аспірантури та докторантури.  

Підготовка здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-

науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття 

ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук 

відбувається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

№ 261 від 23.03.2016 р. «Про порядок підготовки здобувачів вищої 

освіти ступенів доктора філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах».  

Аспіранти ОНУ для здобуття ступеня доктора філософії 

навчаються на денній та вечірній формах навчання за освітньо-

науковими програмами з 21 спеціальності. 

За результатами вступної кампанії у 2021 році зараховано до 

аспірантури усього 59 осіб (із них 41 – за державним замовленням 

(33 та 8 на денну та вечірню форми навчання відповідно) та 18 – на 

умовах контракту. Усього станом на 31 грудня 2021 року в 

аспірантурі ОНУ проходять підготовку 235 здобувачів ступеня 

доктора філософії. Дані розподілу осіб за різними формами 

навчання та видами фінансування (за кошти державного бюджету 

чи кошти фізичних або юридичних осіб) наведені в таблиці: 
  

 Форма навчання  

Фінансування  Денна Вечірня РАЗОМ 

Бюджет 128 35 163 

Контракт 37 35 72 

РАЗОМ 165 70 235 
 

Також, станом на 31 грудня 2021 року, перебувають в аспірантурі 

ще 4 здобувача наукового ступеня кандидата наук.  

В докторантурі ОНУ станом на 31 грудня 2021 року проходять 

підготовку 6 осіб. У вересні  2021 року закінчили нормативний 

термін підготовки в докторантурі 2 особи. Усі випускники виконали 

наукову програму підготовки та представили результати наукових 
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досягнень у вигляді дисертації або монографії. Зараховано до 

докторантури у 2021 році – 3 особи, із них дві особи є науково-

педагогічними працівниками ОНУ.  

В 2021 році відбувся випуск 50 здобувачів освітнього ступеня 

«доктор філософії» 4 курсу за 11 освітньо-науковими програмами. 

Наприкінці нормативного терміну навчання випускники звітували 

про виконання індивідуального плану роботи на засіданнях кафедр, 

вчених рад факультетів, отримали академічну довідку про 

результати виконання освітньо-наукової програми. Усього в 

2021 році завершили підготовку в аспірантурі 53 особи.  

Згідно з чинним законодавством підсумкова атестація 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється 

разовою спеціалізованою радою на підставі публічного захисту 

наукових досягнень у формі дисертації. У 2021 році створення 

разових спецрад в ОНУ та захисти докторів філософії відбувались 

відповідно до Постанови № 167 про Тимчасовий порядок 

присудження ступеня доктора філософії, інших нормативних 

документів та листів МОН, а також Положення про здобуття 

наукового ступеня доктора філософії в Одеському національному 

університеті імені І. І. Мечникова.  

У 2021 році 32 здобувача ступеня доктора філософії звернулись 

із заявою на ім’я голови вченої ради ОНУ для призначення 

фахового семінару для попередньої експертизи дисертації, створено 

28 спеціалізованих разових спецрад, відбулось 26 захистів 

дисертацій, ще 4 захисти мають відбутись протягом січня 

2022 року. На підставі наказів МОН про затвердження рішень 

разових спецрад та рішень вченої ради ОНУ 14 здобувачів вже 

отримали диплом доктора філософії та додаток до диплому 

європейського зразка.  

Досвід проведення перших захистів докторів філософії 

висвітлив також деякі питання, які потребують додаткової уваги, 

зокрема щодо забезпечення можливості створення разових спецрад 

та організаційного забезпечення діяльності спецрад на факультетах. 
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Зараз нормативна база порядку отримання наукового ступеня 

доктора філософії в Україні перебуває в стадії реформування. 

Постанова № 167 про Тимчасовий порядок присудження ступеня 

доктора філософії втратила чинність 31 грудня 2021 року. З 

введенням в дію нового Порядку отримання наукового ступеня 

доктора філософії в Україні розпочнеться створення разових 

спецрад згідно з новими правиламии. Низка питань стосовно 

захистів кандидатів та докторів наук також ще перебувають на 

стадії реформування та потребують вирішення на 

загальнодержавному рівні. 

Освітній процес аспірантів у 2021 році, відбувався належним 

чином відповідно до навчальних планів та графіків навчальних 

занять, з урахуванням певних карантинних заходів, які вводились в 

Україні в залежності від епідеміологічної ситуації. У березні-квітні 

2021 року з метою вивчення стану якості реалізації освітньо-

наукових програм Центром якості спільно із ЦІТ, відділом 

аспірантури було проведено анкетування аспірантів, яке показало 

позитивну динаміку змін якості реалізації освітньо-наукових 

програм на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. 

У травні 2021 року в університеті було утворено Раду молодих 

вчених ОНУ, колегіальний виборний дорадчий орган для 

забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених. Протягом 

року Радою молодих вчених ОНУ була проведена низка важливих 

заходів за участі аспірантів з метою розвитку наукового потенціалу 

університету.  

В травні-червні 2021 року в ОНУ проходили первинну 

акредитацію 10 освітньо-наукових програм третього рівня вищої 

освіти: 032 Історія та археологія, 033 Філософія, 035 Філологія, 052 

Політологія, 053 Психологія, 073 Менеджмент, 091 Біологія, 102 

Хімія, 104 Фізика та астрономія, 292 Міжнародні економічні 

відносини. Всі ОНП успішно пройшли акредитацію, про що 

отримано відповідні сертифікати НАЗЯВО. У другому семестрі 

поточного навчального року заплановані чергові акредитаційні 

експертизи ОНП третього рівня вищої освіти.  



30 
 

В цілому, за звітний період 2021-2022 навчального року в ОНУ 

продовжувалась систематична та системна діяльність у напрямку 

забезпечення та удосконалення підготовки аспірантів та 

докторантів, а саме: забезпечення на належному рівні вступних 

кампаній до аспірантури та докторантури; організація освітнього 

процесу та проміжних (щорічних) атестацій здобувачів ступеня 

доктора філософії; прийом кандидатських іспитів; оновлення та 

розробка різних видів поточної, звітної та нормативної 

документації; здійснення моніторингу існуючих освітньо-наукових 

програм і навчальних планів; підготовка та проведення захистів 

здобувачів ступенів доктора філософії, кандидата та доктора наук; 

оформлення та видача докторам філософії диплому та додатку до 

диплому європейського зразка.  

2.3. Робота Наукової бібліотеки 

Поповнення фонду 
 

Основні джерела поповнення: електронні бази; передплатні 

періодичні видання; видавництво ОНУ; обов’язковий примірник від 

професорсько-викладацького складу ОНУ; видання, що надійшли за 

книгообміном між бібліотеками України; книги та періодичні 

видання від приватних осіб та організацій; дипломні роботи. 

Електронні бази 

Для забезпечення наукового та навчального процесів отримано 

електронні бази: 

Безкоштовно: 

Web of Science  

Science Direct  

Scopus  

EBSCO PUBLISHING (триал доступ з жовтня до грудня 2021 р. до 

повнотекстових і реферативних науково-технічних, економічних та 

довідкових баз даних);  

ОЛДІ ПЛЮС – триал доступ  

STATISTA.COM– триал доступ  

LIBRARIA – триал доступ  
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Slavic Humanities Index –Springer  

Придбано: 

“Ліга-Закон Еліт” – 8100 грн. 00 коп. 

“Ліга-Закон Преміум” – 19140 грн. 00 коп. 

Вартість електронних баз становить  27240 грн. 00 коп. 

Підтримка Веб-сайтів журналів 

Видавнича служба «Уран» (надання послуг по технічному, 

інформаційному та консультаційному обслуговуванню та реєстрації 

у системі CrossRef ідентифікаторів  DOI обсягом до 1000 одиниць 

на рік). 

Вартість послуг становить 27960 грн. 00 грн.  

Передплата періодичних видань 

Витрати на передплату періодичних видань на 2022 рік 

становлять 13208 грн. 54 коп. 

У зв’язку з появою можливості користування електронними 

періодичними виданнями, фінансування на придбання друкованих 

періодичних видань значно зменшується. В грудні 2021 року було 

зроблено передплату на 2022 рік на суму 13208 грн. 54 коп.  

Протягом 2021 року було 2 рази зроблено передплату на 

періодичні видання 2021 року на період по 3 місяці у зв’язку з 

Постановою Кабінету Міністрів, яка дозволяла передплату лише на 

3 місяці, загальною вартістю 4442 грн. 19 коп. У 2019/2020 

навчальному році закуплено 22 назви періодичних видань на суму 

25845 грн. 32 коп., у 2018/2019 – 39 назв на суму 32372 грн. 22 коп. 

Видавництво ОНУ 

За період з лютого 2021 року по січень 2022 року за кошти 

університету у видавництва ОНУ придбано 971 од. та витрачено 

94601 грн. 20 коп. 

 До фондів НБ введено 782 од./ 94 назви:  

 підручників, навч. посібників – 309 од./ 25 назв; 

 методичних посібників – 407 од./ 43 назви; 

 періодики 55 од./ 24 назви; 

         інше 11 од./2 назви. 
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Видання, що відправлені за книгообміном між бібліотеками 

України 

Традиційно НБ здійснює книгообмін з бібліотеками України. 

Найбільш тісний контакт налагоджений з університетськими 

бібліотеками міст Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, 

Кропивницького, Полтави, Ужгорода, Вінниці. 

За книгообміном у 2021 навчальному році відправлено 

178 примірників періодичних видань на суму 30568 грн. 14 коп. 

Видання, що надійшли за книгообміном між бібліотеками України 

За книгообміном отримано за 2021 навчальний рік 

256 примірників на суму 25649 грн. 34 коп. 

З них : книг – 113 од. на суму 11720 грн. 66 коп., періодичних 

видань – 143 од. на суму 13928 грн.68 коп. 

Обов’язковий примірник 

Наукова бібліотека приймає обов'язкові примірники видань, 

що надруковані за власний рахунок співробітниками університету. 

Всього у 2021 навчальному році співробітниками університету до 

бібліотеки передано 157 назв у 490 од. на суму 35618 грн. 760 коп.  

Також бібліотека отримує обов’язковий примірник видань 

видавництва «Наукова думка», які розповсюджуються по 

розпорядження Академії Наук.  

За цей період отримано 41 примірник на суму 37531 грн. 16 коп. 

У 2021 році «Український інститут книги» безоплатно передав 

Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова ювілейне видання «Академічне зібрання творів Лесі 

Українки» у 14 томах на суму 1733 грн. 34 коп. Згідно з 

Розпорядженням Президії НАН України Інститут енциклопедичних 

досліджень передав 19, 20, 21, 22 томи «Енциклопедії сучасної 

України» у трьох примірниках кожний та видання «З лабораторії 

творення «Енциклопедії українознавства» (1 прим.) загальною 

сумою 1198 грн. 40 коп. Всього обов’язкового примірника було 

отримано 217 назв у 558 примірниках на суму 76081 грн. 50 коп. 
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Книги та періодичні видання, отримані від приватних осіб та 

організацій 

 Протягом навчального року отримано дари від викладачів 

ОНУ та ЗВО країни, профільних бібліотек. Фонд поповнився 

2408 примірниками дарчої літератури, вартість якої складає 

176507 грн. 35 коп. 

Дипломні роботи 

 Як і попередні роки, бібліотека отримує від факультетів 

університету дипломні роботи бакалаврів та магістрів. На даний час 

до бібліотеки  надійшла 1018 робіт. 

Загальне фінансування бібліотеки за звітний період: 167451 грн. 93 коп. 
 

Загальне фінансування бібліотеки за звітний період: 

167451 грн. 93 коп. 
                      Роки 

Всього 
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2021 

Закуплено книг: 

(од./тис.грн.) 
212/48095.28 73/14909.46 - - 

Закуплено 

періодики: 

(од./тис.грн.) 

53/36325.81 39/32372.22 24/25845.32 9/17650,73 

Доступ до 

електронних баз: 
    

WEB of Science безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно 

Scopus (доступ до 

баз даних) 
безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно 

EBSCO 

PUBLISHING 
99000.00 105000.00 50000.00 безкоштовно 

STATISTA.COM    безкоштовно 

LIBRARIA    безкоштовно 

ОЛДІ ПЛЮС    безкоштовно 

Springer     безкоштовно 

Slavic Humanities 

Index 
   безкоштовно 

Science Direct     безкоштовно 

Закуплено електр. 

баз: (тис. грн.) 
266360.00 248620.00 143710.00 27240,00 

Ліга – Закон Еліт 7284.00 9000.00 9000.00 8100,00 

Ліга – Закон 

Преміум 
7836.00 19800.00 19800.00 19140,00 

https://www.statista.com/
http://ebooks.oldiplus.ua/
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Підтримка Веб-

сайтів журналів. 

Видавнича служба 

«Уран»   

37020.00 37020.00 47820.00 27960,00 

Видання ОНУ     

сплачено за 

видання (тис. грн.) 
78693.59 125311.27 84867.96 94601,20 

надійшло до 

фонду: (од./назв.) 
624/46 1197/78 693/62 782/94 

серед них:     

монографій 31/4 63/5 59 /11 - 

підручників 352/15 650/31 343/18 309/25 

метод. посібників  125/9 343/24 210/20 407/43 

періодики 83/12 91/13 61/12 55/24 

інше 33/6 50/5 21/1 11/2 

Надійшло 

безкоштовної 

літератури: 

(од./сума) 

1490/153526.82 4463/272455.90 1642/115487.10 2408/176507,35 

Обов’язковий 

примірник 
176 619 637 558 

Надійшло за 

кнігообміном 
288/27903.99 469/37842.06 269/23393.32 256/25649,34 

Відправлено за 

кнігообміном 
557/28467.68 384/28342.15 249/27577.72 178/30568,14 

Дис. та 

авторефератів 
36/1854 

28/3400 

 
41/1146 64/1636 

Дипломні/магістр. 881 1889 1511 1018 

Списано 

(дипломні роботи) 
1855 1652 1469 2028 

Списано за 

ветхістю 
492/6800.34 2683/7535.46 5167/12537.74 7320/29417,58 

 

Інноваційна діяльність 

 Створено БД «Аспірантам» – релевантна інформація для 

аспірантів: електронні ресурси НБ ОНУ, БД методичного 

спрямування, інформація щодо перевірки на плагіат, роботи 

НБ, відомості про наукометричну діяльність бібліотеки тощо. 

 Інформатизація карткових каталогів за допомогою QR-

кодування. 

 Введено в практику створення віртуальних виставок такий 

формат як бібліотрансформер.  
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 Проведено фото-челендж «Символ нації – державний прапор», 

присвячений Дню Прапора та 30-річчю Незалежності України.  

 Участь НБ у світовій фотовиставці Міської публічної 

бібліотеки ім. Тадеуша Ружевича у м. Вроцлаві «Тадеуш 

Ружевич – сучасний поет». 

 Участь у Міжнародному тижні відкритого доступу – 2021, під 

гаслом цього «Це важливо – як ми відкриваємо знання: 

справедлива участь» – створення відеоролику про Репозитарій 

ОНУ імені І. І. Мечникова. 

 Здійснено реєстрацію НБ ОНУ у створеній Книжковою 

палатою електронній базі даних організацій-користувачів УДК 

в Україні 

Наукова діяльність 

• Підготовлено наукове видання За сонячним годинником Кліо. 

Бачинська Олена Анатоліївна : матеріали до біобібліографії. Студії 

на пошану наукового керівника (з нагоди 30-річчя наук. діяльності 

та ювілею з дня народж.) / ОНУ імені І. І. Мечникова, Ф-т історії та 

філософії, Каф. історії України ; упоряд.: О. С. Мурашко, Т. С. Кара, 

В. М. Полторак ; відп. ред. М. О. Подрезова ; наук. ред.: 

Т. Г. Гончарук, Н. М. Діанова. – Одеса : Бондаренко М. О., 2021. – 

255 с., 1 арк. портр., 4 арк. іл. – (Біобібліографія вчених 

університету ; вип. : Історики). (14,88 друк. арк.) 

• Підготовлено періодичне видання ««Бібліотечний Меркурій, 

вип. 1 (25), вип. 2 (26), 2021.  

• Підготовлено «Biblio-Колегіум» № 15 , 2021. 

• У рамках участі у створенні національної бібліографії України 

продовжено дослідження книжкового масиву української 

літератури. Зосереджено увагу на дослідженні одеських українських 

видань, а саме книжкового масиву типографії Є. І. Фесенка. 

• Участь у проєкті «Культурна спадщина та видатні постаті» 

(наповнення україномовного розділу Вікіпедії) 

• Участь у підготовці рекомендацій для проєкту Постанови 

Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат та ювілеїв 

у 2022 та 2023 рр.». 
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• За запитом Міністерства освіти та науки підготовлена довідка 

про створення факультетів університету (філологічного, хімічного, 

біологічного), об’єднання геологічного та географічного ф-тів, 

перейменування ф-ту іноземних мов в РГФ для оновлення Статуту 

ОНУ (пошук відомостей у фондах НБ, Архіві ОНУ, Державному 

архіві Одеської області). 

У 2021 р. було опубліковано 24 статті у наукових виданнях та 

проголошено 26 доповідей на різноманітних заходах. 
 

Інформаційно-аналітичний супровід наукової спільноти ОНУ 

У процесі обслуговування інформаційних потреб 

університету проводився моніторинг публікаційної активності 

вчених в базах даних Scopus та Web of Science , який в подальшому 

використовувався для звітів і підготовки документів для конкурсів 

наукових проєктів.  

Для оптимізації роботи з пошуку науковців у 

наукометричних базах даних, вже традиційною роботою в січні-

лютому 2021р. стала актуалізація даних у робочій зведеній таблиці, 

яка нараховує 839 співробітників університету. 

 Підготовлено дані для звіту, а саме перелік публікацій вчених 

ОНУ станом на 2021 р., наукометричні показники 

університету, бази даних до яких надає доступ НБ  

 Проведено аналіз публікаційної активності за останні 5 років 

У звітному році було складено перелік публікацій в 

наукометричних базах даних без дублювання та надано загальні 

наукометричні показники університету без урахування 

самоцитування. 

Крім цього протягом року виконувались аналітичні та 

інформаційні довідки за запитами факультетів та кафедр. Всього за 

2021 рік було виконано 229 довідок в тому числі: 

 моніторинг наукової активності вчених  

 аналіз періодичних видань  

 інформаційні довідки  

 моніторинг рейтингових позицій ЗВО  



37 
 

Одним із нових видів запитів став аналіз публікацій 

науковців, які опубліковано у виданнях не нижче Q1 і Q2 за базами 

даних Scopus та Web of Science. 

За звітній період було проведено 1210 очних і заочних 

консультацій. 

Важливим видом роботи був супровід електронного архіву-

репозитарію Одеського національного університету. Результат 

роботи в даному напрямку: 

 Заключено 32 нових авторських договори. 

 Прийом, перевірка та реєстрація нових наукових матеріалів 

для розміщення в репозитарії. Передано для розміщення 

911 публікацій. 

 Проведено пошук публікацій вчених у відкритих джерелах 

інформації (21 автор, знайдено 69 статтей). 

 Виконання запитів від авторів, щодо пошуку публікації, 

надсилання посилань, редагування записів та прізвищ, 

сканування публікацій 

Кількість представлених документів у репозитарії на 1.01.2022 р. – 

30580 од. 

Заходи, організовані Науковою бібліотекою  

1. ІІІ конференція з циклу «Бібліотека І покоління: виклики, 

проєкції, очікування» Тема 2021 р. «Шляхом до істини…» або 

про вплив бібліотекарів на академічну доброчесність в 

освітньому та науковому середовищі університету (ЦНБ ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, НБ ОНУ імені І. І. Мечникова, НТУ 

«Львівська політехніка», 18–19.05.2021, Zoom).  

2. III конференція з циклу «Бібліотека I_покоління: виклики, 

проекції, очікування». Тема 2021 р. «Шляхом до істини…» або 

про вплив бібліотекарів на академічну доброчесність в 

освітньому та науковому середовищі університету (ЦНБ ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, НБ ОНУ імені І. І. Мечникова, НТУ 

«Львівська політехніка», 19-20.10.2021, Zoom).  
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3. Міжнародна науково-практична конференція «Епоха 

цифрових трансформацій: ідеї, простір, майбутнє» (НБ ОНУ, 

15.12.2021, Zoom).  

4. 76-а звітна конференція професорсько-викладацького складу 

та наукових працівників ОНУ імені І. І. Мечникова, секція 

«Бібліотечно-бібліографічна справа» (НБ ОНУ, Zoom, 

24.11.21).  

5. Науково-практичний семінар «Вишівська бібліотека в умовах 

дистанційної роботи» (НБ ОНУ, 08.12.2021, Zoom). 

6. Науково-практичний вебінар «Альтернатива друкованої 

продукції – електронне видання» (НБ ОНУ, 28.04.2021, Zoom 

та НБ ОНУ).  

7. Презентація книги «За сонячним годинником Кліо: Бачинська 

Олена Анатоліївна: матеріали до біобібліографії. Cтудії на 

пошану наукового керівника : з нагоди 30-річчя наукової 

діяльності та ювілею з дня народження» (НБ ОНУ, 26.05.2021, 

Zoom та НБ ОНУ).  

8. Презентація видання «Тарас Вінцковський: біобібліографічний 

покажчик» (НБ ОНУ, 17.06.2021, НБ ОНУ).  

 

Лекції та заняття щодо формування академічної доброчесності:  

25 заходів, 440 осіб 

1. Лекція «Електронно-інформаційні ресурси Наукової 

бібліотеки» – 5 заходів (73 особи). 

2. Заняття «Знайомство з залом Інтернет і електронних 

документів» – 17 заходів (330 осіб). 

3. Лекції, підготовлені та проведені в рамках проекту «Культура 

академічної доброчесності: роль бібліотек» – 1 захід (7 осіб). 

4. Заняття «Газети у ретроспективі: за фондами НБ ОНУ» – 

1 захід (15 осіб). 

5. Ознайомча екскурсія Науковою бібліотекою: основні послуги 

та ресурси для користувачів – 1 захід (15 осіб).  



39 
 

Перевірка на плагіат 

Впродовж року проводилась робота з перевірки на плагіат 

наукових, кваліфікаційних робіт, підручників, методичних 

посібників та монографій. 

Усього, за 2021 рік було перевірено 1001 роботу з них : 

• випускних кваліфікаційних робіт – 631; 

• дисертаційних робот – 36; 

• статей до наукових видань ОНУ – 248; 

• підручники та навчально-методичних видань працівників ОНУ 

– 23; 

• монографій – 3; 

• конкурсні роботи ЕПФ – 60. 

Варто зазначити, що у 2021 році перевірку дипломних робіт 

пройшли усі факультети університету. 
 

Платні послуги, які надавала НБ у 2021 році 
 

№ 

п/п 

Назва послуги Розрахунок 

через касу 

ОНУ 

Розрахунок за 

реквізитами 

ОНУ 

Загальна сума 

за послугу 

1 Запис інформації на 

електронні носії 
6000 - 6000 

2 Виявлення ознак 

плагіату 
12543 8235 20778 

3 УДК 2480 1615 4.095 

4 Копіювання, сканування 943,50 - 943,50 

5 Електронна доставка 

документів 
- 391 391 

6 Складання списків 

літератури 
- 2450 2450 

7 Складання 

бібліографічних довідок 
- 41 41 

 Всього 21966,50 грн. 12.732 грн. 34698,5 грн. 
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ІІІ. ВИХОВНА РОБОТА ТА СТУДЕНТСЬКЕ 

САМОВРЯДУВАННЯ 

3.1. Головні завдання та організаційні заходи 
 

Умови карантину вплинули і на проведення виховної роботи в 

нашому університеті, яка є частиною  цілісного освітнього 

комплексу структур і систему заходів, що передбачають професійне 

та особистісне співробітництво та удосконалення як тих, хто 

навчається, так і тих, хто навчає . 

Незважаючи на карантин була проведена «Студентська 

універсіада» – спортивні, інтелектуальні та творчі змагання команд 

факультетів і коледжу, що традиційно проводяться у вересні та  

«МечниковФест» у Ботанічному саду як профорієнтаційний та 

виховний захід-знайомство з ОНУ. 

 

3.2. Співпраця зі студентським самоврядуванням та 

профспілкою 
 

Діяльність профспілкової організації студентів Одеського 

національного університету зосереджена на реалізації прав та 

повноважень її спілчан, передбачених нормативно-правовими 

документами чинного законодавства України. Всі питання 

вирішуються профспілковим комітетом спільно з адміністрацією 

університету. 

У листопаді 2021 на зборах трудового колективу Одеського 

національного університету, керуючись необхідністю постійного 

ділового партнерства, було підписано угоду між адміністрацією та 

профспілковим комітетом студентів та аспірантів нашого 

університету на 2021-2025 рр. 

Всім найбільш соціально незахищеним категоріям студентів та 

аспірантів регулярно видається матеріальна допомога; видаються 

безкоштовні квитки в музеї, філармонію, театр Опери та балету і 

інші театри, а також запрошення на заходи, що проводяться на рівні 

університету, міста та країни; організовуються безкоштовні виїзні 
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екскурсії, в рамках проекту «Пізнай свою країну», до туристичних 

міст України. 

Профком студентів здійснює облік та формує списки 

студентів, які навчаються за денною формою навчання з числа 

пільгових категорій: особи, які визнані учасниками бойових дій; 

особи із інвалідністю внаслідок війни; дітям осіб, яких визначені 

учасниками бойових дій. Зазначеним категоріям студентів 

надається допомога в оформленні державної цільової підтримки у 

вигляді безоплатного проживання у студентських гуртожитках. 

Дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, та дітям, 

які проживають на лінії розмежування, надається допомога в 

оформленні державної цільової підтримки у вигляді пільги на 

проживання у студентських гуртожитках за пільговою оплатою в 

розмірі 50 %. 

Починаючи з 2019 року, профком студентів надає допомогу в 

оформленні житлово-комунальної субсидії на гуртожитки 

університету. Унікальним є і те, що студентам не потрібно стояти у 

величезних чергах та займатися збором всіх документів, варто лише 

прийти в профком і написати заяву про призначення житлової 

субсидії та заповнити декларацію про доходи. 

Для студентів та аспірантів з дітьми напередодні Нового року 

видаються новорічні подарунки.  

Профком студентів та аспірантів реалізує проєкт 

«MECHNYKOV STUDENT CARD», який надає можливість знижки 

від 5 % до 50 % в різних закладах Одеси. 

З 2016 року профком студентів та аспірантів спільно із 

адміністрацією університету проводять фестиваль першокурсників 

«Mechnykov start fest». Метою фестивалю є популяризація, 

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. 
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Члени профкому студентів контролюють проходження 

медогляду студентами ОНУ на базі міської поліклініки № 12 та 

студентської поліклініки № 21.  

З жовтня 2021 року за прикладом профкому працівників 

університету, профкомом студентів та аспірантів спільно з 

департаментом охорони здоров'я було організовано добровільне 

щеплення проти COVID-19 на базі університету для бажаючих 

виключно з числа студентів та аспірантів ОНУ імені І. І. Мечникова, 

яким було надано можливість безкоштовного щеплення вакциною 

Pfizer та CoronaVac.   

Так на базі медичного пункту у гуртожитку № 6 за адресою 

Довженка, 9а було щеплено майже пів тисячі студентів та 

аспірантів університету. 

3.3. Робота у гуртожитках 

В 2021 році з метою заселення вільних місць у гуртожитках та 

залучення коштів на покращення матеріально-технічного стану 

гуртожитків університету, профком студентів спільно з дирекцією 

студмістечка організував поселення випускників університету та 

студентів інших закладів освіти м. Одеси. Було заселено майже 

90 % вільних місць усіх гуртожитків університету, з яких 490 місць 

оплачуються мешканцями у повній вартості без їх фактичного 

займання.  

Щосеместру проводиться «Конкурс на кращу кімнату», в 

якому також задіяні завідувачі гуртожитками, заступники деканів з 

виховної роботи та студради гуртожитку.  
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IV. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА 

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ 

4.1 Реструктуризація підрозділів, що забезпечують 

міжнародне співробітництво та інтернаціоналізацію освіти 
  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 

«Про приведення у відповідність до законодавства статутів закладів 

вищої та фахової передвищої освіти, що належать до сфери 

управління МОН» від 09 вересня 2021 р. № 974 та у світлі листа 

Міністерства освіти і науки України від 08 жовтня 2021 р. № 1/9-

534, структура підрозділів, що забезпечують міжнародне 

співробітництво ОНУ та інтернаціоналізацію науково-освітньої 

діяльності університету, зазнала істотних змін: навчальний інститут 

міжнародної освіти було перетворено на центр міжнародної освіти, 

а на базі підготовчого відділення для іноземних громадян, центру 

паспортно-візової підтримки, центру наукової й освітянської 

мобільності, навчально-методичного центру, центру обліку 

академічних документів та зв’язку з випускниками, центру 

підвищення наукової й освітянської кваліфікації, лабораторії 

технічних засобів навчання, які входили до складу навчального 

інституту міжнародної освіти, у складі центру міжнародної освіти 

було утворено підготовче відділення для іноземних громадян, відділ 

паспортно-візової підтримки, відділ академічної мобільності та 

грантової підтримки, відділ інтернаціоналізації освітньо-наукової 

діяльності. 

У зв’язку з цим кафедру мовної та загальногуманітарної 

підготовки іноземців, яка входила до складу навчального інституту 

міжнародної освіти, було закріплено за філологічним факультетом, 

а науково-навчальну лабораторію «Центр культури та історії Італії 

ім. Дж. Гарібальді», яка входила до складу підрозділів, що 

забезпечують міжнародну діяльність», було закріплено за 

факультетом історії та філософії. 

Крім того назву відділу міжнародного співробітництва було 

змінено на «Відділ міжнародних зв’язків». 
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4.2 Міжнародне співробітництво ОНУ 

ОНУ успішно веде міжнародне співробітництво на 

регіональному та глобальному рівнях, одним з перших в Україні 

став членом Європейської Університетської Асоціації, Всесвітньої 

Асоціації Університетів, приєднався до Великої Хартії 

Університетів, є одним з членів-засновників Євразійської Асоціації 

Університетів, є членом Чорноморської мережі університетів, 

Дунайської конференції Ректорів, Асоціації франкофонії та інших 

організацій. 06 травня 2021 ОНУ приєднався до оновленої Великої 

Хартії Університетів 2020.  

У 2021 році була розпочато роботу щодо включення ОНУ до 

провідних світових рейтингів університетів: ОНУ увійшов до 

одного з рейтингів системи QS World University Rankings, яка разом 

з рейтингами Times Higher Education University Rankings та 

Academic Ranking of World Universities входить до «великої трійки» 

освітніх рейтингів світу, а саме до регіонального рейтингу QS 

EECA (Emerging Europe and Central Asia) University Rankings 2022. 

У цьому рейтингу ОНУ посів 166 місце (з 451) і зайняв 8 місце 

серед університетів з України. 

Яскравим свідченням міжнародного визнання ОНУ є візити 

іноземних гостей до нашого університету. У звітному періоді до нас 

завітали посли Латвії, Франції, Генеральні Консули Болгарії, 

Польщі, Туреччини, Директор Італійського інституту культури в 

Україні, делегація KRASP (Конференція ректорів академічних шкіл 

Польщі), ректор Вентспілського університету (Латвія), делегація 

Міністерства сільського та лісового господарства Турції, делегація 

Китайського центру міжнародних культурних обмінів, видатні діячі 

науки та культури, професори та науковці з 15 країн світу (усього 

104 особи). Слід відзначити, що у 2020 році відповідні показники 

склали 17 осіб з 7 країн.  

У 2021 р. в ОНУ було проведено 24 міжнародні заходи, які в 

основному відбулись в онлайн-форматі. 
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Бельгія 
 

1 
     

1 

Білорусь 
 

1 
     

1 

Болгарія 1 1 
     

2 

Велика Британія 
 

2 
     

2 

Греція 
   

2 3 
  

3 

Естонія 
  

2 
 

1 
  

3 

Італія 3 
 

2 1 
 

1 
 

7 

Казахстан 
      

13 13 

Китай 
   

3 
 

4 1 8 

Латвія 1 
    

3 
 

4 

Німеччина 
   

1 
   

1 

Польща 3 12 
     

15 

Росія 
 

3 
     

3 

США 
 

2 
     

2 

Туреччина 1 2 
 

2 
 

23 
 

28 

Франція 6 1 
   

1 
 

8 

Швеція 
  

2 1 
   

3 

Усього 15 25 6 10 4 32 14 104 

 

Найбільш масштабним міжнародним заходом, який відбувся в 

ОНУ у 2021 році став Польсько-український Ректорський семінар 

«Докторська підготовка та розвиток молодих вчених у контексті 

кадрової політики польських та українських університетів», 

організований в рамках проєкту «Польсько-українська співпраця 

представницьких організацій ректорів – задля вдосконалення 

діяльності закладів вищої освіти». Семінар проводився під 
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патронатом Міністерства освіти і науки України та Міністерства 

освіти і науки Польщі.  

Також серед міжнародних заходів слід відзначити 

ХХІ Гамовську астрономічну конференцію «Астрономія на стику 

наук: астрофізика, космологія, радіоастрономія й астробіологія», 

Міжнародний круглий стіл «Контроль озброєнь та Європа: нові 

виклики та перспективи для стратегічної стабільності», тематичну 

фотовиставку «Народний Китай: славний шлях руху до 

процвітання», проведену за ініціативою Генерального Консульства 

КНР в Одесі та Міжнародну програму стажувань «Правові системи 

сучасності: традиції та транзиції» для викладачів і докторантів 

Вищої школи права Каспійського університету (Республіка 

Казахстан). 

Кількість закордонних відряджень співробітників ОНУ 

збільшилась з 18 у 2020 році до 34 у 2021 році. 31 відрядження було 

здійснено до 14 країн ЄС: Австрія, Бельгія, Болгарія, Грузія, 

Естонія, Іспанія, Італія, Литва, Німеччина, Польща, Румунія, Сербія, 

Словаччина, Швеція – 31 особа); до 1 країни Африки – Сьєрра-

Леоне було здійснено 3 відрядження.  

Слід відзначити також, що у 2021 році порівняно з 2020 р. 

істотно збільшилась кількість відряджень студентів – з 11 до 19: 

відрядження студентів здійснювались у 7 країн світу: Австрію, 

Болгарію, Італію, Німеччину, США, Туреччину, Швецію. 

Впродовж звітного періоду чисельність міжнародних угод 

ОНУ зросла з 236 до 247: було укладено угоди з наступними 

іноземними науково-освітніми установами: Анкарський університет 

Баязіда Бискавичного (Анкара, Туреччина); Астрономічний 

інститут Словацької Академії Наук (Татранська Ломніца, 

Словаччина); Вентспілський університет прикладних наук 

(Вентспілс, Латвія); Вірменський державний економічний 

університет (Єреван, Вірменія); Каспійський університет (Алмати, 

Казахстан); Седлецький університет природничих та гуманітарних 

наук (Седльце, Польща); Університет Західної Македонії (Козані, 

Греція); Університет Овідія (Констанца, Румунія); Хуайїньський 
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політехнічний університет (Хуайїнь, КНР); Хунанський 

гуманітарний науково-технічний університет (Хунань, КНР), а 

також з Представництвом Міжнародної фундації виборчих систем в 

Україні. 

Відрядження співробітників та здобувачів ОНУ за кордон 
 

КАТЕГОРІЯ 

КІЛЬКІСТЬ 

ВІДРЯДЖЕНЬ 

2019 

КІЛЬКІСТЬ 

ВІДРЯДЖЕНЬ 

2020 

КІЛЬКІСТЬ 

ВІДРЯДЖЕНЬ 

2021 

Ректор та проректори 10 
 

1 

Радники ректора 
   

Директори, декани та їх 

заступники 
13 

  

Завідуючі кафедрами 25 2 3 

Професори, доценти 65 7 18 

Викладачі 10 3 3 

Аспіранти та докторанти 3 2 3 

Студенти 67 11 19 

Зав. лабораторії, відділу 8 1 
 

Наукові співробітники 

та інженери 
28 2 6 

Навч.-доп. персонал 3 1 
 

Художні керівники 
   

Залучені виконавці 

(ЦКД)    

Інші категорії 
   

УСЬОГО  229 29 52 

 

Всього ОНУ є стороною 247 двосторонніх міжнародних угод. 

Фактично найбільш активно у 2021 році велась робота за 

29 міжнародними угодами з університетами та з 4 міжнародними 

організаціями (Європейська асоціація університетів, MAGNA 

CHARTA, DAAD, Асоціація франкофонії, Baltic University 

Programme).  
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4.3 Інтернаціоналізація науково-освітнього процесу та 

залучення іноземних здобувачів до навчання в Україні 
 

Проект Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-

2031 роки передбачає серед стратегічних цілей інтеграцію у 

європейський і світовий освітній простір з урахуванням 

національних інтересів, досягнення цієї стратегічної цілі, у свою 

чергу, забезпечується через такі операційні цілі як, серед іншого, 

інтернаціоналізація науково-освітнього процесу та активне 

залучення іноземних студентів до навчання в Україні. 

 

Інтернаціоналізація науково-освітнього процесу 
 

Інтернаціоналізація науково-освітнього процесу є завданням 

не одного дня, розв’язання якого передбачає інтернаціоналізацію 

навчальних планів/програм курсів, реалізацію міжнародних освітніх 

проектів, викладання іноземними мовами, введення подвійних 

дипломів, інтенсифікацію академічної мобільності, але вирішення 

цього завдання є необхідною передумовою збереження ОНУ серед 

лідерів вищої освіти України. 

Протягом 2021 р. в ОНУ реалізовувалися дві англомовні 

магістерські програми – зі спеціальності 291 «Міжнародні 

відносини» та 073 «Менеджмент», на які також зараховані іноземні 

здобувачі. Навчання англійською мовою по магістерській програмі 

073 «Менеджмент» започатковано у 2021 році.  

Поступово збільшується кількість дисциплін, що викладаються 

в ОНУ англійської мовою: наразі це 102 дисципліни 

(http://onu.edu.ua/en/university-s-courses-taught-in-english). 

Важливим показником інтернаціоналізації навчання в ОНУ є 

діяльність 10 іноземних викладачів, які вносять великий вклад у 

викладання відповідних іноземних мов: 3 китайські викладачі; 

3 грецькі викладачі; 2 турецькі викладачі; 1 італійський викладач; 

1 німецький викладач. 

У 2021 році успішно реалізовувалась програма подвійних 

дипломів з Університетом Л’Аквіла (Л’Аквіла, Італія) для студентів 
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спеціальності 113 «Прикладна математика», проводяться 

переговори з університетами КНР щодо започаткування інших 

програм подвійних дипломів, орієнтованих на китайських 

студентів.  

Необхідною складовою інтернаціоналізації освітнього процесу 

є також реалізація міжнародних освітніх проектів, зокрема, 

протягом 2021 року в ОНУ реалізовувалися такі освітні міжнародні 

проєкти Erasmus+: 

- Проєкт Erasmus+ за програмою Жана Моне «Відносини 

Європейського Союзу та України у фокусі: сусіди чи партнери?» 

(542469-LLP-1-2013-1-UA-AJM-MO, координатор проєкту – 

завідувач кафедри світового господарства і міжнародних 

економічних відносин факультету міжнародних відносин, 

політології та соціології професор С. О. Якубовський);  

- Проєкт Erasmus+ за програмою Жана Моне «Соціальне та 

економічне включення біженців та мігрантів до Європейського 

Союзу: виклики для України» (611599-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-

MODULE, координатор проєкту – завідувач кафедри світового 

господарства і міжнародних економічних відносин факультету 

міжнародних відносин, політології та соціології професор 

С. О. Якубовський); 

- Проєкт Erasmus+ за програмою КА2 (CBHE) 

«Переосмислення регіональних досліджень: Балтійсько-

Чорноморське об’єднання» (586281-EPP-1-2017-1-1-EE-EPPKA2-

CBHE-JP, координатор проєкту – професор кафедри міжнародних 

відносин факультету міжнародних відносин, політології та 

соціології І. М. Коваль); 

- Проєкт Erasmus+ за програмою КА2 (CBHE) «Посилення ролі 

ЗВО у промисловій трансформації до парадигми «Індустрія 4.0» у 

Грузії та Україні (HEIn4)» (609939-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-

CBHE-JP 2020-2023 (професор кафедри менеджменту та інновацій 

економіко-правового факультету ЕПФ І. М. Нєнно). 

Важливим аспектом інтернаціоналізації освіти в ОНУ є участь 

у програмі Erasmus+. Протягом 2021 року Erasmus+ партнерами 
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університету є 26 закладів вищої освіти з 12 країн (Великобританія, 

Греція, Естонія, Італія, Іспанія, Німеччина, Північна Македонія, 

Польща, Туреччина, Фінляндія, Чехія, Швеція). Протягом 2021 року 

було встановлено партнерські зв’язки з 4 закладами вищої освіти з 

3 країн: Неапольський університет (Італія), Ататюркський 

університет (Туреччина), Університет Бартіну (Туреччина), 

Міжнародний університет Візіон (Північна Македонія). 

У 2021 році здобувачі ОНУ реалізували 9 мобільностей, 

зокрема 3 мобільності було реалізовано здобувачами першого 

(бакалаврського) рівня, 3 мобільності – здобувачами другого 

(магістерського рівня), 3 мобільності – здобувачами третього 

(освітньо-наукового) рівня. За приймаючими закладами 5 мобіль-

ностей було реалізовано в Університеті Ка Фоскарі (Венеція, 

Італія), 3 – в Університеті Умео (Умео, Швеція), 1 – в 

Республіканському університеті Сівасу (Сівас, Туреччина). 

Також протягом 2021 року було реалізовано 7 «вхідних 

мобільностей», зокрема 1 мобільність на навчання здобувачів 

(Університет Тарту, Тарту, Естонія), 2 мобільності на стажування 

здобувачів (Республіканський університет Сівасу, Сівас, 

Туреччина), 2 мобільності на стажування викладачів 

(Вюрцбурзький університет Юліуса Максиміліана, Вюрцбург, 

Німеччина та Республіканський університет Сівасу, Сівас, 

Туреччина), 2 мобільності на викладання (Університет Гранади, 

Гранада, Іспанія та Університет Ка Фоскарі, Венеція, Італія). 

У 2021 році було оголошено та проведено 15 конкурсів на 

мобільність в університетах-партнерах, зокрема 8 конкурсів на 

навчання, 2 конкурси на стажування для студентів, 5 конкурсів на 

викладання. За цими конкурсами було опрацьовано 29 заявок, 

обрано 15 переможців. На сторінках «Erasmus Office» на 

офіційному сайті ОНУ та в соціальній мережі Facebook, а також в 

університетських соціальних мережах Facebook, Telegram та 

Instagram оперативно поширюються оголошення про можливість 

участі у програмах мобільності аспірантів здобувачів освіти та 

науково-педагогічних працівників. Також протягом 14–16 жовтня 
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2021 року наш університет долучився до проведення масштабного 

світового флешмобу #ErasmusDays. 

Проте академічні обміни не вичерпуються програмою 

Erasmus+: у 2001 році у рамках програми Німецької служби 

академічних обмінів (DAAD) 3 студенти магістратури спеціальності 

«Міжнародні економічні відносини» пройшли місячне стажування 

для завершення роботи над магістерськими проектами у Вільному 

університеті Берліна. Програма передбачає виконання магістерської 

роботи з подвійним керівництвом викладачів ОНУ та Вільного 

університету Берліну 

 

Залучення іноземних здобувачів до навчання в Україні 
 

В останні роки у сфері української вищої освіти склалася 

ситуація, коли українським університетам необхідно успішно 

конкурувати як з вітчизняними, так і з зарубіжними закладами 

вищої освіти, що вимагає активізації роботи по набору іноземних 

здобувачів.  

На постійній основі здійснюється співпраця з контрагентами 

по набору іноземних студентів, зокрема, протягом 2021 року 

додатково укладено 7 нових угод з рекрутінгу іноземних студентів з 

ТОВ «Україно-Китайський Центр розвитку культури і освіти» 

(Україна), ТОВ «КУЕТ» (Україна), Jiangsu Dehang Information 

Technology Co., Ltd (КНР), Zhejiang Xipei Education Technology Co., 

Ltd (КНР), Beijing Total Education International Co., Ltd (КНР), 

Громадською організацією «Рішен Центр Міжнародних культурных 

обмінів» (Україна), Nanjing Jiangnan Silk Road Culture 

Communication Co., Ltd (КНР), за деякими з них вже успішно 

здійснюється набір слухачів на підготовче відділення для іноземних 

громадян та іноземних здобувачів освіти. У звітному періоді 

ефективно працювали офіційний сайт інституту міжнародної освіти 

і відповідна сторінка в соціальній мережі Facebook, де розміщується 

інформація про правила вступу та навчання іноземних студентів в 
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ОНУ, рекламна інформація про ОНУ поширюється у соціальних 

мережах різних країн світу. 

Протягом 2021 року в ОНУ навчалися 215 іноземних студентів 

та 205 слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян з 

31 країни світу (на підготовчому відділенні – з 12 країн), з них 

11 осіб – за рахунок державного бюджету. Студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти – 137; другого (магістерського) 

рівня – 73; третього (доктор філософії) – 2, стажистів в рамках 

Erasmus+ – 2 особи, навчання в рамках Erasmus – 1 особа. 

За станом на 31 грудня 2021 року кількість іноземних 

здобувачів ОНУ складала 267 осіб, з них студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти – 97; другого (магістерського) 

рівня – 73; третього (доктор філософії) – 2, слухачів ПВІ – 95 осіб. 

Для порівняння за станом на 31 грудня 2020 року кількість 

іноземних здобувачів ОНУ складала 245 осіб, з них студентів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – 90; другого 

(магістерського) рівня – 49; третього (доктор філософії) – 1, 

слухачів підготовчого відділення для іноземців – 105 осіб. 

Необхідно зазначити, що набір здобувачів на всі рівні вищої 

освіти у 2021 року кількісно перевищив відповідні показники 

попереднього 2020 року. 

Слід також відзначити впровадження технологій 

дистанційного навчання на підготовчому відділенні для іноземних 

громадян: з 9 академічних груп, що проходили навчання у 2021 році 

3 групи (36 осіб з Китаю і Туреччини) проходили навчання 

дистанційно.  

Найбільша кількість здобувачів освіти прибуває в ОНУ з КНР, 

Марокко, Туреччини. 

Найбільш популярними факультетами для іноземних студентів 

впродовж останніх років є: факультет хімії та фармації – 

49 студентів, Філологічний факультет (російська мова) – 

35 студентів, ФМВПС – 30 студентів, ЕПФ – 36 студентів, ФПСР 

(психологія) – 14 студентів).  
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Ще одним досягненням ми вважаємо відновлення після 

тривалої перерви набору іноземних громадян на третій рівень вищої 

освіти (доктор філософії) завдяки проходженню успішної 

акредитації більшості спеціальностей. Треба відзначити зростання 

попиту з боку іноземних громадян щодо вступу на третій рівень 

вищої освіти у 2021 року, що можна оцінити як потенціальну точку 

росту в перспективі.  

У звітному періоді ефективно працювали офіційний сайт 

інституту (центру) міжнародної освіти і відповідна сторінка в 

соціальній мережі Facebook, де розміщується інформація про 

правила вступу та навчання іноземних студентів в ОНУ. На 

сторінках «Erasmus Office» на офіційному сайті ОНУ та в 

соціальній мережі Facebook, а також в університетських соціальних 

мережах Facebook, Telegram та Instagram оперативно поширюються 

оголошення про можливість участі у програмах мобільності 

аспірантів здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників. 

 

 

V. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

5.1. Поточний стан будівель та гуртожитків 
 

У навчальному процесі в ОНУ задіяні 23 корпуси загальною 

площею 123 400 м
2
. Всього в університеті в експлуатації 

знаходяться 60 основних будівель і споруд загальною площею 

161 500 м
2
.   

До студмістечка університету належить 8 гуртожитків 

(загальна житлова площа 32 740 м
2
), в яких може бути розміщено 

понад 3400 мешканців (1250 кімнат). Гуртожитки в повному обсязі 

забезпечені, належним чином працюють два медичних пункти. 
 

5.2. Ремонтно-будівельні роботи 
 

Капітальний та поточний ремонт навчальних корпусів та 

гуртожитків ОНУ: 

всі загально-будівельні роботи у звітному періоді проводилися  
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своїми силами за винятком обсягів, які виконувалися 

спеціалізованими організаціями  гуртожитках № 7, № 8, в корпусі 

гуманітарних факультетів, науковій бібліотеці, в ботанічному саду. 

Своїми силами відремонтована частина аудиторій 1-го поверху 

корпусу гуманітарних факультетів, наукової бібліотеки, головного 

корпусу. 

Практично у кожному гуртожитку силами адміністрації 

студмістечка та студентів зроблені певні обсяги малярних робіт, 

робіт з наведення санітарного порядку в місцях загального 

користування, душових, санвузлах, коридорах.  

В корпусах університету відбулася заміна вікон на суму – 

110 698 грн. 

Проведено ремонт крівлі 110 м
2  

вартістю 60 тис. грн. 

Також були проведені роботи, спрямовані на покращення 

діяльності Ботанічного саду на суму – 35 тис. грн. 

Всі системи опалення та елеваторні вузли здані на гідравліку 

КП «Теплопостачання м. Одеси». 

В ході підготовки до опалювального сезону проведено заходів 

та замінено 56 м. п. труб теплопостачання студмістечка, ЦТП, 

корпусу гуманітарних факультетів на загальну суму в 216 422 грн.   

Проведене щорічне налагодження перед опалювальним 

сезоном всіх систем КПА, що відповідає за роботу 

енергозберігаючого обладнання, повірка манометрів елеваторних 

вузлів і теплопунктів, профілактика і промивка бойлерів на системі 

опалення Центрального теплопункту. 

В навчальних корпусах і гуртожитках по санвузлам і 

умивальним кімнатам проводиться профілактика арматури. 

В системі електропостачання на контролі профілактика ТП і 

електрощитових із заміною автоматичних вимикачів, 

трансформаторів струму: здійснено заходів на 160 480 грн. 

Обслуговування, повірка приборів обліку тепла, газу, тиску, 

електролічильників – 479 254 грн. 

Здійснено заходи, спрямовані на енергозбереження (автомати, 

LED лампи, кабель) – 150 000 грн. 
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Триває заміна ламп денного освітлення на LED освітлення по 

гуртожитках і корпусах. 

Виконана гідравлічна промивка систем каналізації з 

очищенням колекторів в гуртожитках № 4, 5. Поточний ремонт 

корпусу проблемних лабораторій – 32 000 грн. 

Проведено тендер на закупівлю тепла з КП «Теплопостачання» 

м. Одеси на 14 251 004 млн. грн. 

Здійснено реконструкцію забору ЗБВ за адресою: 

Шампанський пров., 2. – 195 300 грн. 

Загалом було витрачено коштів на суму: 1 430 154 грн. 

Разом з тим відсутність цільового бюджетного фінансування 

на капітальні потреби не дозволяє провести ремонти аварійних 

фасадів бібліотеки, головного корпусу, ремонту аудиторій, 

інженерних мереж, облаштувати автоматизовану систему 

протипожежної безпеки. 

 

5.3 Заходи щодо ліквідації порушень вимог в сфері 

протипожежної безпеки 
 

В період з 06 липня 2021 року по 19 липня 2021 року в ОНУ 

імені І. І. Мечникова відбувався позаплановий захід державного 

нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання 

вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, в 

ході якої біло встановлено виконання 103 зауважень із 154, що були 

встановлені у приписі № 90 від 09 листопада 2020 року.  

  Було здійснено розробку проектно-кошторисної документації 

на протипожежну безпеку в Одеському національному 

університеті імені І. І. Мечникова – 1 млн. грн. (субсидія 

Одеської обласної ради) + 127 450 грн. (спецфонд); 

 Модернізація грат з облаштування аварійного виходу; обробка 

дерев’яних конструкцій, встановлення протипожежних дверей 

-147 700 грн. 

Загалом: 1 275 150 грн. 
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Розпочато процедури з оформлення документів на право 

власності та реєстрація речових прав на землі та об’єкти 

нерухомості, що закріплені за університетом. 

 

5.3. Орендні відносини 
 

Політика університету в сфері орендних відносин будується на 

розумній необхідності покращення умов праці і навчання 

співробітників і студентів і зосереджена, в основному, на таких 

сферах як організація харчування; інформаційно-технічне 

забезпечення; соціальне обслуговування; забезпечення Інтернетом 

та мобільним зв'язком. 

Приміщення здаються в оренду, перш за все, з метою 

покращення соціально-культурних та побутових умов навчання і 

життя студентів і співробітників університету.  

 

 

VI. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ ТА 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ 

Дохідна частина бюджету університету за загальним і 

спеціальним фондом разом за останні два роки становить: у 2020 р. 

– 289 059.2 тис. грн., у 2021 р. – 340 972.2 тис. грн. У цілому доходи 

університету у 2021 р. відносно показників попереднього звітного 

періоду збільшились на 51 913.0 тис. грн. за рахунок збільшення 

власних надходжень на 20 274.8 тис. грн. та бюджетних асигнувань 

на 28 818.6 тис. грн.  

Збільшення надходжень до спеціального фонду університету 

обумовлено не лише підвищенням вартості контрактного навчання з 

прив’язкою до Порядку формування мінімального розміру плати за 

навчання для здобуття вищої освіти на основі індикативної 

собівартості, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України «Деякі питання запровадження індикативної собівартості» 

від 03 березня 2020 р. № 191, а і збільшенням у структурі власних 
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надходжень частки додаткових платних освітніх послуг і 

надходжень від додаткової (господарської) діяльності за рахунок 

активізації роботи структурних підрозділів університету, зокрема 

студентських гуртожитків, ботанічного саду, центру мовної 

підготовки та мовної сертифікації тощо.  

Для порівняння, надходження до спеціального фонду у 2020 р. 

становили 117 038.0 тис. грн. (40,5 % від загального обсягу дохідної 

частини бюджету університету у 2020 р.), а у 2021 р. 140 132.4 тис. 

грн. (41,1% від загального обсягу дохідної частини бюджету 

університету у 2021 р.), з них – 1 000.0 тис. грн. субвенції з 

місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів, яку університет отримав 

для розробки проектно-кошторисної документації на протипожежну 

безпеку відповідно до рішення Одеської обласної ради від 16 квітня 

2021 р. № 134-VIII в рамках Обласної програми розвитку освіти 

Одещини на 2019-2021 роки. 

У структурі витрат, безумовно, переважають видатки на оплату 

праці з нарахуваннями (268 367.9 тис. грн., або 78.7 % від 

загального обсягу видатків за звітний період), стипендіальне 

забезпечення (25 641.8 тис. грн., або 7.5 % від загального обсягу 

видатків за звітний період), оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв (29 763.6 тис. грн., або 8.8 % від загального обсягу 

видатків за звітний період). Інші статті витрат (зокрема, на 

утримання та модернізацію матеріально-технічного комплексу 

університету), на жаль, фінансуються за «залишковим» принципом 

з огляду на обмеженість можливостей власних надходжень 

університету, втім у порівнянні з попереднім звітним періодом 

спостерігається позитивна динаміка й у цьому напрямі.  

Слід зауважити, що за підсумками 2021 р. в університеті 

відсутня заборгованість по заробітній платі та іншим соціальним 

виплатам, а також погашено кредиторську заборгованість у сумі 

3 787,6 тис. грн. по оплаті теплопостачання. Скорочення штатної 

чисельності працівників університету не проводились. При цьому, 

структура соціальних виплат зазнала істотних змін: в університеті 
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відновлено виплату доплат за науковий ступінь і вчене звання до 

максимального рівня, передбаченого Законом України «Про вищу 

освіту» та підзаконними актами у цій сфері, відновлено стимулюючі 

виплати надбавок за складність, напруженість праці та за високі 

досягнення у роботі, працівники наукової бібліотеки отримують 

доплату за особливі умови праці, збільшено частку преміальних 

виплат і матеріальної допомоги працівникам. Зокрема, соціальні 

виплати університету у 2021 р. характеризуються такими 

показниками: виплата доплат і надбавок становить 43 794,7 тис. грн. 

(для порівняння, у 2020 р. виплачено 29 990,7 тис. грн.), обов’язкова 

допомога на оздоровлення виплачена в сумі 6 822,9 тис.грн. (у 

2020 р. – 5 851,3 тис. грн.), виплати матеріальної допомоги 

працівникам університету у зв’язку зі скрутним матеріальним 

становищем, хворобою і необхідністю лікування становлять 

148,4 тис. грн. (для порівняння, у 2020 р. було виплачено лише 

5,0 тис. грн.), преміальні виплати здійснені в сумі 233,2 тис. грн. 

(для порівняння, у 2020 р. цей показник становив 113,6 тис. грн.). 

Аналізуючи показники видатків університету на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв у 2021 р., варто вказати на 

значне підвищення тарифів (на 38,4 % порівняно з минулорічним 

періодом). Однак, поряд з цим варто також констатувати позитивну 

динаміку зменшення обсягів споживання за рахунок реалізації 

комплексних заходів з енергоефективності та політики 

раціонального і бережливого використання енергоресурсів. 

Слід зауважити, що фінансова політика університету 

характеризується відкритістю, прозорістю та виваженим розподілом 

ресурсів з урахуванням реальних можливостей дохідної частини 

бюджету і перспектив стратегічного розвитку. Раз на півріччя на 

засіданнях ректорату і вченої ради університету головний бухгалтер 

доповідає щодо показників фінансово-господарської діяльності та 

стану виконання кошторису. Кошторисні призначення, штатний 

розпис, бюджетна і фінансова звітність університету розміщуються 

у відкритому доступі на офіційному веб-сайті університету 

відповідно до вимог чинного законодавства про публічні фінанси. 
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Планові документи, бюджетна і фінансова звітність подаються 

Міністерству освіти і науки України як головному розпорядку 

коштів своєчасно і у повному обсязі. 

 

 

VII. СПОРТИВНА ТА КУЛЬТУРНО-МАСОВА РОБОТА 
 

Включення в навчальні плани підготовки за всіма 

спеціальностями університету дисципліни «Фізичне виховання» 

підкреслює важливість завдання, яке стоїть перед Одеським 

національним університетом імені І. І. Мечникова в підготовці 

сучасних фахівців – гармонійно розвинених особистостей. 

Викладанням цієї навчальної дисципліни в університеті, 

пропагандою здорового способу життя займаються викладачі 

кафедри фізичного виховання і спорту ОНУ. Вони багато роблять 

для того, щоб вирішити досить складне завдання: виконання 

студентами нормативів майстрів спорту, кандидатів в майстри 

спорту, розрядників зі спортивних дисциплін, а також втілення 

постійної морально-фізичної адаптації студентів до напруженого 

навчального процесу в ОНУ та підготовки їх до майбутньої 

професійної діяльності. 

Формування в студентської молоді основ теоретичних знань, 

практичних і методичних здібностей (умінь і навичок) з фізичного і 

спортивного виховання, фізичної реабілітації, масового спорту, як 

компонентів їх повноцінної, гармонійної та безпечної 

життєдіяльності.  

 Наша країна, як ніколи, потребує фізично підготовленої 

учнівської, студентської та допризовної молоді, здібної до творчої 

праці і захисту Батьківщини, існує реальна загроза знищення 

системи фізичного виховання, багаторічних напрацювань вчених. 

Всього на кафедрі 10 штатних одиниць. 

Кількість викладачів на кафедрі усього: 14, а саме: 1 – 

заслужений тренер, 1 – кандидат наук, 1 – заслужений працівник 

фізичної культури, 2 – майстра спорту міжнародного класу, 3 – 
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майстра спорту СРСР, 2 – майстра спорту України, 4 – кандидатів у 

майстри спорту. 

Заняття фізичним вихованням та спортом проходять на 

спортивних базах університету. В тому числі є: стадіон, спортивний 

зал, 3 – міні спортивні зали, 10 – спортивних майданчиків, 3 – 

тенісних кортів, 1 – футбольне поле, 2 – спортивні кімнати, 6 – 

приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, один з них з 

тренажерним обладнанням. 

На кафедрі заняття з фізичного виховання проводиться в 3-ох 

відділеннях: основне, спеціальне, спортивне.  

Комплексні змагання серед студентів ЗВО ІІІ – ІV рівнів 

акредитації проводяться протягом навчального року. Основним 

найбільш важливим і масовим етапом є внутрішні вузівські 

змагання серед факультетів, курсів, студентських гуртожитків, 

спортивно-оздоровчих таборів.  

Відкрита першість Іст.фак. з міні футболу – головні судді 

турніру, доц. Вінцковський Т. І., Футбольний турнір пам’яті 

О. Ф. Попичка з 15.08.08. р., студентський фестиваль 

«MECHNIKOV SPORT FEST» – вересень 2021р. 

Другим етапом є фінальні змагання ХХІХ обласних 

студентських ігор з 24 видів спорту. 

 Третім етапом є Універсіада України, змагання збірних команд 

областей України. 

 Четвертим етапом є Всесвітня Універсіада серед студентів. 

Керівництво проведення змагань здійснюється головною 

суддівською колегією, затвердженою Одеським обласним 

відділенням (філією) Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти науки України та кваліфікованими суддями 

обласних федерацій з наступних  видів спорту:  

 Баскетбол (ч.) 

 Баскетбол (ж.) 

 Вільна боротьба(ч., ж.) 

 Греко-римська боротьба (ч.) 

 Самбо (ч., ж.) 
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 Дзюдо (ч., ж.) 

 Волейбол (ч.) 

 Волейбол (ж.) 

 Гандбол (ч.) 

 Гандбол (ж.) 

 Легка атлетика (ч.) 

 Плавання (ч., ж.) 

 Баскетбол 3*3 (ч., ж.) 

 Теніс настільний (ч., ж.) 

 Кульова стрільба(ч., ж.) 

 Футбол (ч.) 

 Фут зал(ч., ж.)  

 Шахи (ч., ж.) 

 Регбі (ч., ж.) 

 Водне поло (ч.) 

 Бадмінтон (ч., ж.) 

 Карате WKF (ч., ж.) 

 Таїландський бокс (ч., ж.) 

 Бокс (ч., ж.) 

 Гирьовий спорт  

З 12 залікових видів 10 призових:  

1 місце – н/теніс, карате, б/б 

2 місце – самбо, фут зал (ж.), тайбокс.   

3 місце – пул. стрільба, бадмінтон, водне поло, футбол (ж), дзюдо, 

шахи. 

 Студенти ОНУ у складі збірних команд України, приймали 

участь у змаганнях високого рівня, міжнародних чемпіонатах, 

чемпіонатах Європи, Першості Світу. 

Щетнік Ірина – 1 к., маг. РГФ, XVI літні ПАРАЛІМПІЙСЬКІ 

ігри 2021 м. Токіо – 3 місце. Нагороджена орденом Княгині Ольги 

3 ступеня, а також нагороджена почетним знаком «Вдячність». 

Кубок Світу м. Ліма з  кульової стрільби – 1 місце. 

Хамдучі Ель Хамза – 1 к. ХІМ. Універсіада України з 

тхеквандо (ВТФ) – 3 місце. 
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Панчук Аріадна – 2 к. ЖУР. Чемпіонат Європи м. Тампере, 

Фінляндія – 2 місце. Чемпіонат України з карате серед юніорів – 

1 місце. 

Карнаух Глеб – 2к. МФІТ. Чемпіонат України з карате 

м. Полтава – 2 місце, Чемпіонат України з карате м. Дніпро – 

1 місце. 

Павлюк Максим – 1 к.,ФПСР. Кубок України з самбо – 

2 місце. 

Юрескул Іван – ЕПФ, Чемпіонат України з самбо – 5 місце, 

(виконав МСУ). 

 Сіренко Олександра – випускниця магістратури – виконала 

МСУМК з самбо. Чемпіонат Світу з самбо м. Київ – 1 місце. 

 Філіп Андрій – КМС з самбо. Чемпіонат України з боротьби 

м. Одеса – 2 місце.  

 Шеремет Максим – 5 курс ГГФ (МСУМК), присвоєно звання 

МСУМК в 2020 році, член збірної України з самбо. Чемпіон 

України, призер та чемпіон міжнародних турнірів.   

Головною метою Центру культури і дозвілля ОНУ є 

проведення виховної та культурно-просвітницької роботи зі 

студентською молоддю та співробітниками університету, 

організація їх дозвілля.  

Для цього Центр:  

- пропагує досягнення у сфері науки, культури, літератури та 

мистецтва;  

- сприяє розвитку організаційних та творчих здібностей, 

суспільно-політичної активності та ініціативи, формуванню у 

молоді високих моральних якостей, естетичного смаку;  

- створює умови для організації самодіяльних об`єднань, 

колективів художньої творчості;  

- тематичні вечори, зустрічі з діячами науки, літератури, 

мистецтва; 

 - проводить концерти та вистави, турніри КВК, свята 

«посвячення у студенти», Новий рік, День студента, День 

народження ОНУ, щорічний огляд-конкурс творчих колективів 

факультетів університету, «Mechnikov Concerte» у Літньому театрі, 



63 
 

Одеську Обласну Студентську Лігу Сміху, «дні факультетів» та 

інше.  

При Центрі працюють відомі в Україні та за її межами 

колективи, клуби за інтересами. Зараз при ЦКД ОНУ працюють 

більше 20-ти творчих колективів, група солістів різного жанру та 

3 клуби за інтересами. 

Подальший розвиток цього напрямку життєдіяльності 

університету вимагає поліпшення фінансування Центру культури, 

особливо приведення у стан, який би відповідав сучасним вимогам, 

актової зали (кондиціонування, модернізація електромережі, 

системи затемнення актової зали). 

 

 

VIII. УНІВЕРСИТЕТ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ТА СВІТОВОМУ 

ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 
 

Серед основних завдань прес-служби ОНУ імені 

І. І. Мечникова – представлення університету в інформаційному 

полі, підтримка позитивного іміджу, створення інформаційних 

довідок  для медіа щодо подій в ОНУ. 

В інформаційному полі ОНУ системно демонструє дотримання 

актуальних трендів — відкритість, прозорість, взаємодію. 

Відкритість ОНУ за допомогою медійних ресурсів вирішує 

такі завдання: 

- знайомить потенційних абітурієнтів із життям університету; 

- представляє українській та світовій академічній спільноті 

університетські наукові та освітні практики в різних галузях; 

- інтегрує досягнення університету в загальносвітовий 

інформаційний простір. 

Для вирішення цих завдань прес-служба використовує такі 

канали та інструменти: 

1. Корпоративні соцмережі / 2587 розміщень 

2. Інформагентства міста та країни /10721 згадка 

3. Телевізійні та ютюб-ефіри / 102 виходи 
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4. Проведення брифінгів, прес-конференцій /5 

У 2021 році прес-службою ОНУ за підтримки адміністрації 

ініційовано створення для кожного факультету та підрозділу ОНУ 

своїх представництв у соцмережах. Потім, протягом кварталу, прес-

службою надавалася методологічна підтримка формування команд 

контент-менеджерів для цих акаунтів. Результатом стала регулярна 

активна соцмережева робота факультетів і підрозділів. 

Так, у 2021 році факультетами та підрозділами вироблено 

254 од. відеоконтенту; 1308 од. текстового контенту, 2798 од. 

візуального контенту. Це дозволяє оперативно та актуально 

підтримувати контакт із потенційним абітурієнтом, роботодавцем та 

колегами у науковому світі. 

Загальна кількість медіа, одеських, всеукраїнських та 

міжнародних, які відвідали брифінги, прес-конференції, події в 

ОНУ – 54.  

Згідно з метриками адмінпанелі корпоративних соцмереж, 

охоплення розміщених там матеріалів за звітний період (січень – 

грудень 2021 р.) склало 897 тис. переглядів. Зазначимо декілька 

матеріалів, що викликали особливий інтерес аудиторії: вибори 

ректора (58 тис. переглядів), два інтерв'ю ректора (21 тис. 

переглядів); міжнародні візити до ОНУ (18 тис. переглядів); візит 

міністра МОН до ОНУ (12 тис. переглядів); прес-брифінг 

приймальної комісії (12700 переглядів); інформації про перемоги 

студентів ОНУ у спортивних, культурних та наукових змаганнях 

(15324 перегляди); інформації про перемоги ОНУ у міжнародних 

рейтингах ( 7594 перегляди). 

Для віральності – високої цитованості, репостів матеріалів – 

прес-служба виготовляє фото, відео-контент (1321 од.), яким 

супроводжуються матеріали на корпоративних ресурсах. 

Прозорість ОНУ переконливо підтверджується високими 

позиціями у престижних рейтингах, українських та міжнародних: 

QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2022, 

Вебометрікс, Освіта; у ТОП Форбс найкращих факультетів країни 

увійшов економіко-правовий факультет ОНУ.  
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У 2021 році університет, єдиний із вузів Півдня України, 

зайняв позиції у ТОП-10 авторитетних рейтингів. «Мета рейтингу – 

стимулювати університети та вчених до інтернет-активності, яка 

адекватно відображала б їх досягнення», – зазначають творці 

Вебометрікс. Положення в рейтингах відображає і методологічно 

точну роботу репозитарію Наукової бібліотеки ОНУ та медійну 

прозорість університету. 

Взаємодія – один із важливих векторів інтерактивних рухів 

університету у звітний період. У більшості зазначених подій медіа-

супровід прес-служби ОНУ робить взаємодії, що відбулися, 

надбанням інформаційного поля. У відсотковому відношенні до 

загальної кількості контенту, що генерується, матеріали про 

взаємодію займають 25 %. 

За кількістю та якістю згадок у медіа ОНУ, безперечно, є 

хедлайнером вузівського інформаційного простору Одеси. При 

цьому варто зазначити, що тональність повідомлень про 

університет у 82 % випадків має позитивний характер. Системний 

характер інформаційної присутності впливає на позиції у значних 

освітніх рейтингах, сприяє популяризації університету серед 

абітурієнтів та потенційних партнерів. 

 

 

ІХ. ВИКОНАННЯ ЦІЛЬОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОНУ ЗА 2021 РІК 

Відповідно до визначених контрактом № І-74 цільових 

показників діяльності,  виконано наступне: 

П.2 «Збільшення кількості навчальних аудиторій, які 

оснащені мультимедійним обладнанням або іншим спеціальним 

обладнанням, яке забезпечує виконання функцій 

мультимедійного обладнання (в тому числі з можливістю 

підключення переносного обладнання…»  

Частка навчальних аудиторій, які оснащені мультимедійним 

обладнанням складає близько 30 % станом на 2021 рік, з них за 
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звітній період закуплено, змонтовано в аудиторіях та введено в 

експлуатацію наступне мультимедійне обладнання: 
 

Проєктори, шт. 
Всього, 

шт. 
Ппримітка 

Проектор XGIMI HALO 3D 

4K з кабелем 
1 Гранти, наука 

Проектор Acer QH10 1 Гранти, наука 

Проектор Epson EB-W45 3 Гранти, наука 

Телевізор 32 LED HD 

Samsung UE32T4510 Smart 
6 Закупівля ОНУ 

 

Крім того, у Великій хімічній аудиторії на виконання вимог 

МОН і МОЗ для проведення КРОК та ЄДКІ для регульованих 

спеціальностей (226 Фармація, промислова фармація. Освітня 

програма: Фармація) встановлено систему відеоспостереження. 

 

Назва Кількість 

Система  відеоспостереження  у комплекті   

Мережева відеокамера Dahua dh-ipc-

hdw2431tp-as-s2 
4 

Мережева відеокамера  Dahua dh-ipc-

hdw3441tp-zas 
1 

Комутатор Dahua 1 

Відеореєстратор Dahua 1 
 

Система також може бути використана для: 

 Проведення лекцій, які супроводжуються демонстрацією 

хімічних дослідів в режимі online; 

 проведення конференцій у змішаному (online –ofline) режимі з 

одночасною трансляцією через інтернет; 

 проведення захистів дисертаційних робіт. 

Завершено реалізацію довготривалого проекту (2019-2021 рр.) з 

закупівлі, монтажу та введення в експлуатацію обладнання Великої 

конференц-зали засідань вченої ради, що розширює можливості 

проведення конференцій, вебінарів, захистів дисертаційних робіт 

тощо. 
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Назва Кількість 

Монітор Dell P2417H 18 

Сплиттер DIGITUS HDMI (IN*1-

OUT*8) 4K, (DS-43303) 
7 

Видеокоммутатор DIGITUS 

HDMI (IN*3-OUT*1) 4K 
2 

Кабель HDMI High speed + 

Ethernet (AM/AM) 2.0m 
10 

Кабель HDMI High speed + 

Ethernet (AM/AM) 3.0m 
10 

Кабель HDMI High speed + 

Ethernet (AM/AM) 5.0m 
10 

Кабель HDMI High speed + 

Ethernet (AM/AM) 10.0m 
10 

 

В рамках реалізації проекту Посилення ролі ЗВО у 

промисловій трансформації до парадигми «Індустрія 4.0» у Грузії та 

Україні (HEIn4) (Координатор від ОНУ - Нєнно Ірина Михайлівна, 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

менеджменту та інновацій) створено та обладнано навчальну 

лабораторію «Віртуальне Підприємство» 
 

Назва Кількість 

Проектор XGIMI HALO 3D 4K з 

кабелем 
1 

DELL Monitor P2421 Black   (210-

AWLE) 
12 

Комплект LogitechDesktop MK120 12 

МОНІТОР DELLU4320Q (210-

AVCV) з кабелем HDMI 10м., 

кабелемVGA 10м.,  кріпленнямVESA 

1 

 

П.8 «Збільшення кількості проіндексованих публікацій НПП 

у виданнях, які реферуються у науково-метричних базах Web of 

Science та Scopus. Щорічне збільшення публікацій у виданнях, які 

реферуються у науково-метричних базах Web of Science та 

Scopus, не менше ніж на 5 % щорічно» 
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Порівняльна таблиця (2020 та 2021 рр.)  

кількості проіндексованих публікацій НПП ОНУ імені 

І. І. Мечникова у виданнях, які реферуються у науково-

метричних базах  

Scopus та Web of Science 
 

 Scopus 

З
б
іл

ь
ш

ен
н

я
 %

 Web of Science 

Core Collection 

З
б
іл

ь
ш

ен
н

я
 %

 

Загальна 

кількість 

статей 

2020 2021 2020 2021 

3 894 4 090 5 % 5 039 5 169 2,6 % 

Загальна 

кількість 

цитувань 

25 542 28 368 11 % 28 552 30 916 8,3 % 

h-index 67 69 3 % 66 70 6 % 
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* * * 

Шановні колеги, дорогі друзі! 

Кожен з Вас зробив свій внесок у розвиток університету в 

цьому році і я впевнений, що Ви будете це роботи і надалі. Я щиро 

вдячний колективам всіх структурних підрозділів та кожному з Вас 

особисто за плідну співпрацю і сподіваюсь, що разом з Вами ми 

зробимо наш університет кращим, незважаючи на необхідність 

вирішувати складні проблеми та завдання, які ставить перед нами 

сьогодення! В добрий час! 
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