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Шановні колеги! Шановна університетська громадо!
Минуло два роки мого перебування на посаді ректора Одеського
національного університету імені І.І. Мечникова. Сьогодні я звітую
перед вами про те, що зроблено за останній рік, що ми усі разом здобули, а також про те, що в нашому університетському житті залишилося невирішеним, проблемним і, нарешті про те, які завдання
постають нагальними на перспективу.
Звіт про роботу на посаді ректора представлено у розділах:
1. Загальні відомості та навчальний процес; 2. Виховна робота.
Студентське самоврядування; 3. Науково-дослідна робота; 4. Міжнародне співробітництво; 5. Господарська діяльність; 6. Фінанси та
соціальний захист співробітників; 7. Культурно-масова та спортивна робота; 8. Університет в контексті країни та світу.
Наш університет функціонує відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і
науково-технічну діяльність», Державної програми «Освіта XXI століття», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 4 липня
2005 року, «Положення про організацію навчального процесу у ВНЗ»
(Наказ МОН України від 02.06.1993 р.), матеріалів колегій МОНМС
України, нормативних та розпорядних документів МОНМС України.
Освітянську діяльність в цілому за IV рівнем акредитації університет здійснює відповідно до рішення ДАК України.
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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
1.1. Загальні відомості щодо організації
навчального процесу
Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від
втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій; він спрямований на створення умов для самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства і держави у
кваліфікованих фахівцях.
Організація навчального процесу здійснюється навчальними
підрозділами університету відповідно до навчальних планів за всіма
напрямами, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за денною та
заочною формами навчання.
Відповідно до рішення Науково-методичної комісії МОНМС
України з безпеки життєдіяльності з 2012/2013 навчального року впорядковані та уніфіковані для студентів усіх напрямів і спеціальностей
обсяги аудиторного навантаження та форми контролю за нормативними дисциплінами «Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист»,
«Охорона праці у галузі», «Основи медичних знань» тощо. Вперше
запроваджено факультативну дисципліну з технології пошуку робочих місць, яка надасть випускникам університету більшої впевненості
щодо їх працевлаштування.
В організації навчального процесу здійснено перехід на нові галузеві стандарти вищої освіти 2010 та 2011 років (напрями: «Математика», «Прикладна математика», «Комп'ютерна інженерія»).
Вперше розроблені та запроваджені навчальні та робочі навчальні плани та, відповідно до них, організовано навчальний процес для
студентів І курсу, прийнятих за новими напрямами та спеціальностями, ліцензованими у 2012 році (бакалаври: «Прикладна фізика», «Біотехнологія»; магістри: «Міжнародні економічні відносини»).
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1.2. Контингент студентів. Абсолютна успішність
та якість навчання
У 2011/2012 н. р. в університеті навчалось 7256 студентів денної
та 3796 студентів заочної форми навчання, всього 11052 особи; з них
5105 за рахунок державного бюджету, 5947 за контрактом. Контингент
студентів, які навчались за рахунок державного бюджету склав 46,2%.
Динаміка показників контингенту студентів
Контингент

2009/2010 н. р.

студентів

2010/2011 н. р.

2011/2012 н. р.

Денна

Заочна

Денна

Заочна

Денна

Заочна

форма

форма

форма

форма

форма

форма

навчання

навчання

навчання

навчання

навчання

навчання

8373

4781

8029

4367

7256

3796

ВСЬОГО

13154
Б

К

Б

12396
К

Б

К

Б

11052
К

Б

К

Б

К

4758 3615 959 3822 4784 3245 762 3605 4400 2856 705 3091

Протягом 2009/2010 - 2011/2012 н. рр. має місце тенденція зменшення контингенту студентів, як по денній, так і по заочній формам навчання. Контингент студентів по денній формі навчання зменшився на
1117 осіб, що складає 13,3%, по заочній на 985 осіб, що складає 20,6%.
Зменшився також контингент студентів, які навчаються за рахунок
державного бюджету: по денній формі навчання на 358 осіб, це складає
7,5%, по заочній формі навчання на 254 особи, це складає 26,5%.
Важливим показником якості підготовки фахівців являються абсолютна успішність та якість навчання. У 2011/2012 н. р. абсолютна
успішність на денній формі навчання 91%, якість навчання 53%. Загалом по університету за денною формою навчання абсолютна успішність протягом трьох років збільшилась з 89,3% до 91%, якість
навчання залишилась на рівні 53%.
По заочній формі навчання у 2011/2012 н. р. абсолютна успішність складає 91,5%, якість навчання 51%.
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Загалом по університету за заочною формою навчання абсолютна успішність протягом трьох років трошки збільшилась з 91,1% до
91,5% якість навчання зменшилась до 51%.
1.3. Державна атестація студентів
Державна атестація студентів здійснюється державними екзаменаційними комісіями за всіма напрямами і спеціальностями для всіх
освітньо-кваліфікаційних рівнів.
Державна комісія перевіряє науково-теоретичну та практичну
підготовку фахівців, вирішує питання про присвоєння їм відповідного
освітнього рівня, видання державного документа про освіту, опрацьовує пропозиції щодо поліпшення якості освітньо-професійної підготовки фахівців в університеті.
У 2011/2012 н. р. було сформовано 61 державну екзаменаційну
комісію; їх очолювали голови ДЕК з числа провідних вчених університету, вищих навчальних закладів м. Одеси; 40 голів ДЕК – доктора
наук, професори; що становить 75,5% від загальної кількості голів ДЕК.
Організація роботи Державних екзаменаційних комісій
2010/2011 н. 2011/2012 н.
2009/2010 н. р.
р.
р.
Загальна кількість комісій
61
62
61
Кількість голів ДЕК
58
51
53
У т. ч. докторів наук,
39
39
40
професорів з:
- університету
26
21
24
- інших вузів
11
13
12
- організацій
2
5
4
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Результати державної атестації студентів
Освітньо2009/2010 н. р.
кваліфікацій- Захи Кіл Рений рівень
щен дипл. ком.
о з від- до
зн. аспір.
Магістр
- денне
317 111 146
- заочне
170 28
44
Всього
487 139 190
Спеціаліст
- денне
968 120 38
- заочне
1157 60
3
Всього
2125 180 41
Бакалавр
1833 287
- денне
1020 36
- заочне
Всього
2853 323
ВСЬОГО
- денне
3118 518 184
- заочне
2347 124 47
ВСЬОГО
5465 642 231
ОНУ

2010/2011 н. р.
2011/2012 н. р.
Кіл. РеЗа- Кіл. Рехи- дипл. ком. Захи- дипл. ком.
щен з від- до щено з від- до
ун. аспір.
зн. аспір.
о
352
123
475

127
20
147

121
35
156

308
140
448

107
18
125

135
37
172

965 105
1090 52
2055 157

41
2
43

929
1028
1957

73
47
120

46
2
48

1737 252
940 38
2677 290

-

1565
910
2475

200
47
247

-

3053 484
2153 110

162
37

2802
2078

280
112

181
39

5207 594

199

4880

492

220

1.4. Практична підготовка студентів
Практична підготовка студентів забезпечується проходженням
навчальних та виробничих практик, у т. ч. педагогічних відповідно до
«Положення про проведення практики студентів вищих навчальних
закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93.
Показники проходження практики протягом 2009/2010 н. р.,
2010/2011 н. р., 2011/2012 н. р.
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2009/2010 н. р.
На практику було направлено 5682 студента денної форми навчання:
- на навчальну 1687
- на виробничу 3995
у т. ч. педагогічну 1360.
По заочній формі навчання на практику було направлено 1029 студента
- на навчальну 0
- на виробничу 1029
у т. ч. педагогічну 1029.
Практика проходила на 208 базах.
Керували практикою:
професорів – 49
доцентів – 455
інших – 189.
У 2010 навчальному році літні навчальні і виробничі практики
були проплачені в обсязі 233 793 грн.
2010/2011 н. р.
На практику було направлено 4730 студентів денної форми навчання
- на навчальну 1386
- на виробничу 334
у т. ч. педагогічну 1285.
По заочній формі навчання на практику було направлено 1357 студентів
- на навчальну 236
- на виробничу 1121
у т. ч. педагогічну 381.
Практика проходила на 292 базах.
Керували практикою:
професорів – 51
доцентів – 474
інших – 197.
У 2011 навчальному році літні навчальні і виробничі практики
були проплачені в обсязі 246 516 грн.
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2011/2012 н. р.
На практику було направлено 4784 студента денної форми навчання
- на навчальну 1773
- на виробничу 3011
у т. ч. педагогічну 1252.
По заочній формі навчання на практику було направлено 1201 студент
- на навчальну 29
- на виробничу 1172.
у т. ч. педагогічну 150.
Керували практикою:
професорів – 39
доцентів – 360
інших – 149.
У 2012 навчальному році літні навчальні і виробничі практики
були проплачені в обсязі 246 922 грн.
1.5. Методичне забезпечення навчального процесу
Видання навчально-методичної літератури є одним із показників
навчально-методичної роботи в університеті.
У 2011/2012 н. р. видано 18 монографій, 13 підручників, в т. ч. 8 з
грифом МОНМС України, 46 навчальних посібників, в т. ч. 13 з грифом
МОНМС України, 16 навчально-методичних посібників, в т. ч. 1 з грифом МОНМС України, 91 видання інших видів, загалом 166 одиниць.
Видання навчальної, навчально-методичної
та наукової літератури
Монографій
Підручників (у т. ч. з грифом
МОНМС України)
Навчальних посібників (у т. ч. з
грифом МОНМС України)
Навчально-методичних посібників (у т. ч. з грифом
МОНМС України)
Інших навчально-методичних
видань
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2009/2010 н. р.
11

2010/2011 н. р. 2011/2012 н. р.
12
18

3(2)

9(2)

13(8)

67(12)

69(15)

46(13)

16

24

16(1)

104

84

91

Цей вид роботи проводиться постійно, відповідно до планів роботи кафедр, факультетів та Плану видавничої діяльності університету.
1.6. Робота приймальної комісії та конкурс
Прийом на навчання до університету у 2012 році здійснювала
приймальна комісія відповідно до Умов прийому до ВНЗ у 2012 році,
Правил прийому до ОНУ у 2012 році та з використанням Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Запровадження самої бази
забезпечило рекордно високий конкурс за останні п'ять років. Кількість поданих заяв у 2012 році перебільшила 14 тисяч, що у два рази
більше ніж у 2011 році. Зросла й кількість фізичних осіб, що подали
такі заяви (з 3600 у 2011 р. до 4700 у 2012 р.). Середній конкурс по
університету становив 7,2 особи на місце за денною та 3,8 особи на
місце за заочною формами навчання.
Не зважаючи на такий високий конкурс університету не вдалося
повною мірою виконати обсяг державного замовлення при прийомі.
У першу чергу це стосується таких напрямів підготовки: «Фізика»,
«Прикладна фізика», «Астрономія», «Хімія», «Математика», «Прикладна математика», «Механіка», «Комп'ютерна інженерія», спеціальностей ОКР спеціаліста за денною формою навчання «Мова та
література (із зазначенням мови)» тощо.
Основною причиною недовиконання обсягів державного замовлення залишається недостатньо ефективна профорієнтаційна та агітаційна робота з боку структурних підрозділів університету, а також
нехтування принципами організації та здійснення цільового прийому
сільської молоді. Значна кількість (11) випускників університету 2012
року, які отримали дипломи бакалаврів, а вступали чотири роки тому
саме за цільовими направленнями сільської молоді, подали документи для вступу за заочною формою навчання (у тому числі – контрактною) тільки для того, щоб уникнути процедури розподілу та
працевлаштування у 2013 році.
Факультети та інститути (крім біофаку та ІІПО) недостатньою мірою використовують такі джерела поповнення контингенту студентів як:
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• прийом осіб, що вже здобули ОКР молодшого спеціаліста;
• залучення та прийом іноземних громадян.
Таким чином, всього у 2012 році прийнято на навчання 4046
осіб, з яких 2040 – за контрактом.
1.7. Ліцензування та акредитація.
Розвиток інфраструктури
Протягом минулого року проліцензовано:
• підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями «Бухгалтерський облік», «Фінанси та кредит», «Соціальна робота»;
• підготовку бакалаврів за напрямами «Прикладна фізика», «Біотехнологія»;
• підготовку магістрів за спеціальністю «Міжнародні економічні
відносини».
На засіданні експертної комісії ДАК 26.09.2012 р. успішно
пройшло ліцензування підготовки магістрів на спеціальністю «Економічна кібернетика».
Підготовлені справи для ліцензування підготовки магістрів за
спеціальностями «Прикладна лінгвістика», «Геологія», «Фінансова та
економічна безпека». За першими двома спеціальностями справи будуть подані до МОНМС України найближчим часом, справу з «Фінансової та економічної безпеки» вже подано.
В умовах сьогодення постає принципова задача щодо поліпшення та впорядкування інфраструктури ОНУ. Ми не можемо дозволити
собі подрібнювати потоки, групи, розпорошувати підготовку фахівців
за однаковими напрямами (спеціальностями) між різними структурними підрозділами університету. Тому нагальними є створення окремих: факультету психології з об'єднанням трьох кафедр, що вже
існують; концентрація підготовки економістів та менеджерів в одному структурному підрозділі. На нашу думку це надасть можливість
значною мірою поліпшити якість вищої освіти, наукової діяльності та
організацію навчального процесу.
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1.8. Робота наукової бібліотеки
Будучи основним підрозділом Одеського національного університету, який відповідає за інформаційну підтримку учбового, наукового та виховного процесу Наукова бібліотека визначає пріоритети
своєї діяльності згідно зі стратегією розвитку університету.
Одним з головних напрямків роботи НБ ОНУ ім. І.І. Мечникова
є забезпечення літературою навчального та наукового процесів. За
останні 3 роки університет виділяє на придбання книг від 100 до 200
тисяч гривень на рік. Аналізуючи цінову політику, в 2010 році було
закуплено близько 2500 примірників. На таку ж суму в 2012 році було
куплено близько 1500 примірників.
У 2011-2012 рр. бібліотека закупила 1720 од. на суму 141147,20 грн.:
монографій – 155 од. на суму 14825 грн.;
підручників – 1552 од. на суму 125896 грн.
Також були отримані і введені до фонду бібліотеки 2492 од. видань викладачів та співробітників університету.
Активно працює сектор книгообміну. Якщо у 2010 р. фонд бібліотеки поповнився безкоштовною літературою на 8500 примірників,
то за дев'ять місяців 2012 року на 12500 примірників. Це свідчить про
те, що на жаль, основне поповнення фонду відбувається завдяки
отриманню безкоштовної літератури. Для порівняння: закупили 1720
од., а безкоштовно отримали – 12500 од.
Наукова бібліотека активно працює з вузівськими бібліотеками
України за договором та актами передачі літератури, а також веде переписку з бібліотеками країни, з якими ще не ведеться книгообмін.
З придбанням періодичних видань становище ще гірше. Ціна
комплекту періодичного видання за 2012 рік так зросла в порівнянні з
2010-2011 роками, що на закупівлю меншої кількості комплектів
(279 од.) було витрачено 735553,31 грн., тоді як у 2010 році на 327 од.
було витрачено 413904,29 грн. У зв’язку з тим, що закупівля періодичних видань з кожним роком зменшується, бібліотека не в змозі задовольнити усі потреби читачів.
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Для більш якісного обслуговування читачів проведено реорганізацію інформаційно-бібліографічного відділу. Створено нові сектори,
які відповідають сучасним вимогам. Це: сектор інформаційноаналітичного забезпечення, науково-редакційний сектор та сектор інформаційно-бібліографічного обслуговування. Наприклад, основною
метою діяльності сектору інформаційно-аналітичного забезпечення є
вивчення та науково-інформаційний аналіз вітчизняних і світових інформаційних ресурсів. Користуючись світовими базами даних, співробітники сектору відслідковують показник індексу цитування
вчених ОНУ, готують інформацію щодо індексу рейтингової оцінки
вузів України, проводять збір та обробку інформації за певною проблематикою, на базі якої в подальшому створюють певного виду інформаційні продукти (бази даних).
У 2012 році в бібліотеці засновано читальний зал на допомогу
написання монографії «150 років ОНУ», в подальшому – читальний
зал праць учених і викладачів ОНУ. Фонд читального залу складається із літератури по історії університету та бібліотеки, творчого доробку вчених та викладачів з часу заснування до сьогодення, цифрової
колекції архівних матеріалів та праць викладачів, колекції журналів.
У залі планується постійне проведення віртуальних виставок «Презентація титульних листів праць учених».
У 2012 р. Наукова бібліотека ОНУ перейшла на нову автоматизовану бібліотечну систему Absotheque Unicode, що стало важливим етапом у розвитку інформатизації бібліотеки. Нові модулі програми
реалізують унікальні, недоступні раніше функції. Це, в першу чергу, модуль «Електронна бібліотека», який дозволяє на базі системи створити
сучасну електронну бібліотеку та забезпечити захищений доступ до неї.
Одним із видів інновацій в НБ є створення електронного каталогу видань бібліотеки (імідж-каталогу). Це упорядкований масив оцифрованих каталожних карток, який доступний через Інтернет. Іміджкаталог включає: каталог стародруків, іменні колекції, алфавітний каталог книг російською мовою (XVIII ст. – до 1970 р.), алфавітний каталог книг українською мовою, періодичні видання та видання, які
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продовжуються (XVIII ст. – до 1970 р.). Він надає можливість віддаленому користувачу підвищити рівень інформованості про видання,
які знаходяться у фондах НБ ОНУ.
Створено електронну бібліотеку стародруків та рукописів – інформаційний ресурс, який включає повнотекстові копії рідкісних та
цінних видань. На сайті НБ ОНУ виставлено тексти більше 100 оцифрованих видань у рубриках «Стародруки», «Україніка», «Одесика».
Ця база постійно поповнюється.
З 1 вересня 2012 року розпочато електронну книговидачу на учбових абонементах Гуманітарного корпусу. Це підвищило якість обслуговування та пропускну здатність абонементів.
У цьому ж корпусі відкрито третій комп'ютерний читальний зал, де
читачі зможуть користуватись електронним каталогом, працювати з базами даних, які наявні в НБ, а також користуватись мережею Інтернет.
Наукова бібліотека надає своїм користувачам електронні інформаційні ресурси у вигляді бібліографічних баз даних, придбаних та
створених співробітниками НБ.
Поповнювався архів наукових публікацій викладачів та співробітників, які знаходяться у відкритому доступі.
На 1.09.2012 р. він налічує 2196 публікацій (з 2005 р.). Це, здебільшого, періодичні видання, матеріали конференцій, статті та доповіді, рецензії. Однак проблемою, яку необхідно терміново вирішувати,
залишається поповнення репозитарію монографіями та підручниками.
2012 рік є ювілейним для Наукової бібліотеки – 195 років від
дня заснування. Тому тематика наукових досліджень була пов'язана з
інформаційним розкриттям колекцій рідкісних та цінних видань.
1.9. Комп’ютерне забезпечення
Інформатизація суспільства, що прискорюється, накладає свій
відбиток на діяльність і загальні принципи роботи ВНЗ. Центр інформаційних технологій постійно розширює перелік робіт і сферу охоплюваних напрямків функціонування університету. Все більше
підрозділів ОНУ вже не бачать можливості проводити свою діяль13

ність без застосування інформаційних технологій. Зростаюче навантаження разом з політикою економії засобів накладає свій відбиток і
на роботу ЦІТ. Поточний рік видався непростим, що можна відзначити в наведених нижче даних. Основні напрямки роботи ЦІТ: забезпечення ІТ навчального процесу, повноцінної роботи допоміжних
підрозділів, підтримка і створення веб-ресурсів, представлення університету в мережі Інтернет і поза нею, підтримка і розгортання ЛВС,
ремонт комп'ютерної техніки, розробка службових програм, підтримка користувачів, закупівля техніки, технічна підтримка в проведенні
всіляких заходів, вступної кампанії ОНУ.
До основних результатів роботи в 2012 році можна віднести наступні:
- відновлення інформації підрозділів (оброблено понад 35 паперових заявок і близько 100 електронних листів на відновлення сторінок
оф. сайту ОНУ, що дозволило позбутися нелюбимої більшістю співробітників університету бюрократичної системи оформлення заявок);
- створено понад 10 нових розділів на оф. сайті ОНУ;
- створено 7 нових субдомених імен для підрозділів;
- проводиться активний розвиток форуму;
- здійснюється підтримка додаткових сервісів – Youtube і Vimeo
– відео хостинг, Picasa – сервіс для розміщення фотоматеріалів, Scribd
– сервіс для розміщення документів;
- отримано 939 од. техніки на суму 690 663,27 грн. на 27.09.2012 р.;
- видано 328 од. техніки на суму орієнтовно 674 420 грн. у період з 20.05.2012 р. по 27.09.2012 р.;
- оброблено заявок на ремонт 75 одиниць;
- здійснено оперативних реакцій на виклик інженера – 625 звертань.
На базі комп’ютерної мережі в університеті вперше в Одесі
створено потужний обчислювальний кластер для навчального процесу, моделювання та вирішення наукових задач.
1.10. Кадрове забезпечення навчального процесу
Кадри вищої кваліфікації є основою розвитку суспільства та,
водночас, показником його інтелектуального рівня. Класичний уні14

верситет, яким є ОНУ, відноситься до типу вищого навчального закладу, який традиційно об'єднує спеціальності різних галузей науки.
Всі наукові спеціальності, представлені в реєстрі постійно діючої аспірантури і докторантури, відкриті завдяки зусиллям співробітників
відділу аспірантури і докторантури ОНУ, та за якими ОНУ має право
проводити підготовку кадрів вищої кваліфікації, можна умовно розбити на дві великі групи – природничі та гуманітарні.
Загалом для навчання в аспірантурі ОНУ відкрито і задіяно 94
спеціальності, з них 47 – природничих галузей і 47 – гуманітарних.
Найвищою кваліфікацією науково-педагогічних кадрів в Україні є
науковий ступінь доктора наук. Цьому виду підготовки приділяється особливо велика увага з боку керівництва ОНУ та його навчальних підрозділів.
Всього для навчання в докторантурі ОНУ відкрито і задіяно 55
спеціальностей, з них 26 – природничих галузей і 29 – гуманітарних.
Можна зауважити, що природничі та гуманітарні галузі представлені в реєстрі постійно діючої аспірантури і докторантури ОНУ
практично однаково у чисельному вимірі.
Водночас, треба відмітити, що кількість захистів у спеціалізованих вчених радах при гуманітарних підрозділах невпинно зростає, у порівнянні з коливальною періодичністю захистів у спецрадах природничих підрозділів.
Певною мірою стримує ефективність роботи аспірантури і докторантури ОНУ кількість робочих місць для працевлаштування випускників обох рівнів підготовки, яка постійно зменшується. Ця негативна
тенденція вже починає прямо впливати на стимульованість вступників
до аспірантури і докторантури, і може, в перспективі, зменшувати потік
бажаючих підвищувати рівень своєї наукової кваліфікації.
Весь склад відділу аспірантури і докторантури ОНУ протягом
року займався виконанням своїх посадових обов'язків згідно з «Положенням про відділ аспірантури і докторантури», що спрямоване на
планування, забезпечення та контроль виконання всіх заходів з прийому, атестації й випуску аспірантів.
Основні показники роботи аспірантури і докторантури ОНУ подані за динамікою щорічних змін за останні 5 років.
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Аспірантура
Роки

2008

2009

2010

2011

2012

Прийом всього,

152

183

154

140

144

осіб

93/59

96/87

85/69

77/63

77/67

505

517

510

510

475

68/43

48/25

69/51

56/41

72/48

35/14

35/16

38/11

30/12

45/39

56,4

61,9

55,1/21,6

53,6/29,3

62,5/78

38,4

41,4

70,25

52

50

28

Показник

Чисельність,
осіб
Випуск, стац. /
заочн.
Представили та
захистили
Ефективність,
%
Захищено

48

дисертацій

55

Докторантура
Роки
Показник
Прийом,
осіб
Чисельність, осіб
Випуск,
осіб
Представили та захистили
Ефективність, %
Захищено
дисертацій
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2008

2009

2010

2011

2012

5

10

6

7

5

15

18

18

18

15

4

6

4

7

7

1

6

4

5

6

25

100

100

71,4

85,7

8

6

3

7

5

Висококласний склад професорсько-викладацького колективу –
це головна запорука підготовки високопрофесійних фахівців на факультетах і в інститутах університету. Підвищення питомої ваги докторів наук, професорів та кандидатів наук, доцентів є одним з
найголовніших завдань, яке успішно виконувалося. Умови, створені в
університеті для творчого розвитку викладача, вченого сприяли формуванню боєздатного контингенту професіоналів.
Разом з тим, за останній рік ми пройшли через вельми болісний
процес скорочення ставок ПВС, який став результатом багаторічних
деформацій у кадровій політиці ОНУ.
Кількість заповнених штатних ставок професорів, докторів наук
складає 129, кількість доцентів, кандидатів – 585. Питома вага викладачів кандидатів наук складає – 51%, а питома вага докторів наук – 11%.
Чисельність кандидатів наук на 100 студентів стаціонару нашого
університету у 1,4 рази краще, ніж у середньому по Одеській області.
Наведені показники є результатом ретельної та відповідальної
роботи з підготовки кандидатів та докторів наук через аспірантуру й
докторантуру.
Проведені заходи дозволяють утримувати середній вік кандидатів наук на рівні 50 років, а докторів наук – в межах 60 років.
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ІІ. ВИХОВНА РОБОТА.
СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
2.1. Загальні положення
Виховна робота є однією з найважливіших складових в організації навчально-виховного процесу.
Безумовно, виховна робота, в широкому розумінні цього питання, не є відокремленим напрямком в освітянськії діяльності як всього
університету, так і всіх його навчальних підрозділів. По великому рахунку весь освітянський процес, тобто процес певного впливу на особу або групу осіб з метою досягнення якогось конкретного
результату, потрібно вважати вихованням. Тому при здійсненні навчально-виховної роботи керівництво і професорсько-викладацький
склад основну увагу звертають не тільки на формування суто професійних, а таких якостей, які роблять з людини особистість, виховання
таких осіб, які будуть в змозі впевнено носити ім’я випускника Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
Виходячи з цього, виховна робота здійснюється відповідно до вимог і положень Концепції організаційно-виховної роботи серед студентів
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, яка була видана окремою книгою, Концепції національного виховання студентської
молоді в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова на
2010-2020 роки, планів виховної роботи та роботи щодо попередження
правопорушень та порушень навчальної дисципліни.
2.2. Планування та окремі напрями виховної роботи
З урахуванням загального плану виховної роботи, кожен інститут та факультет розробляє свій план проведення такої роботи.
Щорічно на початку навчального року в підрозділах йде робота
по призначенню та уточненню кураторів навчальних груп, і основне
завдання виховної роботи в цьому напрямку є забезпечення максимальної ефективності цієї роботи.
Ми завжди рахуємо, що дійсний куратор це не тільки організатор такої
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роботи, а й досвідчений порадник молодої людини, особливо на молодших
курсах її навчання в університеті. Є в університеті і цікавий досвід організації
такої роботи. Наприклад, на біологічному факультеті минулого року було
проведено низку нарад з кураторами, причому проводив їх особисто декан
факультету доцент В. В. Заморов. Значну увагу цьому напряму приділяють і
на економіко-правовім факультеті, де безпосередньо її здійснюють 38 кураторів. На факультеті романо-германської філології двічі на семестр проводяться наради кураторів факультету, на яких заслуховуються звіти про
зроблену роботу. Крім того, на факультеті вже 8 років активно працює студентський деканат, що є сполучною ланкою між деканатом і студентами.
За останній час налагоджена співпраця ректорату з органами
студентського самоврядування, які займають активну позицію в роботі щодо пропаганди здорового способу життя, організації зустрічей
студентів з представниками міжнародних організацій тощо.
Потрібно окремо сказати про проведення виховної роботи в студмістечку в цілому та в гуртожитках. Спільно із заступниками деканів та кураторами дирекція студмістечка проводить постійні співбесіди з приводу правил
моральності та умов проживання в гуртожитку, перевіряються санітарний
стан блоків, кімнат, кухонь, санвузлів. Постійно проводяться співбесіді зі
студентами з приводу тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв.
Необхідно відмітити добре налагоджену роботу заступників деканів факультетів романо-германської філології, біологічного, хімічного, філологічного, економіко-правового, інституту інноваційної та
післядипломної освіти.
У восьмому гуртожитку налагоджена постійна робота кінозалу,
де безкоштовно щонеділі демонструються різноманітні кінофільми.
Внесок у виховну роботу в гуртожитках вносить і студентський
профком. За його участю і матеріальної підтримки проводиться ряд
культурно-масових заходів.
Стало щорічним проведення конкурсів «Міс і Містер студмістечка», «Караоке на майдані студмістечка», «Моя улюблена пісня».
Студентський профком в останні роки став визнаним лідером студентської громади і плідно співпрацює з ректоратом.
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2.3. Заходи інформаційно-пропагандистського
забезпечення, культурно-виховної
та просвітницької роботи
Протягом минулого навчального року активно проводився цілий ряд
заходів з актуальних проблем розвитку суспільства, внутрішньої і зовнішньої політики, заходів, спрямованих на розвиток національно-патріотичних
традицій, відзначення історичних та пам’ятних дат, шанування ветеранів.
Формою проведення таких заходів стали семінари, «круглі столи», лекції, кураторські години, екскурсії, виставки відповідної літератури, фотовиставки, мітинги, святкові концерти.
Робота над підтримкою університетських традицій стала важливим елементом виховного процесу на більшості факультетів.
Університет активно співпрацює з цілим рядом громадських та
молодіжних організації в таких важливих питаннях, як пропаганда
здорового способу життя, боротьба з тютюнопалінням, вживанням
наркотичних засобів, захворювання на ВІЛ/СНІД.
Крім того, з метою контролю виконання студентами Наказу ректора ОНУ № 20-02 «Про заборону тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв у приміщеннях, гуртожитках та на території ОНУ»,
профком студентів та аспірантів спільно з адміністрацією університету, робочою групою здійснювали рейди територією університету і
виявляли правопорушників.
Активну роботу в цьому напрямі ведуть інститут інноваційної та
післядипломної освіти, ІМЄМ, геолого-географічний, біологічний,
фізичний, історичний, філологічний, економіко-правовий факультети.
2.4. Заходи правового виховання,
профілактики правопорушень
Подолання та профілактика правопорушень, проявів зловживання, поборів та хабарництва в освіті є одним з найважливіших завдань,
яке ставить перед навчальними закладами Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.
Розуміючи, що можливі негативні явища не лежать на поверхні,
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робота щодо профілактики правопорушень та проявів зловживання та
хабарництва велась в університеті в двох основних напрямках. Це робота з викладацьким складом та робота зі студентами та їх батьками.
Планування та проведення такої роботи існує в усіх інститутах
та факультетах університету. Ці питання вже традиційно розглядаються на засіданнях ректорату університету. Так, тільки протягом
2011/2012 навчального року вони були предметом дискусії 5 разів.
При кожному такому розгляді приймаються відповідні рішення,
виконання яких окремо контролюється.
Ці питання також постійно розглядаються на засіданнях вчених
рад інститутів та факультетів, розглядаються на засіданнях кафедр.
Наприклад, в ІІПО в грудні 2011 р. на вченій раді розглянуто
питання «Про профілактичну роботу щодо недопущення проявів негативних явищ у стосунках між викладачами і студентами» та затверджено план додаткових заходів з цього питання. Рекомендовано
розглянути це питання на засіданнях кафедр перед початком сесії. На
філософському факультеті на кожному засіданні Вченої ради на початку навчального року декан порушує цю тему, нагадує викладачам
про основні правила проведення контрольних заходів. В ІМЕМ зроблені витяги з Кримінального кодексу України про відповідальність за
корупційні дії, та з кожного працівника ІМЕМ взята підписка про заборону неформальних стосунків зі студентами.
Одним з напрямків виховної роботи є робота з батьками студентів, особливо на перших курсах.
Наприклад, декан історичного факультету кожен рік особисто
проводить бесіди зі студентами першого курсу, під час яких обговорюється питання профілактики хабарництва. Такий підхід викликає
довіру між студентами і деканатом. Існує і результат такої співпраці.
Робота зі студентами включає також певну правову інформаційну діяльність, яку проводять представники ректорату, юридичного
управління, викладачі-юристи.
Відповідні стенди є в навчальних підрозділах і гуртожитках.
Наприклад, у приміщенні інституту інноваційної та післядипломної
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освіти такий стенд, з відповідної інформацією, зроблено та постійно
поновлюється, а зі студентами цього підрозділу постійно проводиться
інформаційно-виховна п'ятихвилинка.
Для забезпечення більшої прозорості кожен факультет має так
звану скриньку довіри, яка завжди поновлюється за декілька тижнів до
початку підсумкового контролю і яка перевіряється щовечора. Крім
того, в таки дні значно спрощений прийом студентів, що здійснюється
керівниками навчальних підрозділів. Разом із діючими в підрозділах
телефонами довіри вони вже мають реальний профілактичний вплив.
В університеті успішно діє електронна скринька довіри
dovira@onu.edu.ua, інформація про це розміщена на офіційному сайті
ОНУ у відповідному розділі. При отриманні повідомлення, інформація про можливі порушення направляється для роботи керівнику підрозділу або проводиться безпосередня перевірка таких відомостей.
У подальшому в університеті будуть продовжені виконуватись
усі заходи, мета яких не допустити будь яких проявів хабарництва та
службових зловживань. Кожного року затверджується та виконується
план попередження правопорушень та порушень навчальної дисципліни в ОНУ. Будуть продовжені різні форми роботи безпосередньо зі
студентами, та викладачами ОНУ, оновлені «скриньки довіри», уточнені графіки прийому керівниками підрозділів з особистих питань,
журнали обліку звернень громадян, телефони довіри, куточки правових знань, продовжиться робота з анонімного анкетування студентів з
метою виявлення можливих проявів корупції та хабарництва.
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ІІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
3.1. Загальні відомості
Наукова діяльність Одеського національного університету здійснювалася відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про
освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність».
Зусилля колективу науковців та науково-педагогічних кадрів університету спрямовані на виконання пріоритетних напрямів розвитку
держави, що забезпечує Науково-дослідна частина, в структурі якої:
Науково-дослідний інститут «Астрономічна обсерваторія», Науководослідний інститут фізики, Науково-дослідний інститут горіння та нетрадиційних технологій, 9 Науково-навчальних центрів, 14 лабораторій.
Наукові дослідження виконують у Науковій бібліотеці, Ботанічному
саду, на 14 факультетах, навчально-наукових інститутах (94 кафедрах).
В університеті функціонують: гідробіологічна станція, петрографо-мінералогічний музей, палеонтологічний музей, зоологічний
музей, археологічний музей, музей рідкісної книги, на базі яких виконуються наукові роботи.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту з університетом
уклали угоди на виконання робіт зі збереження та забезпечення належного функціонування наукових об'єктів, що становлять національне надбання, так:
- «Фонд стародруків, рідкісних видань і рукописів Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова»
– науковий керівник Подрезова М. О.;
- «Гербарій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова» – науковий керівник – к. б. н., доц. Швець Г. А.;
- «Колекція морських та корисних для екологічної біотехнології
штамів мікроорганізмів Одеського національного університету імені
І.І. Мечникова» – науковий керівник – д. б. н., проф. Іваниця В.О.
Високий рівень науки і освіти – дві складові інтелекту нації, держави. Сучасна університетська освіта і наука великою мірою є віддзеркаленням кращих наукових досягнень наших працівників і викладачів.
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В університеті сформувалося 22 відомі наукові школи, визнані
як в Україні, так і у світі, як основи наукового потенціалу університету, які є лідерами в ключових напрямах держави і займаються активною дослідницькою роботою.
Серед загальної чисельності штатних науково-педагогічних
працівників та штатних працівників наукових підрозділів
18 – Заслужених діячів науки, освіти і культури;
12 – Лауреатів Державних премій та інших премій державного
рівня;
340 – відмінників освіти та інших галузей, почесних працівників
галузевих міністерств.
Указом Президента України № 329/2012 присуджено Державну
премію України в галузі науки і техніки 2011:
– Лепіху Ярославу Іллічу – д. ф-м. н., проф., директору Центру,
за роботу «Мікроелектронні датчики нового покоління для інтелектуальних систем».
Основними пріоритетами наукових досліджень в ОНУ є:
- найважливіші проблеми фізико-математичних та технічних наук;
- фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства;
- найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій;
- фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій;
- фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних
та гуманітарних наук;
- технології використання нових видів палива, скидних енергоресурсів, відновлюваних та альтернативних джерел енергії. Теплонасосні технології.
- технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів
та покращення їх якості та безпечності, збереження біорізноманіття;
- технології раціонального використання, підвищення ефективності
очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об'єктів;
- технології очищення та запобігання забрудненню атмосферного повітря;
- технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх
родючості;
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- молекулярні біотехнології створення нових організмів та продуктів для
сільського господарства, фармацевтичної та харчової промисловості;
- створення та застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів.
Важливим критерієм оцінки наукової діяльності вчених університету є наукові видання, які містять у собі найновітніші результати
наукових досліджень вчених університету:
- опубліковано монографій – 62
- опубліковано підручників – 16
- опубліковано навчальних посібників – 110
- кількість публікацій (статей) – 2512
з них:
- у фахових виданнях України – 2111
- у зарубіжних виданнях – 401
в тому числі, у міжнародних науковометричних базах даних
(Scopus, Webometrecs та інші) – 176
- отримано охоронних документів в Україні – 34.
В 2011 році університет брав участь у ряді Міжнародних виставок освітнього та науково-технічного профілю. Вже продемонстровано досягнення ОНУ у таких заходах, як
Міжнародна виставка «Сучасна освіта в Україні»
(16 - 18 лютого, м. Київ):
- Почесне звання «Лідер сучасної освіти»;
- Пам'ятна нагорода за багаторічний внесок у розвиток освітянської діяльності;
Міжнародна виставка у м. Київ «Сучасні навчальні заклади»
(2 - 4 березня, м. Київ):
- Диплом учасника;
Спеціалізована виставка «Високі технології» у рамках Інноваційного Форуму країн СНД (27 - 28 вересня м. Київ):
- Диплом учасника;
- Диплом за активну участь.
На Форумі було представлено близько 30 розробок з сенсорної
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електроніки, оптичної фізики, біологічних та хімічних методів охорони навколишнього середовища та інше;
XX Міжнародна виставка «Освіта і кар'єра - 2011»
(16 - 18 листопада, м. Київ):
- Золота медаль у номінації «Розвиток студентської науководослідної роботи»;
- Почесна грамота «Лідер інноваційної освіти».
Всього брали участь у 4 виставках, отримано 7 нагород, дипломи, грамоти та почесні звання – 5; було представлено 65 експонатів за
різними напрямками наукової та освітянської діяльності ОНУ.
У 2012 році університет брав участь у Міжнародній виставці
«Сучасні заклади освіти - 2012» (отримано нагороду МОНМС та
Національної академії пед. наук України «Лідер наукової діяльності
за багаторічний внесок у розвиток освітянської діяльності»).
25-27 вересня ц. р. університет відряджає науковців-авторів розробок, які готові до впровадження на спеціалізовану виставку «Високі технології».
11 - 12 жовтня ц. р. беремо участь у Міжнародному науковопрактичному Форумі «Наука і бізнес - основа розвитку економіки».
16-18 жовтня ц. р. науковці візьмуть участь у виставці «Інноватика у вищій освіті».
У 2012 році університет активно продовжує свою роботу з
ознайомлення науковців з результатами їх праць та обміну науковою
інформацією та виступає організатором близько 30 науковопрактичних конференцій, в роботі який візьмуть участь близько 950
осіб та буде заслухано 700 докладів.
3.2. Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність
студентів, молодих вчених
Науково-дослідна робота студентів є складовою частиною діяльності Одеського національного університет імені І.І. Мечникова. Вона
сприяє вдосконаленню професійної підготовки, виявленню найбільш
обдарованої молоді. Наукова робота студентів здійснюється з метою ре26

алізації інтелектуального потенціалу студентів, підвищення студентської
творчої ініціативи для покращення підготовки кадрів нової генерації.
Студенти університету залучаються до виконання науковотехнічних робіт, у тому числі до держбюджетної тематики, беруть
участь у роботі наукових гуртків, студентських проблемних груп, беруть участь у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах. Результати науково-дослідних робіт студентів з тематики наукових
напрямів кафедр стають темами випускних робіт.
За участю студентів видано 528 праць, із них 138 самостійно.
Студентами було зроблено 1560 доповідей на науковопрактичних конференціях і семінарах. За підсумками науководослідної роботи університет було нагороджено Золотою медаллю
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в номінації
«Організація науково-дослідної роботи студентів». Нагородження
відбулося в рамках щорічної Міжнародної спеціалізованої виставки
«Освіта та кар'єра - 2011».
За результатами 2011 року молоді вчені Сергєєва Жанна, Іваниця Тетяна, Крилова Катерина отримали Премію НАН України для
молодих учених.
Стипендією Кабінету Міністрів для молодих учених було відзначено Кожемяк Марину – асистента кафедри фізичної та колоїдної
хімії, Ліманську Наталію – доцента кафедри мікробіології і вірусології біологічного ф-ту, Насадюк Ірину – доцента кафедри світового господарства і міжнародних відносин ІМЕМ.
У 2011 році на II тур Всеукраїнського конкуру студентських
наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук було надіслано 31 студентську наукову роботу, 12 студентів брали участь у звітних конференціях конкурсу. Отримано 7 дипломів переможців.
Щорічно проводяться понад 50 студентських олімпіад МОНМСУ І етапу, в яких беруть участь до 2800 студентів (у 2011 році – 2647
студентів). Кращі з них (у 2011 р. – 93 студента) беруть участь у
олімпіадах II етапу і одержують щорічно нагороди; у 2011 році – 12
дипломів переможця, 67 грамот.
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Студент 5 курсу Інституту математики, економіки та механіки Титченко Олександр отримав Срібну медаль на Міжнародній студентській олімпіаді з математики для студентів університетів у Болгарії.
У минулому році 70 студентів отримали персональну стипендію
ректора та іменні стипендії видатних учених за особливі успіхи у науковій діяльності (30 персональних стипендій ректора, 40 стипендій видатних учених), 3 студента отримали стипендію Фонду Віктора Пінчука.
За активну участь у навчанні і науковій роботі кращим представникам студентства надана підтримка держави, це іменні стипендії:
Стипендія Президента України для студентів – 2 студенти, Стипендія
Верховної Ради України – 2 студенти, Стипендія Кабінету Міністрів
України – 3 студенти, стипендія імені М. С. Грушевського – 1.
3.3. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями
та спрямовані на підвищення рівня ефективності
роботи науковців для вирішення регіональних потреб
Для Одеської облдержадміністрації підготовлена документація
та матеріали щодо виконання Комплексної програми острову Зміїний.
Співробітники університету брали участь в роботі міжвідомчої комісії при Одеській облдержадміністрації по виконанню Комплексної
програми розвитку інфраструктури острову Зміїний. Результати спостережень на острові Зміїний оперативно передавалися в Гідрометцентр Чорного і Азовського морів та використовувалися для
складання оперативних прогнозів погоди. Результати визначення гідрохімічного режиму морських вод регулярно передавалися для включення в річні національні звіти, які готувало Мінприроди України для
Секретаріату Конвенції з захисту Чорного моря від забруднення.
Університет є науковою організацією – куратором Нижньодністровського національного природного парку. Спільно з адміністрацією
парку проводяться засідання Науково-технічної ради щодо зонування
території парку. Результати досліджень впроваджені в діяльність парка.
- За участю проф. Топчієва О.Г. розроблено міждержавний
(Україна, Молдова, Румунія) проект «Єврорегіон – Нижній Дунай»,
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який передбачає співпрацю країн у створенні соціально-економічної
інфраструктури, раціонального природокористування і охорони природи в цьому регіоні. Університет бере участь у розробці стратегії
економічного і соціального розвитку Одеської області до 2015 р.
- За завданням Одеської облдержадміністрації та облради обстежено стан ґрунтів і земель Дунай-Дністровської зрошувальної системи, прилеглих до опрісненого дунайською водою оз. Сасик, у
зв'язку із вимогою місцевої громадськості повернути озеру статус
морського лиману.
- Вченими Інституту соціальних наук університету на замовлення Одеської обласної державної адміністрації було здійснено дослідження етнополітичних та етнокультурних аспектів життєдіяльності
національних меншин українського Придунав'я, проблем етнополітичної стабільності та характеристик соціальних та етнокультурних
чинників консолідації української політичної нації.
- Робоча група біологічного факультету підготувала «Список рідкісних та зникаючих рослин та тварин Одещини», який було затверджено на сесії облради. За запитом Обласного управління «Одесаліс»
підготовлено обґрунтування лімітів на природокористування у зоологічному заказнику державного значення «Петровський ліс» та заказнику місцевого значення «Дальницький ліс». Фахівці-біологи беруть
участь у підготовці експертного висновку щодо встановлення меж парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва дендропарку «Перемога».
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IV. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Останні роки характеризуються зміцненням процесів інтернаціоналізації та міжнародної інтеграції в освітянській сфері. БудапештськоВіденська Декларація 2010 року проголосила створення Європейського
простору вищої освіти, що став безпрецедентним прикладом регіональної транскордонної співпраці у сфері вищої освіти в Європі.
Світовий ринок освітянських послуг оцінюється за деякими
джерелами у 24 млрд. доларів США. Багато розвинених країн вважають сферу міжнародної освіти важливою складовою частиною своєї
зовнішньої політики, роблячи активні кроки на шляху інтеграції в
світовий освітянський простір, розв'язуючи чисельні організаційні
проблеми реформування своїх освітянських систем та конвертованості національних дипломів.
4.1. Відділ міжнародного співробітництва
ОНУ імені І.І. Мечникова є одним з провідних університетів
України, який протягом 147 років веде успішне міжнародне співробітництво на регіональному та глобальному рівнях. ОНУ одним з перших
в Україні став членом Європейської Університетської Асоціації, Всесвітньої Асоціації Університетів, Наглядової Ради Magna Charta, одним з членів-засновників Євразійської Асоціації Університетів, він є
членом Чорноморської Мережі Університетів, Дунайської Конференції Ректорів та багатьох інших організацій. За звітний період чисельність міжнародних угод ОНУ зросла з 171 до 175. Сповільнення темпів
зростання кількості нових угод свідчить про виважений підхід Вченої
Ради до нових партнерів, надання переваги якості партнерських стосунків перед їх чисельністю. Продовжується ревізія членства ОНУ в чисельних міжнародних організаціях, які часто дублюють одна одну.
Через погіршення умов фінансування, кількість закордонних
відряджень співробітників ОНУ в 2011/12 році дещо знизилася: з 247
(34 країни) до 226 (32 країни), але при цьому загальна тривалість відряджень виросла майже вдвічі: з 3738 до 7028 календарних днів, дещо
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виросла також кількість закордонних відряджень студентів (з 68 до
73). Цей парадокс пояснюється тим, що значна частина відряджень
(16 відряджень загальною тривалістю 3755 днів) була профінансована
з бюджету ЄС програмою «Еразмус Мундус».
Структура відряджень практично співпадає з минулорічною.
Майже у два рази (з 95 до 174) зросла кількість відвідувань ОНУ
іноземними фахівцями. Таке зростання відбулося значною мірою через збільшення ознайомчих візитів та презентацій міжнародних програм, воно свідчить про зростання інтересу потенційних партнерів до
ОНУ. У звітному періоді в ОНУ було проведено декілька масових заходів, таких як українсько-польський круглий стіл за участю ректорів
ВНЗ Польщі та Одеси (33 особи) тощо.
За допомогою ЦІТ у 2011/2012 році відкрито Інтернет-сайт
ВМС, що висвітлюватиме міжнародну діяльність ОНУ.
В звітному періоді ОНУ виграв два нових гранти програми
Erasmus Mundus (обидва – ІМО), довівши їх чисельність до чотирьох,
та три проекти TEMPUS (два – ІСН, один – філологічний факультет).
Залучення іноземних грантів для вирішення проблем розвитку
ОНУ могло б стати важливим фактором за умов недостатнього бюджетного фінансування. Відділу міжнародного співробітництва доцільно було би включитися в роботу з залучення грантів.
4.2. Інститут міжнародної освіти
Чисельність іноземних студентів в 2011/12 році дещо виросла: з
296 (32 країни) до 310 (29 країн). Подальше зростання контингенту
студентів затримується невеликим набором з ПВІ (19-22 особи), відсутністю в ОНУ магістратури з деяких популярних спеціальностей,
обмеженим набором іноземців до магістратури (у багатьох країнах
світу диплом спеціаліста прирівнюється до диплому бакалавра). У
поточному році за попередніми прогнозами чисельність іноземних
студентів дещо зростає, особливо за рахунок магістрів.
На принципово новий рівень у звітному періоді переведено в ІМО
процес організації мобільності студентів в рамках Болонського процесу.
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З метою популяризації освітніх послуг Одеського національного
університету імені І.І. Мечникова на міжнародній арені співробітниками ІМО розроблений спеціальний сайт Інституту міжнародної освіти (на платформі офіційного сайту ОНУ), який оперативно інформує
іноземних громадян про можливості навчання та стажування в ОНУ,
а також містить інформацію для студентів та аспірантів ОНУ про можливості їх навчання та стажування за кордоном.
Розроблений спеціальний сайт програми Еразмус Мундус.
Продовжено виконання загально університетських програм обміну студентів у рамках двосторонніх угод про освітянське та наукове
співробітництво (Сегедський університет, Угорщина; фонд Ромуальдо
дель Бьянко, Флоренція, Італія; Болонський університет, Італія та ін.).
Для студентів та аспірантів ОНУ проведено серію презентацій
закордонних освітніх програм та фондів.
У співробітництві з Прес-центром ОНУ було опубліковано три
випуски газети «Одеській університет», присвячених програмам
студентської мобільності.
У співробітництві з Прес-центром ОНУ почався випуск щомісячної газети для іноземних студентів міста Одеси.
У ході перевірок діяльності щодо підготовки іноземних громадян на базовому рівні навчання з боку Прикордонної служби України,
органів Державної міграційної служби України, а також з боку Служби Безпеки України порушень в організації процесу набору на навчання та базового навчання іноземних громадян в ОНУ, як і в
минулі роки не виявлено.
Разом з тим, для залучення більш широкого контингенту іноземних студентів, аспірантів та стажистів вважаємо за потрібне практикувати розміщення навчальних планів підготовки бакалаврів,
спеціалістів та магістрів за всіма напрямками та спеціальностями на
офіційному сайті університету та/або Інституту міжнародної освіти.
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4.3. Підготовче відділення для іноземних громадян
Після різкого падіння чисельності слухачів ПВІ в 2009/2010 році
у звітному році продовжилося деяке зростання контингенту: з 85 осіб
(14 країн) до 103 (15 країн). У поточному році очікується збереження
контингенту приблизно на тому ж рівні. Слід зазначити, що можливості збільшення контингенту в Одесі суттєво погіршилися: за останні
роки майже всі ВНЗ регіону відкрили власні підготовчі відділення для
іноземців. Тому найбільш розумною стратегією був би пошук кандидатів за межами Одеси і України та впровадження комп'ютерних методів викладання, як це вже зробили деякі одеські ВНЗ. На жаль, ПВІ
не готово до таких змін через брак фахівців, які вільно володіють іноземними мовами та слабке володіння комп'ютерними технологіями.
Хоча успішність слухачів ПВІ на випускних іспитах порівняно з
минулим роком підвищилася з 48,24% до 55,34%, вона все ще залишається низькою для ВНЗ України.
Низьким видається також відсоток випускників ПВІ, що поступають до ОНУ: 21,36%.
Кількість міжнародних угод ОНУ
2009/2010
2010/2011
2011/2012
166
171
175
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7
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16

5,3

тори
Радник ректора
Директори, декани 24

184

7,7

12

146

12,2 10

122

12,2

98

9,8

14
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18,4

9

269
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Викладачі

7
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Студенти
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2054 30,2

73

1875 25,7 77

4252 55,2

Зав. лабораторії,

11

77

7,0

10

78

7,8

51

8,5

431

18,7

29

316

10,9 25

412

16,5

21

10,5

33

16,5

Художні керівники 1

8

8,0

1

8

8,0

Залучені виконавці 6

48

8,0

5

40

8,0

2

2

1,0

247

3738 15,1 226 7020 31,1

6

відділу
Наукові співробіт- 23
ники та інженери
Навч.-доп. перс.

2

2

(ЦКД)
Інші категорії
Всього

34

241

4018 16,7

Загальна кількість іноземних громадян по роках

Студенти

Кваліфікаційний рівень

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Бакалаври

332

269

270

Спеціалісти

11

18

20

Магістри

15

9

13

Всього:

358

296

303

Болонський процес

5

2

8

Курси

13

9

19

Стажери

2

2

15

Аспіранти

15

15

11

393

324

356

Підв. кваліфікації
Докторанти
Всього:
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V. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
5.1. Ремонтно-будівельні роботи
В цілому на виконання ремонтно-будівельних робіт за період
2011/12 навчального року витрачено понад 6 млн. грн. З них 2 млн.
163 тис. грн. на ремонт гуртожитків університету, асфальтування
студмістечка і спортивних майданчиків.
Найбільша увага приділялася вдосконаленню системи опалення і
водопостачання (корпус проблемних лабораторій, кафедри органічної
хімії, інженерної геології). В цілому капітально відремонтовано 20 аудиторій, понад 2650 м2 коридорів та допоміжних приміщень. Значної уваги
приділено підтримці життєдіяльності гуртожитків університетів.
Продовжується робота, яка спрямована на зниження витрат на
теплопостачання, впроваджуються енергозберігаючі технології.
В цілому по університету замінено 360 м2 вікон на склопакети, у
гуртожитках № 1 та № 9 встановлені нові пластинчасті теплообмінники на гаряче водопостачання, системи клімат-контролю на групу
навчальних корпусів, спорткомплексу, автобази, корпуси ГГФ та ботанічного саду, що дозволило заощадити до 18% витрат на теплопостачання по цих об'єктах.
Модернізовано систему підживлення опалення центрального
теплопункту студмістечка, з установкою неенергоємної насосної станції.
Замінено застарілі бойлери теплопостачання ботанічного саду
на пластинчасті, що дозволило на 25% поліпшити тепловіддачу в навчальні лабораторії і комплекс теплиць.
Не менш важливим залишалося питання заміни інженерних мереж. 1650 м. п. гарячого і холодного водопостачання, 788 м. п. внутрішніх систем теплопостачання, електромереж було замінено в
навчальних корпусах і гуртожитках.
Відремонтовані покрівлі 6-ти трансформаторних підстанцій. В
цілому по університету замінено 1070 м2 покрівельного покриття. Завершено основний етап газифікації корпусу хімічного факультету.
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5.2. Поточний стан будівель і гуртожитків
У навчальному процесі задіяні 22 корпуси загальною площею
116 834 м2. Всього в університеті знаходяться в експлуатації 59 основних будівель і споруд загальною площею 155 065 м2. В цьому році
додатково буде введений в експлуатацію новий аудиторний корпус
площею понад 6500 м2. В ньому будуть також розміщені підрозділи
університетської студентської бібліотеки, декілька спеціалізованих
аудиторій. Комплектацію цього корпусу меблями та іншими необхідними приладами університет виконав за власний рахунок. На це витрачено понад 2,1 млн. гривень.
До студмістечка належать 8 гуртожитків загальною кількістю
ліжок – 3408, які розташовані у 1250 кімнатах. Загальна житлова
площа складає 32 741 м2. На 100% забезпечено комплектування білизною, працюють належним чином обладнані два медпункти.
5.3. Орендні відносини
Наразі в оренді знаходиться 617,70 м2 площ університету. Для
порівняння: у 2010 році – 698,55 м2, у 2011 році – 725,68 м2. На цих
площах зараз працюють 39 орендарів (у 2010 – 29, у 2011 – 34). Від
сплати орендарів до бюджету ОНУ надійшло за 9 місяців 2012 р.
195 400 грн. (у 2010 – 115 300 грн., у 2011 – 200 600 грн.).
За останній час нарешті налагоджено харчування викладачів,
співробітників та студентів у головному корпусі університету, на фізичному та історичному факультетах. Підвищилась якість харчування
і в закладах, що розташовані у корпусі гуманітарних факультетів.
Наразі ми плануємо розширити спектр можливого вирішення
проблеми відносно дешевого харчування за рахунок відкриття в гуртожитках пунктів продажу хлібо-булочних виробів та автоматів з
продажу консервів (безпосередньо від виробників).
За останній рік також розширена мережа пунктів ксерокопіювання, в гуртожитках працюють три компанії, що надають послуги
Інтернету.
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VI. ФІНАНСИ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ
Розмір зведеного бюджету за звітний період складає 183 млн. 114
тис. грн. (2010 – 161 млн. 529 тис. грн., 2011 – 175 млн. 122 тис. грн.).
Збільшення бюджету сталося в основному за рахунок загального фонду
(збільшення фінансування заробітної плати та стипендії) та за рахунок
росту доходів спецфонду з фундаментальних та прикладних розробок.
Трошки виросли за звітний період надходження до спецфонду. Левову
частку у витратах складають видатки на зарплати (ми здійснили 4кратне підвищення заробітної плати у 2011 та 2012 році), нарахування
на зарплату, соціальні виплати і утримання університету.
Нажаль, зростають видатки на утримання університету, особливо це стосується обслуговування комунальних послуг. За рахунок
цього ми змушені скорочувати видатки на утримання приміщень (поточний та капітальний ремонт, придбання матеріалів тощо).
Витрати на соціальний захист склали 3 млн. 224 тис. грн. (2010 –
2 млн. 384 тис. грн., 2011 – 4 млн. 963 тис. грн.). Ці витрати здійснюються у вигляді, головним чином, матеріальної допомоги, премій та
доплат до зарплати.
Забезпечено прозорість складання кошторису та ведення витрат
за його статтями. Щоквартально на засіданнях ректорату начальник
планово-фінансового відділу інформує про стан планування фінансової діяльності університету. Головний бухгалтер двічі на рік на засіданнях Вченої Ради доповідає про виконання кошторису
університету. Інформація про виконання кошторису публікується в
газеті «Одеський університет».
Планові показники фінансової діяльності та звіти про їх виконання вчасно подаються до Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України, яке неодноразово подяками відзначало керівників
університету та його підрозділів за високий рівень бухгалтерської та
планово-фінансової роботи.
Однією з форм соціального захисту співробітників є їх оздоровлення під час відпусток. З цією метою університет використовує
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спортивно-оздоровчу базу «Чорноморка». В залежності від потреб
університет веде ремонтні роботи та підготовку бази до роботи, на що
витрачає від 150 до 600 тис. грн. на рік. Витрати з експлуатації бази
забеспечує профком університету.
Відповідно до умов інвестиційного договору родини понад 60
співробітників університету отримають квартири загальною площею
понад 4000 м2.
Виконання умов колективного договору є предметом постійної
уваги як з боку ректора, так і профкому університету. Стан виконання
колективного договору регулярно аналізується упродовж року, про
результати його щорічно на загальних зборах представників трудових
колективів університету звітує як ректор, так і голова профкому.
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VII. КУЛЬТУРНО-МАСОВА ТА СПОРТИВНА РОБОТА
Центр культури та дозвілля студентів та співробітників університету продовжував свою діяльність у традиційних напрямках, маючи за мету проведення виховної та культурно-просвітницької роботи
зі студентською молоддю та співробітниками університету, організацію їх дозвілля. З цією метою Центр:
- пропонує політичні, економічні, науково-технічні знання, досягнення у сфері науки, літератури, науки та мистецтва;
- сприяє розвитку організаційних та творчих здібностей, громадсько-політичної активності та ініціативи, формування в молоді високих моральних якостей, естетичного смаку;
- створює умови для організації самодіяльних об'єднань, клубів,
колективів художньої творчості;
- проводить концерти та спектаклі, танцювальні вечори, творчі
конкурси, турніри КВК, свята, посвячення в студенти, «Дні факультетів», міжфакультетські огляди-конкурси.
При Центрі культури працюють відомі в Україні та за її межами
колективи.
Народний колектив України – хорова капела ОНУ, ансамбль народного танцю «Автограф», «Іріданс», «Фолкленд» та інші.
Сьогодні в університеті діє 15 творчих колективів, 3 клуби за інтересами. На кожному факультеті дуже якісні творчі групи, що підтвердив вже другий, відновлений міжфакультетський огляд-конкурс,
який з великим ентузіазмом провели всі інститути та факультети.
Найбільш визначився колектив «Іріданс», який брав участь у
чемпіонаті Європи та світу в квітні 2012 року у м. Дюссельдорфі.
Школа ірландського танцю провела в серпні цього року на базі університету чемпіонат СНД з ірландських танців.
Проведено 12 Днів факультетів, 5 Днів першокурсників, турніри
з «Що? Де? Коли?», з «Брейн-рингу», відкриту першість з КВК.
Було проведено 112 концертно-масових заходів.
На базі Центру культури проведено багато міжнародних конференцій та заходів сторонніх організацій.
Подальший креативний розвиток цього напряму нашої діяльності
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гальмується хронічним недофінансуванням цієї сфери.
Фізичному вихованню та спорту в ОНУ приділяється велика увага.
Заняття фізичною культурою та спортом проводяться не тільки в цілях
зміцнення здоров'я, усестороннього розвитку і спортивної досконалості,
але й в цілях оволодіння навичками професійно-прикладної фізичної
підготовки для майбутніх спеціалістів, а також формування необхідності
регулярних занять фізичними вправами та спортом.
Щорічно ОНУ проводить:
1. Спартакіаду серед курсів, факультетів та інститутів з 5 видів
програми (футбол, шахи, настільний теніс, бадмінтон);
2. Першість факультетів та інститутів з 15 видів програми (футбол (ч.), футзал (ж.), волейбол (ч., ж.), баскетбол, бокс, л/атлетика,
настільний теніс, гандбол, х/гімнастика, шахи, бадмінтон, теніс, карате, пляжний волейбол).
У змаганнях обласної Спартакіади ВНЗ м. Одеси, брали участь
близько 600 студентів ОНУ.
З 28 видів програми у 15 видах команди ОНУ були чемпіонами
або призерами змагань.
Чемпіонами ВНЗ 2012 року стали команди з настільного тенісу,
тенісу (ж.), боксу, фехтування, шахів, бадмінтону. Друге місце – команди з худ. гімнастики, карате, тенісу. Третє місце – команди з баскетболу, футболу (ч.).
Студенти туристичної секції «Крокус» беруть участь в обласних
змаганнях.
Студмістечко та кафедра фізичного виховання й спорту проводять
змагання з популярних у студентів видів спорту серед гуртожитків.
Кафедра фізичного виховання проводить спортивно масову роботу з професорсько-викладацьким складом.
У травні 2012 року «День здоров'я» проходив на стадіоні ОНУ з
таких видів змагань: баскетбол, волейбол, настільний теніс, мініфутбол, теніс, шахи, «Веселі старти».
Студенти ОНУ у складі збірних команд України брали участь у
міжнародних змаганнях високого рівня (чемпіонати Європи та світу).
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VIII. УНІВЕРСИТЕТ В КОНТЕКСТІ КРАЇНИ ТА СВІТУ
Важливою ознакою авторитету нашого університету та його ваги в освітянському та культурному просторі України є багаточисельні
візити до ОНУ політичних та громадських діячів різних країн світу,
дипломатів, видатних вчених, майстрів мистецтв тощо. Ми плідно
співпрацюємо з керівниками і підрозділами Одеської обласної державної адміністрації, Одеською міською радою, Міністерством освіти і
науки, молоді та спорту України.
Протягом звітного періоду наш колектив окремі його члени неодноразово відзначались нагородами різного рівня, зокрема за якість й іноваційність у системі організації навчального процесу та наукової роботи.
Метою роботи прес-служби ОНУ є формування позитивного інформаційного простору в країні й у світі навколо роботи університету,
його студентів, викладачів, наукових колективів; формування іміджу,
привабливого для потенційних абітурієнтів, інвесторів і партнерів.
Відповідно до поставленого керівництвом університету завдання щодо інтеграції ОНУ в світовий науково-освітній простір із метою
забезпечення інформаційної взаємодії всіх підрозділів ОНУ, пресслужбою створені й ведуться такі медіа-ресурси:
1. Газета «Одеський університет»
(мова – рос., укр.; тир. – 2 тис. прим.; періодичність – 1 раз на місяць).
2. Сайт новин news.onu.edu.ua
(мова – рос., укр., англ., відвідувачів за рік – 57 110; відвідувань за
рік – 91 634).
3. Групи в соц. мережах «Вконтакте», «Твиттер», «Фейсбук» –
«Новости ОНУ»
(мова – рос., англ.; сумарна кількість читачів – 2,5 тис. осіб).
4. У 2012 році створена перша в Україні газета для іноземних
студентів «Odesa International»
(мова – рос., англ.; тир. – 2 тис. прим., період. 1 р. на 2 місяці)
За 2011/2012 навчальний рік випущено 12 номерів газети (5 + 7
спецвипусків) сумарним тиражем 14 тисяч примірників. Кількість
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статей у номерах – 148. Кількість матеріалів від педагогів, професорів
– 46, від студентів – 27, від співробітників – 47, сторонні автори – 11.
За 248 календарних робочих днів – 224 (у 2011 році – 233) новини, створених співробітниками прес-служби ОНУ і 46 новин про події з життя університету з інших Інтернет-змі.
Кількість університетських подій – 51, кількість інформаційних
подій в онлайн-режимі – 173.
За період, що аналізується про Одеський національний університет писали 89 (у 2011 – 49) інформагентств. Серед них 38 одеських,
7 регіональних (Ізмаїл, Миколаїв, Харків, Донецьк, Львів), 30 всеукраїнських, 14 міжнародних (рунет).
Загальна кількість інформаційних повідомлень про університет
за аналізований період (вересень 2011 – вересень 2012) – 1425.
У порівнянні з 2010-2011 роком, кількість інформагентств, що висвітлюють події в університеті за аналізований період зросло з 49 до 88.
У середньому, щодня три інформаційних агентства України і світу
пишуть про події та особи, що пов'язані з ОНУ імені І.І. Мечникова.
У 2011-2012 році 57770 (у 2010-2011 – 36439) користувачів Інтернету з 139 країн світу (у 2010-2011 – 106) відвідали сайт новин
університету 91634 рази (у 2010-2011 – 64693).
Найбільша кількість читачів сайту з України (78553), Росії
(4396), США (810), Молдови (503), Білорусі (305). Піку відвідуваності
сайту в 2011/2012 навчальному році досягнуто в дні проведення вступної кампанії (1 серпня – 930 унікальних відвідувачів). Під час вступної кампанії-2012 сайт прес-служби щодня інформував своїх читачів
про зміни в структурі й порядку прийому, надавав коштовну інформацію про важливі для абітурієнта електроні ресурси.
На сайті розміщені 25 відеосюжетів (ТV-архів – 10, відео – 15) про
університетські події 2011-2012 років, викладені 12 випусків газети
«Одеський університет» і 3 випуски газети «Odessa International».
Створена в 2012 році, перша в Україні газета для іноземних студентів
на російській та англійській мовах сьогодні є офіційно зареєстрованим
міським виданням. Вийшло 3 випуски газети сумарним тиражем 6 тис. прим.
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За 2011-2012 рр. було проведено 11 інформаційно-рекламних акцій, 9 регулярних і чотири новостворених. Традиційні рекламні компанії:
- дні відкритих дверей факультетів, інститутів;
- дні відкритих дверей ОНУ;
- приймальної комісії;
- ФДП і курсів;
- дня народження університету.
Чотири розробки цього року, що мали значний резонанс:
- курси акваріумістиці;
- курси ботсаду;
- ярмарок вакансій;
- акція «ОНУ – у цифрі» (зі створенням ресурсу в соц. мережі «Ми
– з ОНУ» з фото студентів).
В цілому, практично щоденні присутності ОНУ в медіа-просторі
України і світу сприяє популяризації його роботи і своєчасному інформуванню абітурієнтів і потенційних партнерів про можливості університету.

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

44

