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Шановні колеги! Шановна університетська громадо!

Минуло три 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 
МОН України, нормативних та розпорядних документів МОН 
України.

Освітянську діяльність в цілому за IV рівнем акредитації 
університет здійснює відповідно до рішення ДАК України.

Звіт ректора Одеського національного університету імені І. І. Мечникова за період 
жовтень 2012 р. – жовтень 2013 р. – Одеса : Одеський національний університет, 2013. – 48 с.
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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. 

У 2012 році розпочато, а у 2013 році завершено у повному обсязі 
впорядкування та уніфікування для студентів усіх напрямів і 
спеціальностей обсягів аудиторного навантаження та форм контролю 
за нормативними дисциплінами «Безпека життєдіяльності», 
«Цивільний захист», «Охорона праці у галузі», «Основи медичних 
знань» (на виконання рішення Науково-методичної комісії МОН 
України з безпеки життєдіяльності). 

У 2013 році реалізовано запровадження факультативної 
дисципліни з технології пошуку робочих місць, яка надає 
випускникам університету більшої впевненості щодо їх 
працевлаштування. 

Здійснено остаточний перехід на нові галузеві стандарти вищої 
освіти 2010 та 2011 років (напрями: «Математика», «Прикладна 
математика», «Комп'ютерна інженерія», «Хімія», «Біологія»). 

Вперше було розроблено та запроваджено навчальні та робочі 
навчальні плани та, відповідно до них, організовано навчальний 
процес для студентів І і II курсу, прийнятих за новими напрямами та 
спеціальностями, ліцензованими у 2012 і 2013 роках (бакалаври: 
«Прикладна фізика», «Біотехнологія»; магістри: «Культурологія (за 
видами діяльності)», «Міжнародні економічні відносини»). 

Навчальний процес в усіх структурних підрозділах здійснюється 
за кредитно-модульною системою. 
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1.2. Контингент студентів. Абсолютна успішність та якість 
навчання 

 
У 2012 / 2013 н. р. в університеті навчалось 7315 студентів денної 

та 3857 студентів заочної форми навчання, всього 11172 особи; з них 
5097 за рахунок державного бюджету, 6055 за контрактом. 
Контингент студентів, які навчались за рахунок державного бюджету, 
склав 45,6%. 

 
Динаміка показників контингенту студентів 

Контингент 
студентів 2010 / 2011 н. р. 2011 / 2012 н. р. 2012 / 2013 н. р. 

  Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
8029 4367 7256 3796 7315 3837 

ВСЬОГО 12396 11052 11152 
  Б К Б К Б К Б К Б К Б К 

4784 3245 762 3605 4400 2856 705 3091 4406 2909 691 3146 
 
У 2012 / 2013 н. р. має місце тенденція стабілізації контингенту 

студентів. Порівняно до 2011 / 2012 н. р. загальний контингент 
збільшився на 100 осіб. 

Важливим показником якості підготовки фахівців є абсолютна 
успішність та якість навчання. У 2012 / 2013 н. р. абсолютна 
успішність на денній формі навчання складає 92,2%, якість навчання 
54,2%. 

Загалом по університету за денною формою навчання абсолютна 
успішність протягом трьох років збільшилась з 91,0% до 92,2%, 
якість навчання з 53,6% до 54,2%. 

По заочній формі навчання у 2012 / 2013 н. р. абсолютна 
успішність складає 92,0%, якість навчання 55,0%. 

Загалом по університету за заочною формою навчання абсолютна 
успішність порівняно з 2011 / 2012 н. р. збільшилась з 91,5% до 
92,0%, якість навчання з 51,0% до 55,0%. 

 
1.3. Державна атестація студентів 

 
Державна атестація студентів здійснюється державними 

екзаменаційними комісіями після завершення навчання на певному 
освітньо-кваліфікаційному рівні з метою встановлення фактичної 
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відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньо-
кваліфікаційної характеристики. 

Державна комісія перевіряє науково-теоретичну та практичну 
підготовку випускників, вирішує питання про присвоєння їм 
відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, видання державного 
документа про освіту, опрацьовує пропозиції щодо поліпшення якості 
освітньо-професійної підготовки спеціалістів в університеті. 

У 2012 / 2013 н. р. було сформовано 61 державну екзаменаційну 
комісію; їх очолювали голови ДЕК з числа провідних вчених 
університету, вищих навчальних закладів м. Одеси, інших установ та 
організацій. Загальна кількість голів ДЕК складала 56 осіб, у т. ч. 34 
доктори наук, професори, що дорівнює 60,7% від загальної кількості 
голів ДЕК. 

 
 

Організація роботи Державних екзаменаційних комісій 
 

 2010 / 2011 н. р. 2011 / 2012 н. р. 2012 / 2013 н. р. 
Загальна кількість комісій 62 61 61 

Кількість голів ДЕК 51 53 56 
У т. ч. докторів наук, 39 40 34 

професорів з:    
- університету  21 24 20 
- інших вузів  13 12 10 
- організацій  5 4 4 

 
 
 
 
 

Результати державної атестації студентів 
 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень 
 

2010 / 2011 н. р. 2011 / 2012 н. р. 2012 / 2013 н. р. 

Захи-
щено 

Кільк. 
дипл. з 

відз. 

Реком. 
до 

аспір. 

Захи-
щено 

Кільк. 
дипл. з 

відз. 

Реком. 
до 

аспір. 

Захи-
щено 

Кіл. 
дипл. з 

відз. 

Реком. 
до 

аспір. 
Магістр 

- денне 
- заочне 

 
352 
123 

 
127 
20 

 
121 
35 

 
308 
140 

 
107 
18 

 
135 
37 

 
313 
159 

 
122 
26 

 
91 
14 

Всього 475 147 156 448 125 172 472 148 105 
Спеціаліст 

- денне 
- заочне 

 
965 
1090 

 
105 
52 

 
41 
2 

 
929 
1028 

 
73 
47 

 
46 
2 

 
784 
861 

 
105 
47 

 
42 
11 

Всього 2055 157 43 1957 120 48 1645 152 53 
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Бакалавр 
- денне 
- заочне 

 
1737 
940 

 
252 
38 

 
- 
- 

 
1565 
910 

 
200 
47 

 
- 
- 

 
1375 
709 

 
172 
25 

 
- 
- 

Всього 2677 290 - 2475 247 - 2084 197 - 
ВСЬОГО 

- денне 
- заочне 

 
3054 
2153 

 
484 
110 

 
162 
37 

 
2802 
2078 

 
380 
112 

 
181 
39 

 
2472 
1729 

 
399 
98 

 
133 
25 

ВСЬОГО ОНУ 5207 594 199 4880 492 220 4201 497 158 
 

Протягом 2010 / 2011, 2011 / 2012, 2012 / 2013 навчальних років 
кількість захищених дипломних робіт зменшилась на 19,3%; кількість 
дипломів з відзнакою зменшилась на 16,3%; кількість випускників, 
рекомендованих до аспірантури зменшилась на 20,6%. 
 

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: 
 
2010 / 2011 н. р. 
На практику було направлено 5635 студентів денної форми 

навчання: 
• на навчальну – 1712 
• на виробничу – 3923 
у т. ч. педагогічну – 1258. 

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 н. р. літні навчальні і виробничі практики були проплачені 
в обсязі 246516 грн. 
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2011 / 2012 н. р. 
На практику було направлено 4834 студента денної форми 

навчання: 
• на навчальну – 1773 
• на виробничу – 3061 
у т. ч. педагогічну – 1252. 

По заочній формі навчання на практику було направлено 1201 
студента: 

• на навчальну – 29 
• на виробничу – 1172 
у т. ч. педагогічну – 150. 

Практика проходила на 229 базах. 
Керували практикою: 

професорів – 39 
доцентів – 360 
інших – 149. 

У 2012 н. р. літні навчальні і виробничі практики були проплачені 
в обсязі 246922 грн.  

 
2012 / 2013 н. р. 
На практику було направлено 4934 студенти денної форми 

навчання: 
• на навчальну – 1507 
• на виробничу – 3427  
у т. ч. педагогічну – 1281. 

По заочній формі навчання на практику було направлено 1264 
студента 

• на навчальну – 211 
• на виробничу – 1053 
у т. ч. педагогічну 147. 

Практика проходила на 212 базах. 
Керували практикою: 

професорів – 45 
доцентів – 419 
інших – 173 

У 2013 н. р. літні навчальні і виробничі практики були проплачені 
в обсязі 100000 грн. 
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1.5. Видання навчальної, навчально-методичної літератури 
 

Видання навчальної та навчально-методичної літератури є одним 
із показників навчально-методичної роботи в університеті. 

У 2012 / 2013 н. р. видано 28 монографій, 6 підручників, у т. ч. 2 з 
грифом МОН України, 45 навчальних посібників, у т. ч. 9 з грифом 
МОН України, 20 навчально-методичних посібників, у т. ч. 1 з 
грифом МОН України, інших навчально-методичних видань 121; 
загалом 220 одиниць, що на 54 одиниці більше, ніж у 2011 / 2012 н. р. 

 
Видання навчальної та навчально-методичної літератури 
 

  2010 / 2011 н. р. 2011 / 2012 н. р. 2012 / 2013 н. р. 
Монографій 12 18 28 

Підручників (у т. ч. з грифом 
МОН України) 

9(2) 13(8) 6(2) 

Навчальних посібників (у т. ч. з 
грифом МОН України) 

69(15) 46(13) 45(9) 

Навчально-методичних посібників 
(у т. ч. з грифом МОН України) 

24 16(1) 20(1) 

Інших навчально-методичних 
видань 

84 91 121 

 
1.6. Організація прийому вступників до ОНУ. Робота 

приймальної комісії 
 
Прийом на навчання до університету у 2013 році здійснювала 

приймальна комісія відповідно до Умов прийому до ВНЗ у 2013 році, 
Правил прийому до ОНУ у 2013 році та з використанням Єдиної 
державної електронної бази з питань освіти. Кількість поданих заяв у 
2013 році перебільшила 18 тисяч, що майже на 5 тисяч більше, ніж у 
2012 році. Зросла й кількість фізичних осіб, що подали такі заяви (з 
8550 у 2012 р. до 9750 у 2013 р.). Середній конкурс по університету 
становив 9,8 особи на місце за денною та 3,1 особи на місце за 
заочною формами навчання. 

Незважаючи на такий високий конкурс, університету не вдалося 
повною мірою виконати обсяг державного замовлення при прийомі. 
Насамперед це стосується таких напрямів підготовки: «Фізика», 
«Прикладна фізика», «Астрономія», «Математика», «Механіка», 
спеціальностей ОКР спеціаліста за денною формою навчання «Мова 
та література (із зазначенням мови)» тощо. 

Основною причиною недовиконання обсягів державного 
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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 (18) 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 т. ч. – 
контрактною) тільки для того, щоб уникнути процедури розподілу та 
працевлаштування у 2013 році. 

Факультети та інститути (крім біофаку, хімфаку, ІМЕМ, 
філософського факультету та ІІПО) недостатньою мірою 
використовують такі джерела поповнення контингенту студентів як: 

• прийом осіб, що вже здобули ОКР молодшого спеціаліста; 
• залучення та прийом іноземних громадян. 
 

1.7. Ліцензування та акредитація. Розвиток інфраструктури 
 
Протягом минулого року ліцензовано: 

• підготовку бакалаврів за напрямами «Прикладна фізика», 
«Біотехнологія»; 

• підготовку магістрів за спеціальністю «Економічна 
кібернетика». 
Підготовлено справи для ліцензування підготовки магістрів за 

спеціальностями «Прикладна лінгвістика», «Переклад», «Геологія». 
19 серпня 2013 року розпочав свою роботу факультет 

журналістики, як окремий навчальний підрозділ. 
Розпочато підготовку звітів щодо аналізу діяльності університету 

з підготовки фахівців за напрямами та спеціальностями, ОКР та в 
цілому. На цей час всі структурні підрозділи вже провели ККР, 
завершують їх аналіз та порівняння з результатами семестрових 
контролів. 

Ми маємо пройти акредитацію за 23 напрямами, 27 
спеціальностями ОКР спеціаліста та 18 спеціальностями ОКР 
магістра. 

В умовах сьогодення постає принципова задача щодо поліпшення 
та впорядкування інфраструктури ОНУ. Треба продовжити роботу по 
оптимізації потоків, курсів та груп; концентрації споріднених 
спеціальностей і напрямів підготовки в одному структурному 
підрозділі. На нашу думку, це надасть можливість значною мірою 
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поліпшити якість вищої освіти, наукової діяльності та організацію 
навчального процесу. 

 
1.8. Робота наукової бібліотеки 

 
Наукова бібліотека відповідає за інформаційну підтримку 

учбового, наукового та виховного процесу й визначає пріоритети 
своєї діяльності згідно зі стратегією розвитку університету. 

Найбільш значимими з точки зору користувача бібліотечними 
ресурсами є: фонд бібліотеки, який включає документи на 
традиційних та інших носіях інформації; інформаційні продукти 
бібліотеки, створені самою бібліотекою, а також придбані нею. 

Протягом двох попередніх учбових років університет виділяв на 
придбання книг від 100 до 150 тисяч гривень на рік. У 2011 / 2012 н. 
р. було закуплено близько 2000 примірників, але в цьому році 
університет зміг виділити на придбання книг лише 35548 грн. 

Також було отримано і введено до фонду бібліотеки 1477 од. 
видань викладачів та співробітників університету. 

Традиційним джерелом комплектування для будь якої бібліотеки 
є дарча література. Протягом року бібліотека отримала дари від 
викладачів ОНУ та вузів країни, профільних бібліотек України та ін. 
Всього отримано 9143 од. 

Активно працює сектор книгообміну. Від наших партнерів по 
книгообміну ми отримали 555 од. 

Якщо у 2011 / 2012 н. р. фонд бібліотеки поповнився цією 
літературою на 12653 примірників, то за 2012/2013 н. р. – на 14863 
примірники. Це свідчить про те, що основне поповнення фонду 
відбувається завдяки отриманню безкоштовної літератури. Для 
порівняння: закупили 431 од., а безкоштовно отримали 14863 од. 

У 2012 / 2013 н. р. бібліотека замовила 225 од. періодичних 
видань на суму 858209,27 грн. 

З кожним роком ціна комплекту періодичного видання зростає. У 
2013 році ціна комплекту періодичного видання зросла в порівнянні з 
2011-2012 роками на 44,5%. Через те, що закупівля періодичних 
видань з кожним роком зменшується, бібліотека не в змозі 
задовольнити усі потреби читачів. 

Зусилля колективу Наукової бібліотеки у звітному періоді були 
сконцентровані на таких основних напрямках діяльності: 

1. Наукометрична та бібліометрична діяльність як один з 
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провідних напрямів роботи Наукової бібліотеки, що здійснюється 
інформаційно-аналітичним сектором з метою визначення наукової 
активності ОНУ в цілому та вчених зокрема. 

2. Щомісячна звітність керівництву університету про показник 
індексу цитування вчених ОНУ – найоб’єктивнішого з усіх 
показників успішності професійної діяльності науковця і наукових 
колективів на даний час, впливу вченого на світову науку та якості 
проведених ним наукових досліджень (за матеріалами реферативної 
аналітичної бази Scopus). 

3. Моніторинг світових інформаційних ресурсів з метою 
забезпечення освітнього процесу та наукової діяльності університету. 

4. Збір та вивчення інформації щодо світових та національних 
рейтингів ВНЗ. 

5. Створення електронного путівника по Інтернет-ресурсам за 
профілями університету, до якого увійшли сайти, що пропонують 
електронні книги, статті з періодичних видань, матеріали 
конференцій та семінарів. 

6. Розробки нових методик відбору, аналізу й синтезу інформації, 
що має наукову цінність та практичну значущість для наукової 
діяльності та навчального процесу. Створення нових електронних баз 
даних: 

- БД «До 150-річчя ОНУ» (протоколи, звіти ІНУ – повні тексти; 
перелік загальних праць та періодичних видань ОНУ); 

- БД «Журналістика»-Інтернет-ресурс (повні тексти) та 
книгозабезпеченість спеціальності за фондами НБ ОНУ; 

- БД «Компендіум психодіагностичних методик і програм 
тренінгів». 

7. За спрямуванням кожного факультету ОНУ інформаційно-
аналітичним сектором НБ проводиться моніторинг періодичних 
видань, що входять до світових наукометричних БД та укладаються 
списки наукових журналів, де є можливість опублікування наукових 
статей. 

8. Для підвищення якості видавничої продукції університету на 
офіційному сайті Наукової бібліотеки розміщена сторінка 
«Редакційним колегіям наукових видань» у розділі «Періодичні 
видання ОНУ» для представлення наукової інформації ОНУ в 
електронному вигляді на загальнодержавному порталі «Наукова 
періодика України» – повні тексти статей з наукових журналів та 
загальнодержавній реферативній БД «Україніка наукова» (на 
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виконання Наказу МОН № 111 від 17.10.2012 р.). 
9. Просування наукових періодичних видань у глобальному 

науковому просторі у міжнародних реферативних БД (Scopus, Index 
Copernicus, Рінц). У міжнародній БД видавничих відомостей про 
періодичні та продовжувані видання світу Ulrich’s Periodicals 
Directory на 2013 р. надані такі періодичні видання ОНУ: Вісник 
ОНУ. Серія «Бібліотекознавство, бібліографознавство, 
книгознавство», «Мікробіологія і біотехнологія». 

10. Розроблено практичні заходи щодо підвищення рейтингу 
університету у світовому Інтернет-просторі, зокрема, участь в 
семінарах «Підвищення Webometrics» ВНЗ України, організованих 
телекомунікаційною мережею «Уран». 

11. Участь у грантовому проекті «Бібліоміст», який організували 
Міністерство культури і туризму України та Українська бібліотечна 
асоціація разом з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів 
(IREX) і Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та 
безкоштовне отримання 30 ліцензій на операційні системи і 30 
офісних пакетів корпорації «Microsoft». 

 
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 
діяльність без застосування інформаційних технологій. Зростаюче 
навантаження разом з політикою економії засобів накладає свій 
відбиток і на роботу ЦІТ. Фінансування витрат ОНУ на ІТ-сферу у 
2013 році порівняно з попереднім періодом було значно менше. Це 
відбилося на таких напрямках роботи ЦІТ як: закупівля і ремонт 
техніки, заправлення і купівля картриджів, що можна відзначити в 
приведених 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 Локальної Обчислювальної Мережі; ремонт 
комп'ютерної техніки; розробка службових програм; підтримка 
користувачів; закупівля техніки; технічна підтримка в проведенні 
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всіляких заходів, вступної кампанії ОНУ. 
У 2013 році у штаті ЦІТ працювало 18 чоловік, близько половини 

з яких – студенти нашого вузу. 
До основних результатів роботи у 2012 / 2013 н. р. можна 

віднести наступні: 
• підтримка і розширення Локальної Обчислювальної Мережі 

(ЛОМ) університету; 
• розширення провідної мережі – 30 точок (силами 

співробітників відділу); 
• безпровідне підключення – 7 точок; 
• реєстрація нових підключень до ЛОМ – 18 одиниць, 

перереєстрацій – 6 одиниць; 
• підтримка веб-ресурсів університету, у тому числі 

офіційного сайту, моделювання форуму і т. ін.; 
• удосконалення використання нових технологій в області 

веб; 
• хостинг-послуги сайтів підрозділів; 
• реєстрування службових адрес у домені onu.edu.ua; 
• відновлення інформації підрозділів (оброблено 19 

паперових заявок і 232 електронні листи на відновлення сторінок 
офіційного сайту ОНУ); 

• створено близько 400 нових сторінок на офіційному сайті 
ОНУ, з яких значна частина – інформація щодо приймальної 
комісії; 

• створено 11 нових субдомених імен для підрозділів; 
• створено 49 службових адресів електронної пошти; 
• проводиться активний розвиток форуму; 
• здійснюється підтримка додаткових сервісів: 
 - YouTube, Vimeo – відео хостинг; 
 - Picasa – сервіс для розміщення фотоматеріалів; 
 - Scribd – сервіс для розміщення документів; 
• ремонт і модернізація комп'ютерної техніки; 
• підтримка користувачів; 
• закупівля, підготовка й інсталяція нової техніки; 
• матеріальна відповідальність; 
• робота з документами з модернізації комп'ютерної техніки, 

актами прийому-передачі; 
• списання комп'ютерної техніки; 
• спілкування з клієнтами (рішення поточних питань і 
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консультація) у телефонному режимі; 
• технічна підтримка і супровід користувачів під час 

проведення презентацій; 
• підписання договорів, одержання доручень; 
• отримано 38 од. техніки (ПК, оргтехніка, 4 мультимедійних 

класи) на суму близько 212 000 грн.; 
• видано більше ста одиниць техніки; 
• оброблено заявок на ремонт – 52 одиниці; 
• здійснено оперативних реакцій на виклик інженера – 629. 

У цілому, можна констатувати, що за останні роки в ОНУ 
створено потужний обчислювальний кластер для забезпечення потреб 
навчального процесу, моделювання та вирішення наукових задач. 

 
 

1.10. Робота щодо сприяння працевлаштуванню випускників та 
студентів 

 
Відділ (бюро) сприяння працевлаштуванню випускників та 

студентів є окремим підрозділом університету, що був створений у 
2011 році. Мета його створення – допомога студентам та 
випускникам у пошуку першого робочого місця та забезпечення їх 
прав та потреб у працевлаштуванні за фахом. 

Співробітники відділу проводять постійний аналіз попиту і 
пропозицій на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює 
університет. Ефективно налагоджена співпраця з Державною 
службою зайнятості населення, підприємствами, установами та 
організаціями різних форм власності. 

Відділ через веб-сторінку постійно інформує студентів і 
випускників університету про вакантні місця на підприємствах, в 
установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці 
(спеціальності). 

Спільно з Державною службою зайнятості населення 
проводиться моніторинг працевлаштування випускників за місцем їх 
проживання. 

З 2012 / 2013 н. р. запроваджено викладання для студентів 
п'ятих / шостих курсів рекомендованого Міністерством освіти 
України факультативного курсу «Чинники успішного 
працевлаштування випускників», який має практичне спрямування. 
Даний навчальний курс допоможе студентам: 
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• в опануванні практичними підходами до вирішення 
проблем працевлаштування; 

• засвоєнні методів збирання, обробки та аналізу інформації 
стосовно техніки пошуку роботи, ефективності її застосування; 

• орієнтації в конкретних ситуаціях, що виникають в умовах 
конкуренції на реальному ринку праці; 

• формуванні відповідних професійних та особистісних 
якостей для успішного працевлаштування; 

• активізації власних зусиль у пошуку роботи, формуванні 
впевненості в особистих здібностях і можливостях, подоланні 
комунікативних та інших психологічних бар'єрів; 

• формуванні уміння розробляти індивідуальні програми 
кар'єрного зростання, презентувати власний професійний та 
творчий потенціал; 

• набутті навичок написання резюме, оголошень про пошук 
роботи, участі у співбесіді з роботодавцями, особистісної та 
професійної реалізації під час проходження випробувального 
строку на конкретному робочому місці. 
Стали традиційними масові заходи для студентів та випускників 

університету – Дні кар'єри, ярмарки вакансій, на які запрошуються 
потенційні роботодавці і студенти та де випускники можуть знайти 
перше місце роботи. 

Одеський національний університет став ініціатором проведення 
у 2011 році «круглого столу» на Одеському телебаченні щодо 
актуальних проблем працевлаштування випускників Одеського 
регіону та у 2013 році – першої Всеукраїнської науково-практичної 
конференції керівників підрозділів сприяння працевлаштуванню 
провідних університетів міст Києва, Харкова, Донецька, Львова, 
Івано-Франківська, Тернополя, Миколаєва, Херсона та Одеси. Темою 
конференції стали питання державної політики щодо зайнятості 
молоді в Україні та ролі вузів у вирішенні проблеми 
працевлаштування випускників. Учасниками конференції були 
вироблені конкретні пропозиції до органів влади щодо покращення 
стану працевлаштування випускників в Україні. 

Питання про працевлаштування випускників постійно 
заслуховується на засіданнях ректорату та Вченої ради. 

У 2012 / 2013 н. р. загальна чисельність випускників становить 
1057 осіб, 805 з яких навчалися за державним замовленням. З них 
отримали направлення в державні та недержавні структури 579 
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випускників. Отримали право на самостійне працевлаштування 70 
осіб. Загалом показник працевлаштованих випускників становить 
81%. Проблемою залишається працевлаштування випускників 
гуманітарного напрямку – «політологія», «соціологія», «міжнародні 
відносини», а також «українська мова та література», «історія», 
«психологія». 

Враховуючи стан економіки в Україні, тенденція зменшення 
вакансій для молодих спеціалістів очевидна. Лише за активної 
діяльності відділу сприяння випускників та студентів і самих 
навчальних підрозділів можна більш успішно вирішувати цю 
проблему. 

 
1.11. Кадрове забезпечення навчального процесу 

 
Кадри вищої кваліфікації є основою розвитку суспільства та, 

водночас, показником його інтелектуального рівня. Класичний 
університет, яким є ОНУ, відноситься до типу вищого навчального 
закладу, який традиційно об'єднує спеціальності різних галузей 
науки. Всі наукові спеціальності, представлені у реєстрі постійно 
діючої аспірантури і докторантури, відкриті завдяки зусиллям 
співробітників відділу аспірантури і докторантури ОНУ, і за якими 
ОНУ має право проводити підготовку кадрів вищої кваліфікації, 
можна умовно розбити на дві великі групи – природничі і 
гуманітарні. 

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 
зменшити потік бажаючих підвищувати рівень своєї наукової 
кваліфікації. 

Основні показники роботи аспірантури і докторантури ОНУ 
подані за динамікою щорічних змін за останні 3 роки. 

 
Аспірантура 

 
Роки 

Показник 
2010 2011 2012 

Прийом 
всього, осіб 

154 
85/69 

140 
77/63 

144 
77/67 
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Чисельність, осіб 255/255 
510 

245/238 
483 

243/237 
480 

Випуск, стац. / 
заочн. 

69/51 56/41 72/50 

Представили та 
захистили 

38/11 30/12 45/39 

Ефективність, % 55,1/21,6 
38,4 

53,6/29,3 
41,4 

62,5/78 
70,25 

Захищено 
дисертацій 

52 50 50 

 
Докторантура 

 
Протягом 2013 року (січень-вересень) захищено 32 кандидатські і 

3 докторські дисертації. 
У звітному періоді в університеті діяло 9 спеціалізованих вчених 

рад з 26 спеціальностей, у тому числі 18 – у докторських 
спеціалізованих вчених рад. 

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації через 
аспірантуру і докторантуру ОНУ є частиною виконання плану 
перспективного розвитку ОНУ і має пріоритетне значення для 
успішного розвитку і самого існування класичного Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова. 

Висококласний склад професорсько-викладацького колективу – 
це головна запорука підготовки професійних фахівців на факультетах 
і в інститутах університету. Підвищення питомої ваги докторів наук 
(професорів) та кандидатів наук (доцентів) є одним з найголовніших 
завдань, яке успішно виконувалося. Умови, створені в університеті 
для творчого розвитку викладача, вченого сприяли формуванню 
боєздатного контингенту професіоналів. 

Кількість заповнених штатних ставок професорів, докторів наук 
складає 130, кількість доцентів, кандидатів – 610. Питома вага 

Роки 
Показник 

2010 2011 2012 

Прийом, осіб 6 7 5 
Чисельність, осіб 18 18 17 

Випуск, осіб 4 7 7 
Представили та 

захистили 
4 5 6 

Ефективність, 
% 

100 71,4 85,7 

Захищено 
дисертацій 

3 7 8 
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викладачів кандидатів наук складає – 53%, а питома вага докторів 
наук – 12%. 

Чисельність кандидатів наук на 100 студентів стаціонару нашого 
університету у 1,5 рази вище, ніж у середньому по Одеській області. 

Проведені заходи дозволяють утримувати середній вік кандидатів 
наук на рівні 50 років, а докторів наук – у межах 60 років. 

 

Кадрове забезпечення навчального процесу 
 

Інститути та факультети 
ОНУ 

Разом штатні працівники і 
зовнішні сумісники Штатні працівники 

В
сь

ог
о 

  
з них 

В
сь

ог
о 

з них 
Д. н., 
проф. 

 
% від 
п. 2 

К. н. доц., 
ст. н. сп. 

 
% від 
п. 2 

Без н. 
ступ. і 
зван. 
% від 
п. 2 

Д. н., 
проф. 

 
% від 
п. 6 

К. н. доц., 
ст. н. сп. 

 
% від 
п. 6 

Без н. 
ступ. і 
зван. 
% від 
п. 6 

У цілому за 2011/2012 1130 130 
12% 

587 
52% 

413 
37% 

1081 
96% 

117 
11% 

567 
52% 

397 
37% 

 2012/2013 1142 133 
12% 

610 
53% 

399 
35% 

1063 
93% 

117 
11% 

570 
54% 

376 
35% 

 

1.12. Організація роботи Вченої ради ОНУ 
 

За звітний період робота Вченої ради була спрямована на 
вирішення питань, пов'язаних з основними напрямами діяльності 
університету. У ході 10 планових засідань було розглянуто низку 
важливих питань життєдіяльності університету. 

1. З учбової роботи навчальних підрозділів: 
- ухвалення навчальних програм та планів; 
- аналіз підсумків вступної кампанії та заходи щодо її 
подальшого вдосконалення; 
- розгляд результатів екзаменаційних сесій; 
- організація виконання дипломних робіт; 
- аналіз показників працевлаштування випускників 
університету; 
- обговорення та затвердження кандидатур на здобуття 
стипендій Кабінету Міністрів України, персональних 
ректорських та іменних стипендій. 

2. З науково-методичної роботи та підготовки науково-
педагогічних кадрів: 

- затвердження основних напрямів науково-дослідної роботи 
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університету на 2013 рік; 
- оцінка науково-педагогічної діяльності структурних 

підрозділів; 
- аналіз стану підготовки наукових та науково-педагогічних 

кадрів вищої кваліфікації через докторантуру та аспірантуру 
(розглянуто 10 звітів докторантів, що закінчили докторантуру з 
поданням дисертації); 

- звіт про результати роботи Науково-методичної ради 
університету та рекомендації щодо її вдосконалення; 

- розгляд 13 конкурсних справ на посади завідувачів та 
професорів кафедр; 

- аналіз динаміки якісного та кількісного складу викладачів та 
надання 17 рекомендацій щодо переукладення строкових 
трудових договорів. 

Також, було розглянуто 48 атестаційних справ та на підставі 
рішення Вченої ради університету Атестаційною колегією МОН 
України присвоєно 43 вчених звання (3 – професора; 39 – доцента; 1 – 
старшого наукового співробітника). Ще 5 справ знаходяться у 
Міністерстві. 

3. З виховної роботи: 
- ухвалення звітів профспілкового комітету студентів та 
аспірантів і органу студентського самоврядування у 
популяризації університету; 
- аналіз роботи та перспективи розвитку підготовчого відділення 
для іноземних громадян; 

4. Про матеріально-технічне забезпечення: 
- звіти про підготовку матеріально-технічної бази університету 
до роботи у зимовий період; 
- затвердження обсягів ремонтних робіт; 
- аналіз фінансової діяльності та затвердження кошторису 
університету. 

Поряд з цими, на засіданнях Вченої ради розглядалися: 
- пропозиції щодо внесення змін до Статуту університету для 
подальшого затвердження на Конференції трудового колективу 
університету; 
- рекомендації щодо укладення договорів про співпрацю з 
учбовими та науковими установами інших держав. 
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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. Формування національної 
інтелігенції, сприяння збагаченню і оновленню інтелектуального 
генофонду нації, виховання її духовної еліти – завдання, що стоять 
перед вищими навчальними закладами на одному рівні з підготовкою 
висококваліфікованих фахівців. Досягнення мети виховання можливе 
лише за умови комплексного підходу і залучення до цієї роботи 
всього професорсько-викладацького складу вищих навчальних 
закладів, адміністрації, органів студентського самоврядування та 
громадських об'єднань студентської молоді. 

Виховна робота, як і якісна навчальна та наукова діяльність, має 
загальну мету – підготувати якісного фахівця з університетською 
освітою. Загалом це означає, що випускник університету повинен 
бути професіоналом у своїй справі, порядною, діловою людиною, 
патріотом своєї країни. 

Безумовно, виховна робота, в широкому розумінні цього поняття, 
не є відокремленим напрямком в освітянській діяльності як всього 
університету, так і усіх його навчальних підрозділів. Увесь освітній 
процес – тобто процес певного впливу на особу або групу осіб з 
метою досягнення якогось конкретного результату – потрібно 
вважати вихованням. 

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 брошурою, а також Концепції 
національного виховання студентської молоді в Одеському 
національному університеті імені І. І. Мечникова на 2010-2020 р.р. та 
планів виховної роботи і роботи щодо попередження правопорушень 
та порушень навчальної дисципліни. 

 
2.2. Організаційні заходи 

 
Організаційні заходи в університеті традиційно включають в 

себе: розробку та уточнення теоретико-методологічних засад на 
кожний етап її здійснення; принципи виховання, на які, з 
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урахуванням конкретного складу студентства, буде звертатися окрема 
увага; основні напрямки такої роботи; суб'єкти, які на даному етапі 
будуть здійснювати основні виховні заходи; роль викладача під час 
проведення занять та куратора – у позанавчальний час тощо. 

З урахуванням загального плану виховної роботи та 
організаційних заходів, кожен інститут та факультет розробляє та 
затверджує свій план проведення такої роботи. 

Незважаючи на існування загального університетського плану, 
кожен підрозділ виділяє окремі напрямки і завдання виховання, що 
відображає певні позитивні спроби пошуку свого підходу в 
організації такої роботи. 

Щорічно на початок навчального року в підрозділах ведеться 
робота з призначення та уточнення кураторів навчальних груп, і 
основним завданням виховної роботи в цьому напрямку є 
максимальне зниження формального підходу до роботи куратора як 
педагога-наставника, носія знань і культури. 

Дійсний куратор – це не лише організатор такої роботи, а й 
досвідчений порадник молодої людини, особливо на молодших 
курсах її навчання в університеті. Є в університеті й успішний досвід 
організації такої роботи. Наприклад, на біологічному факультеті на 
молодших курсах не тільки були закріплені куратори з числа 
викладачів, а й ще для посилення такої діяльності їм на допомогу 
додавали ще магістрів, що посилювало не лише навчальну, а й 
позанавчальну виховну діяльність. 

Куратори, під час проведення кураторських годин, які внесені до 
розкладу занять, спілкуються зі студентами, цікавляться їх 
результатами в навчанні, розглядають і вирішують питання, що 
постають перед студентами. 

Значну увагу цьому напряму приділяють і на економіко-
правовому факультеті, де безпосередньо її здійснюють 38 кураторів, а 
на факультеті романо-германської філології двічі на семестр 
проводяться наради кураторів факультету, на яких заслуховуються 
звіти про виконану роботу. Крім того, на факультеті активно працює 
студентський деканат, що є сполучною ланкою між деканатом і 
студентами. 

Налагоджено співпрацю з органами студентського 
самоврядування, яке займає активну позицію в роботі щодо 
пропаганди здорового способу життя, організації зустрічей студентів 
з представниками міжнародних організацій, з показом 
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документальних фільмів в гуртожитках. У цьому студентське 
самоврядування отримує повну підтримку з боку адміністрації 
університету. 

Потрібно окремо сказати про проведення виховної роботи в 
студмістечку в цілому та в гуртожитках зокрема. Безумовно значний 
вплив на організацію цієї діяльності здійснює директор студмістечка 
В. М. Агаєв. Спільно з заступниками деканів та кураторами не лише 
проводяться постійні співбесіди з приводу правил моральності та 
умов проживання в гуртожитку, а й перевіряється санітарний стан 
блоків, кімнат, кухонь, санвузлів. Співбесіди зі студентами з приводу 
недопущення тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв носить 
плановий характер. 

Необхідно відзначити якісну роботу заступників деканів 
факультетів романо-германської філології, біологічного, хімічного, 
філологічного, економіко-правового, інституту інноваційної та 
післядипломної освіти. 

Внесок у виховну роботу в гуртожитках здійснює і студентський 
профком. За його участю і матеріальної підтримки проводиться низка 
культурно-масових заходів. 

Стало щорічним проведення конкурсів «Міс і Містер 
студмістечка», «Караоке на майдані студмістечка», «Моя любимая 
песня». 

Безпеку при проведенні культурно-масових заходів забезпечує 
студентський оперативний загін, загальна кількість котрого складає 
80 осіб. 

Планово проводяться спортивні змагання. 
 

2.3. Заходи інформаційно-пропагандистського забезпечення 
та просвітницької роботи 

 
Цей напрямок посідає важливе місце в системі підготовки 

студентів. Він тісно поєднаний з навчальним процесом, всіма його 
складовими. Ставку в такій роботі треба робити на особистість, 
формування не лише спеціаліста певного профілю, а й суспільно 
активної людини, громадянина, фахівця XXI століття. Адже від рівня 
його підготовки, високого інтелекту й духовності залежатиме 
подальший прогрес нашого суспільства. 

Робота в цьому напрямку активно проводиться у всіх підрозділах 
університету, особливо зі студентами перших курсів, яких протягом 
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певного періоду знайомлять з історією університету та його 
традиціями. 

Робота з підтримки університетських традицій виділяється в 
окремий напрям роботи на філософському факультеті. 

Протягом минулого навчального року активно проводилась ціла 
низка заходів з актуальних проблем суспільства, внутрішньої і 
зовнішньої політики, заходів, спрямованих на розвиток національно-
патріотичних традицій, відзначення історичних та пам'ятних дат, 
вшанування ветеранів. Це і дні Європи в Україні, і міжнародний День 
миру, День соборності, День української писемності та мови, 
міжнародний День студентів, тиждень української молоді, День 
Перемоги та багато інших. 

Формою проведення таких заходів стали семінари, круглі столи, 
лекції, кураторські години, екскурсії, виставки відповідної 
літератури, фотовиставки, мітинги, святкові концерти. 

У кожному підрозділі організовуються та проводяться дні 
факультету (інституту), Дні відкритих дверей. У ці дні підрозділи 
університету відвідують сотні майбутніх студентів, які відчувають 
атмосферу Одеського національного університету і мають 
можливість поспілкуватися з деканами факультетів, директорами 
інститутів, професорсько-викладацьким складом і остаточно 
приймають рішення вступити до нашого університету. 

Університет активно співпрацює з цілою низкою міжнародних, 
громадських та молодіжних організацій по цілому ряду напрямів, 
найважливішими з яких слід вважати пропаганду здорового способу 
життя та боротьби з тютюнопалінням, вживанням наркотичних 
засобів, захворювання на ВІЛ, СПІД. 

Щороку студенти університету беруть активну участь у 
підготовці та проведенні таких виховних акцій, як «Молодь за 
здоровий спосіб життя» та «Серце до серця». 

Крім того, з метою контролю виконання студентами Наказу № 
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 на території університету і виявляли 
правопорушників. 

Активну роботу в цьому напряму ведуть ІІПО, ІМЕМ, ГГФ, ЕПФ, 
біологічний, фізичний, історичний, філологічний факультети. 
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2.4. Заходи правового виховання, профілактики правопорушень 
 

Робота щодо запобігання корупційних проявів та інших 
зловживань в університеті має плановий та постійний характер. Це 
потрібно для того, щоб проведення запланованих заходів не було 
формальним. Це не тільки не надасть таким заходам певної 
ефективності, а й навпаки, буде сприяти ще більшому нігілістичному 
ставленню до них з боку викладачів, співробітників і студентів. 

Ці питання постійно розглядаються на засіданнях ректорату 
університету. При кожному такому розгляді приймаються відповідні 
рішення, виконання яких окремо контролюється. 

Поряд з плануванням та організацією такої роботи на 
загальноуніверситетському рівні періодично проводяться і більш 
конкретні заходи щодо її покращення. 

Ці питання також постійно розглядаються на засіданнях вчених 
рад інститутів та факультетів, на засіданнях кафедр. Наприклад, на 
історичному факультеті двічі на навчальний рік, під час обговорення 
стану підготовки до завершення семестру, на засіданні вченої ради 
розглядали питання про заходи щодо запобігання корупційним діям. 

Окремим напрямком роботи виступає робота зі студентами та їх 
батьками, особливо на перших курсах навчання, щодо профілактики 
будь-яких порушень. На всіх факультетах та інститутах ОНУ 
протягом навчального року проведені зустрічі керівників навчальних 
підрозділів та кураторів академічних груп за темою недопущення 
проявів хабарництва та службових зловживань в університеті. 

З цією метою кожним керівником підрозділу організовано 
листування с батьками студентів, а також визначені дні прийому з 
особистих питань. Наприклад, на біологічному факультеті кожен 
куратор має кураторський зошит, в якому є телефони батьків 
студентів академічної групи, що дозволяє оперативно реагувати на 
виникаючі проблеми та підтримувати зв'язок з батьками студентів. 

Робота зі студентами включає також певну правову інформаційну 
діяльність, яку проводять представники ректорату, юридичного 
управління, викладачі-юристи. Під час проведення таких лекцій та 
співбесід, студентам роз'яснюється не лише про можливу 
відповідальність осіб, які беруть гроші, а й про існуючу 
відповідальність тих осіб, які дають такі гроші. 

Так, наприклад, на біологічному факультеті співбесіди зі 
студентами по цій проблематиці проводились особисто 
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відповідальною за роботу щодо профілактики та запобігання 
корупційних порушень С. С. Чернадчук та кураторами. Факт 
проведення бесід зі студентами з питань недопущення проявів 
хабарництва фіксується особистим підписом того, хто проводив 
бесіду, та студентом. 

Відповідні стенди є в навчальних підрозділах і гуртожитках. 
Наприклад, у приміщенні інституту інноваційної та післядипломної 
освіти такий стенд з відповідною інформацією зроблено і він 
постійно поновлюється, а зі студентами цього підрозділу постійно 
проводиться інформаційно-виховна п'ятихвилинка. 

Для забезпечення більшої прозорості кожний факультет має так 
звану скриньку довіри, яка завжди поновлюється за декілька тижнів 
до початку підсумкового контролю і яка перевіряється кожного дня 
увечері. Крім того, в такі дні значно спрощений прийом студентів, 
який здійснюється керівниками навчальних підрозділів. Разом з 
діючими в підрозділах телефонами довіри вони вже мають реальний 
профілактичний вплив. 

В університеті успішно діє електрона скринька довіри 
dovira@onu.edu.ua, інформацію про це розміщено на офіційному сайті 
ОНУ у відповідному розділі. При отриманні повідомлення, 
інформація про можливі порушення направляється для роботи 
керівникові підрозділу. 

Керівництво університету підтримує ділові стосунки з 
представниками правоохоронних органів з метою оперативного 
отримування інформації щодо таких проявів і можливостей 
прийняття необхідних заходів щодо швидкого реагування, подолання 
наслідків таких дій шляхом відповідних заходів на початкових 
етапах. 

Активну участь у цій роботі бере і студентське самоврядування. 
Його робота спрямована на недопущення корупційних проявів, 
зростання соціальної активності студентської молоді та 
відповідальності за доручену справу. 

Для надання більшої ефективності роботі студентським 
самоврядуванням для студентів І курсу університету були розроблені 
спеціальні методичні рекомендації щодо запобігання корупції. 
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2.5. Студентське самоврядування 
 

Студентське самоврядування в Одеському національному 
університеті ім. І. І. Мечникова є невід'ємною частиною громадського 
самоврядування університету, що представляє самостійну громадську 
діяльність осіб, які навчаються, щодо захисту їх прав та інтересів, а 
також участі в управлінні вищим навчальним закладом. 

Здійснюється на рівні студентської групи, факультету, інституту, 
гуртожитку, вищого навчального закладу. 

На постійній основі представники ради студентського 
самоврядування брали участь у засіданнях Одеської обласної 
студентської ради, на яких відбувається обмін досвідом роботи 
органів студентського самоврядування з відповідних питань, а також 
вирішення інших важливих для студентської молоді питань, зокрема, 
обговорення законопроекту по внесенню змін до Закону України 
«Про вищу освіту». 

Продовжується важливий досвід співробітництва з 
Всеукраїнською благодійною організацією «АСЕТ», за допомогою 
якої проводилася цілеспрямована постійна діяльність щодо протидії 
негативних явищ серед студентської молоді та пропаганді здорового 
способу життя. 

У минулому році налагоджено співпрацю з громадськими 
організаціями «Інтернаціональний фонд підтримки молоді» та «La 
strada». За допомогою представників цих організацій були 
організовані лекції та відповідні заняття за програмою протидії 
торгівлі людьми. 

За підтримки Всеукраїнської громадської організації «ССХ» на 
базі ОНУ імені І. І. Мечникова були проведені зустрічі студентів 
університету зі студентами та випускниками ВНЗ зі США. 

Взято участь у громадській раді при Одеській 
облдержадміністрації, зокрема, у роботі громадського форуму 
«Духовне виховання дітей» тощо. Протягом всього навчального року 
у співпраці з іншими громадськими організаціями та ректоратом 
університету через наочні матеріали та лекції проводилася 
профілактична робота щодо запобігання таких негативних явищ 
серед студентської молоді, як тютюнопаління, вживання алкогольних 
напоїв та наркотичних речовин, захворювання на ВІЛ-СНІД та інших 
венеричних захворювань, запобігання абортам тощо. Проведено 
цілий комплекс заходів щодо запобігання торгівлі живим товаром. 
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Розповсюджено десятки роздаткових матеріалів з відповідними 
координатами компетентних органів з проблеми торгівлі людьми. 

За підтримки Ради студентського самоврядування з метою 
запобігання правопорушенням у навчально-виховному процесі та 
ознайомлення з механізмами захисту прав у ВНЗ були опубліковані 
дві методичні рекомендації: 1) «Студент – суб'єкт навчально-
виховного процесу» (студенту першокурснику щодо попереджень 
правопорушень та проявів корупції у ВНЗ); 2) «Профілактика 
корупції у навчально-виховному процесі ВНЗ». 

Протягом року велася робота щодо підвищення правової 
культури студентів ОНУ імені І. І. Мечникова, зокрема, донесення 
інформації щодо прав та обов'язків учасників навчально-виховного 
процесу. 

За звітній період представники Ради студентського 
самоврядування ОНУ імені І. І. Мечникова на постійній основі брали 
участь у засіданнях Вченої ради та ректорату. 

За погодженням з органами студентського самоврядування 
приймалися рішення щодо вручення іменних стипендій студентам 
ОНУ імені І. І. Мечникова; відрахування осіб, які навчаються у 
вищому навчальному закладі, їх поновлення на навчання; 
переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за 
контрактом, на навчання за державним замовленням. 

 
ІІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 
3.1. Загальні положення 

 
Довідка про структуру наукової діяльності 

Наукові дослідження в ОНУ виконуються на 17 факультетах й 
інститутах (94 кафедрах) та підрозділах Науково-дослідної частини, 
до структури якої входять: НДІ «Астрономічна обсерваторія», 
заснована у 1871 р.; Науково-дослідний інститут фізики – перший 
науковий інститут фізичного профілю в Україні, створений у 1926 
році; Науково-дослідний інститут горіння та нетрадиційних 
технологій – єдиний в Україні інститут такого профілю; 10 наукових і 
науково-навчальних Центрів та 16 науково-дослідних лабораторій. 

Наукові дослідження також забезпечують: Наукова бібліотека, 
заснована у 1817 році, яка має фонд більше 3,6 млн. томів; 
Ботанічний сад, заснований у 1867 році; Гідробіологічна станція, 
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заснована в 1902 році; Петрографо-мінералогічний музей, заснований 
у 1865 році; Зоологічний музей, заснований на початку XIX століття; 
Палеонтологічний музей, створений у 1873 р. В університеті діє 22 
відомі наукові школи. 

 
Основні пріоритетні наукові напрями установи 

Наукова діяльність в університеті здійснювалась за наступними 
тематичними пріоритетними напрямами, які залишилися без змін: 1.1. 
Найважливіші проблеми фізико-математичних та технічних наук. 1.2. 
Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства. 1.3. 
Найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій. 1.4. 
Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій. 
1.5. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних 
та гуманітарних наук. 3.1. Технології використання нових видів 
палива, скидних енергоресурсів, відновлюваних та альтернативних 
джерел енергії. 4.1. Технології сталого використання, збереження і 
збагачення біоресурсів та покращення їх якості і безпечності, 
збереження біорізноманіття. 4.4. Технології раціонального 
водокористування, підвищення ефективності очищення стічних вод 
та запобігання забрудненню водних об'єктів. 4.5. Технології 
очищення за запобігання забрудненню атмосферного повітря. 4.6. 
Технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх 
родючості. 5.1. Молекулярні біотехнології створення нових 
організмів та продуктів для сільського господарства, фармацевтичної 
та харчової промисловості. 6.3. Створення та застосування 
нанотехнологій і технологій наноматеріалів. 

 
Науковий кадровий потенціал 

Загальна чисельність штатних наукових працівників у 2012 році – 
291, з них: 

докторів наук – 17, 
кандидатів наук – 68. 
 

Напрями виконаних робіт та обсяги їх фінансування 
Фінансування науки в університеті здійснюється: 
- за рахунок бюджетних коштів із загального фонду державного 

бюджету; 
- за державною цільовою програмою «Наука в університетах»; 
- за державним замовленням; 
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- за проектами міжнародного співробітництва (гранти, наукові 
проекти); 

- за рахунок державного фонду фундаментальних досліджень; 
- за договорами на розробку науково-технічної продукції з 

установами, організаціями, підприємствами України та інших 
джерел. 

Спостерігається стійка тенденція до зростання фінансових 
надходжень до ОНУ на наукову діяльність: з 13 млн. грн. у 2010 році 
до 18 млн. грн. у 2012 році. 

 
3.2. Вагомі результати фундаментальних та прикладних 

досліджень і розробок 
 

Отримано Державну премію України в галузі науки і техніки: 
- за роботу «Мікроелектронні датчики нового покоління для 
інтелектуальних систем» – Лепіху Ярославу Іллічу – докторові 
фізико-математичних наук, директорові Центру. 

У 2013 р. отримано Премію імені Заболотного Д. К. НАН 
України: 

- за цикл праць «Фітопатогенні бактерії – збудники особливо 
небезпечних хвороб рослин та їх автономні генетичні елементи» 
– д. б. н., проф. Іваниці В. О. 

Важливим критерієм оцінки наукової діяльності вчених 
університету є наукові публікації, які містять нові результати 
наукових досліджень вчених університету. 

У перспективі нам потрібно працювати над підвищенням рівня 
наших періодичних видань і наукових публікацій за рахунок 
включення їх до науково метричних баз даних, що суттєво впливає на 
рейтинг університету. 

 
Публікації вчених ОНУ 

 
Опубліковано 2010 2011 2012 
- монографій 41 62 54 
- підручників 11 16 10 
- навчальних посібників 130 110 136 
- публікацій (статей) з них: 2563 2512 2535 

- у фахових виданнях України 2121 2111 2181 
- у зарубіжних виданнях 442 401 354 
в тому числі, у міжнародних науково метричних 
базах даних (Scopus, Webometrics та інші) 

242 
 

176 
 

210 
 

- отримано охоронних документів в Україні 25 34 20 
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3.3. Економізація науково-дослідних робіт, інноваційні підходи 
 
Для забезпечення інноваційності науково-дослідних розробок та 

їх реалізації в ОНУ імені І. І. Мечникова відповідно до Державної 
цільової економічної програми «Створення в Україні інноваційної 
інфраструктури» вже три роки працює відділ інновацій і трансферу 
технологій. 

Для більш тісного співробітництва з підприємствами і суб'єктами 
науково-технічної діяльності України та іноземних держав і 
залучення інвестицій в ОНУ створено Наукові центри з пріоритетних 
напрямів науки. Так, проблемами наноелектроніки та впровадженням 
результатів у приладобудуванні займається Міжвідомчий науково-
навчальний фізико-технічний Центр. У Біотехнологічному 
навчально-науковому центрі розробляються біотехнології препаратів 
медичного призначення, захисту рослин і грибів. Центр 
високотехнологічного науково-дослідного обладнання та приладів 
здійснює забезпечення підрозділів ОНУ матеріально-технічною 
базою. Створюється діагностична лабораторія для визначення 
генетично-модифікованих організмів та діагностики збудників 
захворювання рослин. 

Значно сприяє розвитку комерціалізації об'єктів права 
інтелектуальної власності створений у структурі НДЧ центр 
«Інноваційний офіс». Силами Центру в 2012 році проведено збір і 
доведення до співробітників університету інформації про наявні в 
Україні й світі освітні ресурси, про заплановані школи, курси, 
семінари, що сприяє формуванню в Україні єдиного простору 
досліджень та скорочує розрив між дослідженнями та їх 
впровадженням. 

З метою концентрації зусиль науковців університету на 
пріоритетних наукових напрямах за рішенням Вченої ради 
продовжується підготовча робота щодо створення інших Наукових 
центрів. 

У 2012-2013 р.р. 43 наукові розробки університету були захищені 
патентами України. 

За результатами участі в конкурсі «Винахід року» університет 
отримав Диплом переможця «Кращий винахід - 2012» за розробку 
«Метод переналагоджування частоти пристрою на поверхневих 
акустичних хвилях» (науковий керівник – проф. Лепіх Я. І.). 

За результатами участі в IV Міжнародній виставці «Сучасні 
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заклади освіти - 2012» (м. Київ, 1-3 березня) ОНУ отримав нагороду 
«Лідер наукової діяльності». 

Керівникам структурних підрозділів, науковим керівникам 
необхідно і в подальшому активізувати діяльність з пошуку та 
розширення небюджетних форм фінансування і комерціалізації 
результатів наукової діяльності та об'єктів права інтелектуальної 
власності. 

 
3.4. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну 

діяльність студентів, молодих вчених 
 

Організація науково-дослідної роботи студентів і молодих учених 
є одним із головних пріоритетів діяльності університету. 

Результати науково-дослідних робіт студентів з тематики 
наукових напрямів кафедр стають темами випускних кваліфікаційних 
робіт. 

У 2012 році захищено 2804 дипломні роботи, з них: 
• дослідницького характеру – 1162 
• рекомендовано до впровадження – 14 
• виконано по замовленню підприємств – 13 
• по раціональному природокористуванню – 164 
• з досвіду роботи в народній освіті – 25 
• рекомендовано до аспірантури – 186 

Упродовж звітного року: 6325 студентів університету взяло 
участь у вирішенні наукових проблем відповідно до пріоритетних 
наукових напрямів розвитку науки і техніки; за участю студентів 
видано 560 праць, із них 147 самостійно. В 2012 році студентами було 
зроблено 1633 доповіді, у 2013 р. – 1385 доповідей. 

Факультетами та інститутами щорічно проводяться понад 50 
студентських олімпіад І етапу, в яких беруть участь до 2800 студентів 
(у 2012 році 2619 студентів). Кращі з них (у 2012 р. – 98 студентів) 
беруть участь у олімпіадах II етапу і одержують щорічно до 85 
нагород (дипломи і грамоти); у 2012 році – 13 дипломів, 69 грамот:  

 
Диплом І ступеня 
1. Кішлали Марія – (болгарська мова та література) – студентка 
5 курсу філологічного факультету 
2. Щедрінський Олександр – (журналістика) – студент 4 курсу 
філологічного факультету 
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Диплом II ступеня 
3. Єрешкова Ольга – (болгарська мова та література) – студентка 
5 курсу філологічного факультету 
4. Бурлака Владислав – (історія) – студент 3 курсу історичного 
факультету 
5. Маслечко Анастасія – (фізика) – студентка 4 курсу фізичного 
факультету 

Диплом III ступеня 
6. Туркіна Катерина – (німецька мова та література) – студентка 
4 курсу факультету РГФ 
7. Штеніков Микола – (біологія) – студент 4 курсу біологічного 
факультету 
8. Дімова Наталія – (географія) – студентка 5 курсу ГГФ 
9. Петрук Анастасія – (журналістика) – студентка 5 курсу 
філологічного факультету 
10. Вересюк Анастасія – (соціологія) – студентка 5 курсу ІСН 
11. Паюк Катерина – (турецька мова) – студентка 4 курсу ІСН 
12. Праведна Анастасія – (новогрецька мова та література) – 
студентка 5 курсу факультету РГФ 
13. Балаценко Дар'я – (культурологія) – студентка 
філософського факультету.  

У 2013 році студентами отримано вже 10 дипломів та 61 грамота. 
 
У 2012 році на II тур Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук було 
надіслано 43 студентські наукові роботи, 17 студентів взяли участь у 
звітних конференціях конкурсу. Отримано 14 дипломів та 8 грамот:  

Диплом І ступеня 
1. Кудінова Олександра (фізика) – студентка 5 курсу фізичного 

факультету 
2. Комаров Сергій (юридичні науки) – студент 3 курсу ЕПФ  

Диплом II ступеня  
3. Мерліч Андрій (біологічні науки) – студент 5 курсу 

біологічного факультету  
4. Ткаченко Олексій (філософські науки) – студент 4 курсу 

філософського факультету  
5. Коч Олена (юридичні науки) – студентка 5 курсу ЕПФ  
6. Счастливець Анастасія (хімічні науки) – студентка хімічного 

факультету  
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Диплом III ступеня 
7. Кондратенко Любов (українська мова та література) – 
студентка 5 курсу філологічного факультету  
8. Салтановська Марина (новогрецька мова та література) – 
студентка РГФ 
9. Кічук Оксана (географічні науки) – студентка 5 курсу ГГФ  
10. Феденко Олена (історичні науки) – студентка 5 курсу 
історичного факультету  
11. Тірон Ганна (російська мова та література) – студентка 
філологічного факультету  
12. Вакаренкова Юлія (філософські науки) – студентка 
філософського факультету  
13. Романов Олександр (філософські науки) – студент 
філософського факультету  
14. Ільченко Вікторія (видавнича справа та редагування) – 
студентка 5 курсу філологічного факультету. 
 

Вже в 2013 році отримано – 11 дипломів та 6 грамот. 
У минулому році 70 студентів отримали персональну стипендію 

ректора та іменні стипендії видатних учених за особливі успіхи у 
науковій діяльності (30 – персональна стипендія ректора, 40 – 
стипендії видатних учених), У 2013 р. – 12 персональних стипендій 
ректора, 20 стипендій видатних вчених. 

6 студентів отримали стипендію Фонду Віктора Пінчука, у 2013 
р. – 9 студентів. 

За активну участь у навчанні і науковій роботі кращим 
представникам студентства надана підтримка держави, це іменні 
стипендії: 

1. Стипендія Президента України для студентів: 6 – студенти, 1 
– молодий вчений 

2. Стипендія Кабінету Міністрів України: 2 – студенти, 1 – 
молодий вчений 

3. Стипендія імені М. С. Грушевського – 2 
4. Стипендія Верховної Ради України – 3 
5. Стипендія імені Т. Г. Шевченка – 1 

Грамотами Одеської облдержадміністрації та грамотами Ради 
ректорів з нагоди Міжнародного Дня студента було нагороджено 9 
студентів. 
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В університеті успішно працює Товариство студентів, аспірантів 
та молодих вчених. Основною метою його діяльності є всебічне 
сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності, 
зростанню професіоналізму та реалізації творчого потенціалу 
молодих вчених, студентів. 

 
Динаміка кількості студентів у наукових дослідженнях 

 
Роки Кількість студентів, які беруть участь у наукових 

дослідженнях (відсоток від загальної кількості студентів) 
2010 6818 / 81% 
2011 6321 / 82,3% 
2012 6271 / 91,2% 

 
 
3.5. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністрацією та 

спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців 
для вирішення регіональних потреб 

 
Університет є науковою організацією – куратором 

Нижньодніпровського національного природного парку. Спільно з 
адміністрацією парку проводяться засідання Науково-технічної ради 
щодо зонування території парку. Результати досліджень впроваджені 
в діяльність парку. 

- За участю проф. Топчієва О. Г. розроблено міждержавний 
(Україна, Молдова, Румунія) проект «Єврорегіон – Нижній Дунай», 
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. 

 



 
35 

IV. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 
Останні роки характеризуються зміцненням процесів 

інтернаціоналізації та міжнародної інтеграції в освітянській сфері. 
Багато розвинених країн вважають сферу міжнародної освіти 
важливою складовою своєї зовнішньої політики, роблячи активні 
кроки на шляху інтеграції у світовий освітянський простір, 
розв'язуючи чисельні організаційні проблеми реформування своїх 
освітянських систем та конвертуємості національних дипломів. 

У 2010 році було започатковано створення Європейського 
простору вищої освіти, що стало безпрецедентним прикладом 
регіональної транскордонної співпраці у сфері вищої освіти в Європі. 
У червні 2013 року Європейський Союз зробив новий значний крок у 
цьому напрямку, прийнявши політичне рішення щодо здійснення в 
2014-2020 роках нової програми підтримки ініціатив в освіті – 
Erasmus+ (попередня назва – Еразмус для всіх) з загальним бюджетом 
у 14,5 млрд. євро. 

 
4.1. Відділ міжнародного співробітництва 

 
ОНУ ім. І. І. Мечникова є одним з лідерів серед університетів 

України в області інтернаціоналізації освітянської сфери, який 
протягом 148 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 
кількість міжнародних угод ОНУ зросла з 175 до 185. 

У минулому році були відкриті Центр російської культури і 
освіти та Центр китайської мови і культури, що можуть стати ще 
однією ланкою для встановлення плідних зв'язків з освітянськими 
установами Росії та КНР. Таким чином кількість мовно-культурних 
центрів іноземних країн в ОНУ збільшилася до 10. 

З ОНУ ім. І. І. Мечникова працюють 8 іноземних викладачів, які 
вносять великий вклад у викладання іноземних мов. Ми щиро вдячні 
їм за їх відмінну роботу, високо цінують їх і студенти, обравши 
деяких з викладачів-іноземців найкращими викладачами. Однак 
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останнім часом через співпрацю з іноземними викладачами виникли 
проблеми, деякі з них ще не вирішені і сьогодні. З 01.01.2013 вступив 
в силу новий Закон України «Про зайнятість», який знаходиться в 
суперечці з Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб 
без громадянства». Внаслідок цього іноземні викладачі мають 
проблеми з одержанням в'їзних віз та посвідчень на тимчасове 
перебування. Всі наші зусилля і навіть залучення депутатів Верховної 
Ради поки що результатів не принесли. 

Через погіршення умов фінансування, кількість закордонних 
відряджень співробітників ОНУ в 2011-2012 році дещо знизилася: з 
149 (32 країни) до 124 (30 країн). Структура відряджень практично 
співпадає з минулорічною. Знизилася і кількість відряджень студентів 
та їх тривалість, але при цьому слід зазначити, що суттєва частина 
одержаних студентами грантів Еразмус Мундус розрахована на 2-3 
роки, тому студенти, що виїхали по цим грантам минулого року, 
знаходитимуться в закордонних відрядженнях ще 1-2 роки. 

Продовжує зростати (з 174 до 251) кількість відвідувань ОНУ 
іноземними фахівцями. Таке зростання відбувається значною мірою 
через збільшення ознайомчих візитів та презентацій міжнародних 
програм, воно свідчить про зростання інтересу потенційних партнерів 
до ОНУ. 

У звітному періоді ОНУ виграв два нових гранти програми 
Erasmus Mundus (обидві – ІМО), довівши їх чисельність до чотирьох, 
та три проекти TEMPUS (два – ІСН, один – філологічний факультет). 
Всі п'ять грантів були виграні підрозділами ОНУ самостійно. 

Залучення іноземних грантів для вирішення проблем розвитку 
ОНУ могло б стати важливим фактором в умовах недостатнього 
бюджетного фінансування. 

 
4.2. Інститут міжнародної освіти 

 
Чисельність іноземних студентів у 2012/2013 р.р. залишилася 

приблизно на одному рівні: змінившись з 310 (29 країн) до 291 (32 
країни). Деяке зниження контингенту студентів пояснюється 
невеликим набором з ПВІ (22 особи з 99 випускників ПВІ), 
обмеженим набором іноземців в магістратуру (в багатьох країнах 
світу диплом спеціаліста прирівнюється до диплому бакалавра) і 
суттєвим ускладненням правил видачі посвідок на тимчасове 
перебування в Україні та їх подорожчанням. 
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У поточному році за попередніми прогнозами набір іноземних 
студентів дещо зросте і перевищить набори минулого та 
позаминулого років, але загальна чисельність контингенту 
залишиться приблизно минулорічною через великий випуск та 
невелике число зарахованих до магістратури. (За діючими 
нормативами зарахування іноземних громадян триває до 15 
листопада). 

На принципово новий рівень у звітному періоді був переведений 
в ІМО процес організації мобільності студентів у рамках Болонського 
процесу (започаткованого в ОНУ у 2004 р.). 

Непогано працюють обидва сайти ІМО: «ІМО» та «Еразмус 
Мундус», на яких оперативно розміщується інформація про 
студентські гранти, їх відвідують тисячі студентів не лише з ОНУ та 
Одеси, а й зі всієї України та з-за кордону. 

У звітному періоді колектив ІМО провів роботу з презентації 
закордонних освітніх програм та фондів. У результаті студенти ОНУ 
одержали 29 грантів програми Еразмус Мундус (один з найкращих 
результатів цього року на Україні) та низку грантів інших програм. 

Продовжено виконання загальноуніверситетських 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.). 

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 
 

Чисельність іноземних слухачів у 2012/13 році залишилася 
приблизно на одному рівні: змінившись зі 103 (17 країн) до 99 (18 
країн). У поточному році за попередніми прогнозами набір іноземних 
слухачів дещо зросте і перевищить набори минулого та позаминулого 
років. 

Слід зазначити, що можливості збільшення контингенту ПВІ в 
Одесі вже повністю вичерпані. 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: двічі на ректораті 
заслуховувалось питання про Інтернет-сайт ПВІ, але ПВІ так і не 
змогло створити сайт, гідний рівня Одеського національного 
університету ім. І. І. Мечникова. Аналізуючи ситуацію, що склалася, 
ми приходимо до висновку, що ПВІ не може виконати це завдання 
через брак фахівців, що вільно володіють іноземними мовами, та 
слабке володіння комп'ютерними технологіями. Можливо, що 
ефективним виходом могла б стати передача функцій, які не в змозі 
виконувати ПВІ, до ІМО, яке успішно справляється з ними, 
зосередивши зусилля колективу ПВІ на виконанні суто навчально-
педагогічних завдань. 

Успішність слухачів ПВІ на випускних іспитах порівняно з 
минулим роком підвищилася з 55,34% до 67,68%, але вона все ще 
залишається недопустимо низькою для ВНЗ України. 

Хоча відсоток випускників ПВІ, що вступають до ОНУ зріс з 
21,36% до 43,43%, треба відзначити, що значна частина цього росту 
одержана завдяки виконанню замовлення міністерства, яке надіслало 
нам слухачів ПВІ з подальшим навчанням в ОНУ, але навіть і такий 
відсоток залишається дуже низьким у порівнянні з іншими ВНЗ 
Одеси. 

 
 

Кількість міжнародних угод ОНУ 
 

2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 

171 175 185 
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Виїзди за кордон за категоріями виїжджаючих 
 

 
 
 

Категорія 

2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 
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Ректор та проректори 12 69 5,8 7 27 3,9 10 55 5,5 
Радники ректора 9 47 5,2 3 16 5,3 2 18 9,0 

Директори, декани та їх 
заступники 

12 146 12,2 10 122 12,2 9 208 23,1 

Завідуючи кафедрами 14 138 9,9 13 111 8,5 15 118 7,9 
Професори, доценти 56 535 9,6 45 530 11,8 46 464 10,1 

Викладачі 15 215 14,3 16 141 8,8 12 128 10,7 
Аспіранти та докторанти 9 269 29,9 22 1325 60,2 14 548 39,1 

Студенти 73 1875 28,7 77 4252 55,2 63 1888 30,0 
Зав. лабораторії, відділу 10 78 7,8 6 51 8,5 9 105 11,7 
Наукові співробітники та 

інженери 
29 316 10,9 25 412 16,5 18 383 21,8 

Навч.-доп. перс.    2 33 16,5 1 17 17,0 
Художні керівники 1 8 8,0       

Залучені виконавці (ЦКД) 5 40 8,0       
Інші категорії 2 2 1,0       

Всього: 247 3738 15,1 226 7020 31,1 199 3942 19,8 
 
 

За звітний період пройшов ряд заходів, з яких варто виділити: 
1. Відкриття Центру російської культури і освіти при ОНУ за 

участю Генерального Консула Російської Федерації в Одесі пана 
Антонова Ю. О. – 06.12.12. 

2. Відкриття Китайського культурного центру при ОНУ за 
участю Генерального Консула Китайської Народної Республіки в 
Одесі пані У Сяоін – 14.12.12. 

3. Участь Віце-Президента Республіки Болгарія Маргарити 
Попової у заходах, присвячених святкуванню «Дня слов'янської 
писемності» – 24.05.13. 

4. Візит румунської делегації Нижньодунайського університету 
м. Галац на чолі з ректором Габріелем Юліаном для підготовки 
тексту Угоди про співробітництво – 30.05.13. 

5. У повному обсязі запрацював інформаційний сайт Інституту 
міжнародної освіти, на якому оприлюднюються відомості для 
бажаючих вступити до ОНУ імені І. І. Мечникова, програми співбесід 
за напрямками та спеціальностями,  поточна інформація. 
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6. Всі студенти базового навчання своєчасно отримали посвідки 
на тимчасове проживання згідно з новим міграційним 
законодавством України. За результатами навчального року ОНУ не 
отримав зауважень та стягнень з боку Державної міграційної служби 
України, Державної Прикордонної служби України, Міністерства 
внутрішніх справ та інших контролюючих органів. 

7. На принципово новий рівень вийшла діяльність з організації 
міжнародної мобільності студентів. ОНУ єдиний ВНЗ України, що у 
2012-2013 рр. одночасно входив до 4 консорціумів Еразмус Мундус. 
ОНУ відправив на навчання за кордон на термін від 5 місяців до 3 
років одну з найбільших груп студентів серед усіх ВНЗ України. 

 
V. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
5.1. Ремонтно-будівельні роботи 

 
За звітний період на виконання ремонтно-будівельних робіт 

спрямовано понад 3,1 млн. грн., у т. ч. 1,3 млн. на поточний ремонт 
гуртожитків університету. 

Основний пік взаєморозрахунків по ремонтним роботам, 
виконаним у навчальних корпусах і гуртожитках, прийшов на 
останній квартал 2012 року. У цілому відремонтовано 4744 м2 площ у 
навчальних корпусах, 2395 м2 у гуртожитках. Так, у гуртожитку № 2 
довершено ремонт 1-го поверху, у гуртожитку № 9 – коридорів і 
кухонь 5-ти поверхів, у гуртожитку № 1 – ізолятора, у гуртожитку № 
8 – 2-х блоків на 22 місця. 

Зниження обсягів ремонтних робіт у поточному році порівняно з 
минулим періодом більш, ніж у два рази, пов'язано з відсутністю 
централізованого фінансування. 

Основними пріоритетами у використанні засобів були найбільш 
вузькі місця – це ремонт покрівель, заміна інженерних мереж, 
виконання аварійних робіт. 

У навчальних корпусах УНПЦ, проблемної лабораторії, 
новоаудиторному корпусі, біологічному факультеті та ін. 
відремонтовано м'якої та твердої покрівлі на площі 1300 м2. 

Продовжувалася планова робота з ремонту інженерних мереж. 
Замінено 980 погонних метрів труб холодного і гарячого 
водопостачання, 640 м. п. внутрішніх мереж теплопостачання, 50 м. 
п. зовнішніх мереж. 
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На ремонт мереж електропостачання і зв'язку в науковій 
бібліотеці, гуртожитку № 5, проблемної лабораторії та ін. витрачено 
близько 300 тис. грн. Цілеспрямовано виконувалися заходи по 
впровадженню енергозберігаючих технологій. Так, на центральному 
теплопункті встановлено систему контролю за витратою теплоносія 
на ГВС, що дасть щорічну економію більше 200 тис. грн. Капітально 
відремонтовані бойлери внутрішнього контуру теплопостачання 
студмістечка, проведена перевірка 16 теплолічильників, що 
забезпечують економію до 30% ресурсів теплопостачання. 

В умовах недофінансування необхідно відзначити активну участь 
у господарській діяльності деканів філософського і біологічного 
факультетів, ГГФ, РГФ, які за рахунок залучення коштів спонсорів 
змогли привести у порядок частину аудиторного фонду на своїх 
факультетах. 

Велику втрату матеріальній базі університету нанесла стихія.  
Тільки по покрівельному покриттю навчальних корпусів, 

гуртожитків, території Ботанічного саду збиток склав 1 млн. 650 тис. 
грн. На сьогодні до відшкодування засобів з резервного фонду 
Кабміну відновлені найбільш постраждалі об'єкти – це майстерні 
студентського містечка, спортзали аудиторного корпуса і стадіону, 
приміщення приймальної комісії, засклено 240 м2 вікон будинків і 
оранжерей. Капітально відремонтовані 3 оранжереї Ботанічного саду 
за рахунок спонсорських коштів. Проведено серйозну роботу щодо 
демонтажу і вивозу деревини з території Ботанічного саду і 
студмістечка. 

Ще має бути виконаний ремонт покрівельного покриття на площі 
2700 м2. 

 
5.2. Поточний стан будівель і гуртожитків 

 
У навчальному процесі задіяні 23 корпуси загальною площею 

123400 м2. Всього в університеті знаходяться в експлуатації 60 
основних будівель і споруд загальною площею 161500 м2. У цьому 
році було введено в експлуатацію новий аудиторний корпус площею 
понад 6500 м2. У ньому 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. грн. 



 
42 

До студмістечка належать 8 гуртожитків загальною кількістю 
ліжок – 3408, які розташовані у 1250 кімнатах. Загальна житлова 
площа складає 32741 м2. На 100% забезпечено комплектування 
білизною, працюють належним чином обладнані два медпункти. 

 
5.3. Орендні відносини 

 
Наразі в оренді знаходяться 706,8 м2. Для порівняння: у 2011 році 

– 725,6 м2; у 2012 році – 617,7 м2. На цих площах зараз працюють 43 
орендаря (у 2011 – 34; у 2012 – 39). У середньому за останні роки від 
сплати орендарів до бюджету ОНУ надходить приблизно 200 тис. 
грн. 

Приміщення здаються в оренду, головним чином, з метою 
покращення соціально-культурних та побутових умов навчання та 
життя студентів і співробітників університету (зараз працюють 7 
точок постійного годування, 5 – миттєвого годування, 7 – технічного 
обслуговування). 

Заплановано розширити спектр можливого вирішення проблеми 
дешевого харчування за рахунок відкриття в гуртожитках пунктів 
продажу хлібо-булочних виробів та автоматів з продажу консервів 
(безпосередньо від виробників). 

За останній рік також розширено мережу пунктів ксерокопію-
вання, в гуртожитках працюють три компанії, що надають послуги 
Інтернету. 

 
VI. ФІНАНСИ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ 

 
Розмір зведеного бюджету за звітний період складає 200,9 млн. 

грн. (2011 – 175,1 млн. грн.; 2012 – 183,1 млн. грн.). 
При аналізі фінансово-господарської діяльності за звітний період 

маємо виходити з такого: 
1. На перший погляд видна динаміка збільшення надходжень 

фінансових ресурсів за зазначений період в сумі 25798,0 тис. грн., в 
основному за рахунок загального фонду. Але при детальному 
розгляді статей фінансування видно, що збільшення доходів 
проходить за рахунок фінансування росту заробітної плати та 
стипендій, при скороченні фінансування на оплату комунальних 
послуг та відсутності фінансування по іншім статтям кошторису. 

2. У зв’язку з ростом заробітної плати, комунальних послуг, 
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тарифів по видаткам на утримання установи за три останні роки 
загальні витрати по утриманню установи перевищують надходження, 
хоча в 2013 році спостерігається скорочення розриву між 
надходженнями та витратами: 

- у 10/11 навч. році на суму 8024,0 тис. грн. 
- у 11/12 навч. році на суму 8725,0 тис. грн. 
- у 12/13 навч. році на суму 3201,0 тис. грн. 

3. За три останні роки збільшуються витрати на оплату праці 
співробітників та нарахувань на неї на 14138,0 тис. грн. при 
зменшенні витрат на стимулювання праці (надбавки, премії, 
матеріальна допомога) по основній діяльності на 2521,0 тис. грн. 

4. За три останні роки збільшуються витрати на утримання 
установи на 6837,0 тис. грн., при скороченні витрат на проведення 
поточного та капітального ремонту будівель, споруд та іншого 
обладнання на суму 5034,0 тис. грн. 

Витрати на соціальний захист склали 2 млн. 845 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 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 України, 
яке неодноразово подяками відзначало високий рівень бухгалтерської 
та планово-фінансової роботи в ОНУ. 

Однією з форм соціального захисту співробітників є їх 
оздоровлення під час відпусток. З цією метою університет 
використовує спортивно-оздоровчу базу «Чорноморка». Залежно від 
потреб університет веде ремонтні роботи та підготовку бази до 
роботи. Витрати з експлуатації бази забезпечує профком 
університету. 

Відповідно до умов інвестиційного договору родини понад 60 
співробітників університету отримали квартири загальною площею 
понад 4000 м2. 

Виконання умов колективного договору є предметом постійної 
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уваги як з боку ректора, так і профкому університету. Стан виконання 
колективного договору регулярно аналізується впродовж року, про 
його результати щорічно на загальних зборах представників трудових 
колективів університету звітує як ректор, так і голова профкому. 

 
VII. СПОРТИВНА ТА КУЛЬТУРНО-МАСОВА РОБОТА 

 
Фізичне виховання і спортивну підготовку в ОНУ забезпечує 

кафедра фізичного виховання і спорту. Фізичне виховання в ОНУ 
вирішується шляхом двох головних форм організації педагогічного 
процесу – занять фізичною культурою та занять спортом. 

Щорічно ОНУ проводить: 1) спартакіаду серед курсів, 
факультетів і інститутів з 5 видів програми (футбол, шахи, теніс, 
настільний теніс, бадмінтон) з 15 вересня по 30 грудня; та 2) першість 
факультетів і інститутів з 14 видів програми (футбол, футзал, 
волейбол, баскетбол, бокс, легка атлетика, настільний теніс, гандбол, 
художня гімнастика, шахи, бадмінтон, теніс, карате, пляжний 
волейбол). 

У змаганнях обласної Спартакіади ВНЗ м. Одеси взяли участь 
близько 600 студентів ОНУ. З 30 видів програми – у 14 видах 
команди ОНУ були чемпіонами або призерами змагань. У першості 
ВНЗ м. Одеси з 30 видів програми з 19 ВНЗ ОНУ зайняв п'яте місце 
(2012 р. ми були шостими). Чемпіонами ВНЗ 2013 року стали 
команди з настільного тенісу, тенісу, карате, пляжного волейболу. 
Друге місце команди посіли у п'ятьох видах спорту і ще у стількох – 
третє. 

Студенти-спортсмени ОНУ щорічно проводять агітаційну роботу 
і беруть участь у святах «День першокурсника ОНУ», дні факультетів 
і інститутів, проведенні Спартакіади м. Одеси серед всіх верств 
населення (збірних команд районів), а також у таких спортивних 
турнірах, як відкрита першість історичного факультету з міні-
футболу, футбольний турнір пам'яті О. Ф. Попічка, «Студентські 
спортивні ігри» збірних команд факультетів та інститутів на 
спортивній базі «Чорноморка». Збірна викладачів ОНУ з футболу 
взяла участь в турнірі пам'яті В. В. Лобановського. 

Студенти туристичної секції «Крокус» беруть участь в обласних 
змаганнях. Студмістечко та кафедра фізичного виховання і спорту 
проводять змагання з популярних у студентів видів спорту серед 
гуртожитків. 
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Студенти ОНУ, у складі збірних команд України, брали участь у 
міжнародних змаганнях високого рівня, чемпіонатах Європи, світу. 

17 студентів (ЕПФ – 7, філологічний – 5, біологічний – 2, ІСН, 
ІМЕМ, РГФ – по 1) ректор нагородив грамотами за високі спортивні 
досягнення у боксі, карате, легкій атлетиці, плаванні, регбі, стендовій 
стрільбі, фехтуванні, художній гімнастиці. Ці студенти входили до 
збірних області, були призерами чемпіонатів Європи й світу, 
міжнародних турнірів, всесвітньої універсіади серед студентів, 
переможцями і призерами чемпіонатів України, універсіади України, 
чемпіонами області, вузів, членами молодіжних збірних України. 

Слід відзначити студентку Анастасію Стєпашко (ІСН), яка 
досягла звання майстра спорту міжнародного класу з карате 
(чемпіонка світу – Мельбурн, Австралія), а також Ольгу Якібюк 
(ЕПФ) – майстра спорту міжнародного класу з плавання, яка увійшла 
до збірної команди України, призерку чемпіонатів Європи, світу, 
фіналістку Параолімпійських ігор. Ще два студенти стали майстрами 
спорту України – з боксу (Артемчук Павло, ЕПФ) та настільного 
тенісу (Дегтярьов Олексій, фізичний факультет). 

Центр культури та дозвілля студентів та співробітників 
університету продовжує 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 ін-
тересами. На кожному факультеті дуже якісні творчі групи, що 
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підтвердив вже третій, відновлений міжфакультетський огляд-
конкурс, який з великим ентузіазмом провели всі інститути та 
факультети. 

Проведено 12 Днів факультетів, 5 Днів першокурсників, турніри з 
«Що? Де? Коли?», з «Брейн-рингу», відкриту першість з КВК. 

Було проведено більше 100 концертно-масових заходів. 
На базі Центру культури проведено багато міжнародних конфе-

ренцій та заходів сторонніх організацій. 
Подальший креативний розвиток цього напряму нашої 

діяльності, нажаль, гальмується хронічним недофінансуванням цієї 
сфери. 

 
VIII. УНІВЕРСИТЕТ У 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 України. 

Протягом звітного періоду наш колектив і окремі його члени 
неодноразово відзначались нагородами різного рівня, зокрема, за 
якість й інноваційність у системі організації навчального процесу та 
наукової роботи. 

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, прес-
службою створені й ведуться такі медіа-ресурси: 

 
1. Газета «Одеський університет» 
«Одеський університет» відзначає цього року 80-річчя, є єдиним 

в місті, що безупинно видається більше півстоліття університетською 
пресою і характеризується наступними даними: 
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а) Популярність. Тираж 2 тис. прим., розповсюджуваний 
безкоштовно, розходиться в день надходження випуску в підрозділи; 

б) Колективне авторство. Крім 3-х штатних співробітників прес-
служби, авторами газети цього року стали: 38 викладачів, 102 
студенти (аспіранти), 27 випускників різних років випуску; 

в) Мережна доступність. Електронна версія газети (єдина серед 
одеських вузів) підсилює «вагу» офіційного сайту, популяризує 
роботу ОНУ серед іногородніх читачів. Кожен електронний номер 
газети прочитують від 1,5 до 4 тис. читачів. Таким чином, сумарний 
тираж газети «ОУ» за рік – приблизно 28 тис. прим. (якщо вважати 
одне електронне прочитання газети рівним 1-му примірнику). 

 
2. Студентське радіо 
Ініціатива студпрофкома «Студентське радіо» була підтримана 

прес-службою наданням новинного контенту. Таким чином, вектор 
подачі новинної інформації виявився витриманий у єдиній 
інформаційній стилістиці. Контенту надано 34 новини з життя 
університету. 

 
3. Соціальні мережі 

• Група Вконтакте, «новини ОНУ» – 975 осіб 
• Група Вконтакте, «університет Мечникова» – 5678 осіб 
• Facebook, «новини університету» – 170 користувачів 
• Твіттер – 300 користувачів. 

Ці ресурси створені і модеруются співробітниками прес-служби. 
Крім власних аккаунтів, новини університету, що створюються прес-
службою, розміщуються «Вконтакте» в групах факультетів й 
інститутів (загальна кількість учасників – 9 тисяч). 

Таким чином, загальне охоплення молодіжної аудиторії, яка 
одержує точну позитивну інформацію про життя університету, 
складає 16123 особи. 

За 7 місяців 2013 року до груп ОНУ в соцмережах додалося 1785 
осіб, з них 982 – випускники шкіл 2013 року, абітурієнти ОНУ. 

 
4. Новинний сайт університету 
Лідер по кількості цитувань серед аналогічних джерел, сайт 

news.onu.edu.ua виробляє і розміщує унікальний авторський контент – 
новини, фото, відео з життя університету. За поточний рік на сайті 
опубліковано новин – 210, фоторепортажів – 34, відеороликів – 12. 
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За даними Google Analytics за дев'ять місяців поточного року 
новинний сайт університету news.onu.edu.ua відвідали 50428 чоловік. 
Вони відвідували сайт 78559 разів, переглянули 114621 сторінок (у 
середньому 2-3 сторінки за відвідування).

За цей час самими популярними місцями відвідувань були 
стрічка новин – 16888 відвідувань, сторінка «Факультети ОНУ» –
3728 відвідувань, сторінка «ОУ газета» – 3717, «Фотогалерея» – 1838.

Ще один інструмент у роботі прес-служби по формуванню 
суспільної думки – створення інформаційних приводів для залучення 
уваги ЗМІ. Такими приводами є як вищезгадані новини, так і 
спеціально організовані за участю ЗМІ заходи: брифінги, прес-
конференції, зустрічі з високими персонами. Всього за поточний рік в 
ОНУ відбулося 72 таких медійнозначущі події. Їх освітили 33 ЗМІ.

Такого роду системно спрямована інформаційна відкритість є 
інноваційним підходом ОНУ ім. І. І. Мечникова в роботі зі ЗМІ.

Інформаційна відкритість сьогодні – це актив, що враховується і 
міжнародними рейтингами, і абітурієнтами.

В цілому, практично щоденна присутність 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 протягом 
минулого року. Критично ставлячись до зробленого, реалістично 
оцінюючи масштаб задач на майбутнє, висловлюю вам вдячність за 
зваженість у підходах до проблем, творче відношення до роботи, 
моральність, високий професіоналізм, якість і результативність у 
роботі.




