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Шановні колеги! Шановна університетська громадо! 
 
Минув перший рік другого терміну мого перебування на посаді 

ректора Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 
Сьогодні я звітую перед вами про те, що зроблено за цей період, що ми усі 
разом здобули, а також про те, що в нашому університетському житті 
залишилося невирішеним, проблемним і, нарешті, про те, які завдання 
постають нагальними на перспективу. 

 

Звіт про роботу на посаді ректора представлено у розділах: 
1. Загальні відомості та навчальний процес. 
2. 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, 
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 листопад 2015 р. - листопад 2016 р. - Одеса : «Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова», 2016. - 52 с.

© Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016
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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 
 

1.1. Організація освітнього процесу та нормотворча діяльність 
 
Освітній 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 освітнього процесу здійснюється навчальними 
підрозділами університету відповідно до навчальних планів за всіма 
напрямами, спеціальностями, ступенями (ОКР) «молодший спеціаліст», 
«бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за денною та заочною формами 
навчання. 

Освітній процес в університеті здійснюється відповідно до 
«Положення про організацію освітнього процесу в Одеському 
національному університеті імені І. І. Мечникова», розробленого на основі 
Закону України «Про вищу освіту», який набув чинності 06.09.2014 р. з 
урахуванням «Положення про організацію навчального процесу у вищих 
навчальних закладах України», затвердженого наказом Міністерства 
освіти України від 02.06.1993 р. № 161, а також галузевих стандартів 
вищої освіти та інших нормативно-правових актів України з питань 
освіти. 

Освітній процес в університеті спрямований на передачу, засвоєння, 
примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у 
осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої 
особистості. 

За звітній період в ОНУ імені І. І. Мечникова розроблені та 
затверджені: 

- Правила прийому до ОНУ імені І. І. Мечникова у 2016 році; 
- Положення про приймальну комісію ОНУ імені І. І. Мечникова 

2016 року; 
- Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним 
рівнем) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та 
ліцензованого обсягу; 

- Пропозиції щодо максимальних обсягів державного замовлення в 
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2016 році (освітній рівень бакалавра на базі повної загальної середньої 
освіти, денна форма навчання). 

Розроблені на рівні проектів, оприлюднені для обговорення: 
- Стратегічна програма науково-інноваційної діяльності на період до 

2020 року; 
- Проект нового Статуту ОНУ імені І. І. Мечникова. 
Протягом минулого часу та на початку 2016/2017 навчального року 

навчальний процес в Одеському національному університеті 
імені І. І. Мечникова був організований відповідно до Положення про 
організацію освітнього процесу в ОНУ імені І. І. Мечникова, який 
затверджений рішенням Вченої ради ОНУ імені І. І. Мечникова 
23.12.2014 р., протокол № 4. Навчальний процес в усіх структурних 
підрозділах здійснюється за кредитно-модульною системою, Положення 
про яку розроблено та затверджено у 2008 році (протокол засідання 
Вченої ради № 6 від 27.03.2008 р.), оновлено та перезатверджено у 2009 
році (протокол засідання Вченої ради № 7 від 28.04.2009 р). 

Наприкінці 2015/2016 навчального року розроблені та затверджені 
принципово нові освітні, освітньо-професійні, освітньо-наукові програми 
підготовки бакалаврів, магістрів та аспірантів, відповідні навчальні та 
робочі навчальні плани за всіма ліцензованими та акредитованими 
напрямами. 

Уніфіковано для студентів усіх напрямів і спеціальностей 
нормативну частину обов'язкових дисциплін гуманітарного та соціально-
економічного циклу, а також дисциплін, які забезпечує кафедра медичних 
знань та безпеки життєдіяльності («Безпека життєдіяльності», «Цивільний 
захист», «Охорона праці у галузі», «Основи медичних знань»). 

У 2016/2017 навчальному році продовжено викладання 
факультативної дисципліни з технології пошуку робочих місць, яка надає 
випускникам університету більшої впевненості щодо їх 
працевлаштування. 

 
 

1.2. Питання акредитації та ліцензування 
 
У 2016 році університет успішно пройшов ліцензування підготовки 

магістрів за спеціальностями: 
− 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії; 
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− 071 Облік і оподаткування; 
− 072 Фінанси, банківська справа та страхування;  
− 105 Прикладна фізика та наноматеріали; 
− 162 Біотехнології та біоінженерія. 

Підготовлені, подані до розгляду в установленому порядку справи на 
ліцензування підготовки магістрів за спеціальністю 011 Науки про освіту 
та розширення підготовки магістрів за спеціальністю 035 Філологія (з 
врахуванням підготовки магістрів за спеціалізацією «Переклад»). 

Протягом 2016 року університет пройшов акредитацію за 
спеціальностями:  

− 8.13010201 Соціальна робота (магістри); 
− 6.040201 Прикладна фізика (бакалаври); 
− 6.030509, 7.03050901 Облік і аудит (бакалаври, спеціалісти); 
− 6.051401 Біотехнологія (бакалаври). 

У цей час проводиться процедура самоаналізу та підготовка до 
проходження акредитації підготовки магістрів за спеціальностями: 

073 Менеджмент (8.03060101 Менеджмент організацій та 
адміністрування (за видами економічної діяльності); 

035 Філологія (8.02030303 Прикладна лінгвістика). 
 

 
1.3. Організація прийому та робота приймальної комісії 

 
Прийом на навчання до університету у 2016 році здійснювала 

приймальна комісія відповідно до Умов прийому до ВНЗ у 2016 році, 
Правил прийому до ОНУ у 2016 році та при використанні Єдиної 
державної електронної бази з питань освіти. 

Правила прийому до ОНУ імені І. І. Мечникова були розроблені на 
підставі Умов прийому, затверджені Вченою радою ОНУ у листопаді 2015 
року та на початку грудня 2015 р. оприлюднені на офіційному сайті 
університету. 

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

Кількість поданих заяв у 2016 році сягнула майже 20 тисяч, що, 
приблизно на 5000 більше, ніж у 2015 році. Середній конкурс по 
університету становив 9,8 особи на місце за денною та 3,1 особи на місце 
за заочною формами навчання (у розрахунку на місця державного 
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замовлення). 
Зменшення кількості виділених бюджетних місць, проведення 

«відкритого» конкурсу у порівнянні з 2015 роком призвели до змін у 
кількості зарахованих на навчання студентів. 

Не зважаючи на достатньо високий конкурс університету не вдалося 
повною мірою виконати обсяг державного замовлення при прийомі. У 
першу чергу це стосується таких напрямів підготовки: «Фізика», 
«Прикладна фізика», спеціальностей ОКР спеціаліста за денною формою 
навчання «Українська мова та література, «Математика» тощо. 

Основною причиною недовиконання обсягів державного замовлення 
залишається недостатньо ефективна профорієнтаційна та агітаційна 
робота з боку структурних підрозділів університету, а також нехтування 
принципами організації та здійснення цільового прийому сільської молоді. 

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

- прийом осіб, що вже здобули ОКР молодшого спеціаліста; 
- залучення та прийом іноземних громадян. 
У цілому робота приймальної комісії у 2016 році, так само, як і у 

попередніх роках, проходила у спокійній доброзичливій обстановці. Усі 
технічні секретарі, що безпосередньо здійснювали прийом документів, 
засвоїли основні принципи та правила роботи, чітко справилися зі 
завданнями. Відповідальний секретар ПК доцент М. І. Ніколаєва, 
заступники відповідального секретаря, працівники АС «Абітурієнт» 
виконали величезний обсяг роботи. 

 
 

1.4. Контингент здобувачів вищої освіти. Абсолютна успішність та 
якість навчання 

 
У 2015/2016 н. р. в університеті навчалось 6995 студентів денної та 

2386 студентів заочної форм навчання, всього 9381 особа, що на 958 осіб 
менше, ніж у попередньому навчальному році; таким чином, зменшення 
загальної чисельності студентів становить 10.2% (у 2014/2015 н. р. цей 
показник дорівнював 3.7%). 

За рахунок державного бюджету навчалось 4375 осіб, за контрактом 
5006. Кількість студентів, що навчались за рахунок державного бюджету 
дорівнює 46.6% (у 2014/2015 н. р. цей показник дорівнював 46.1%). 
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Динаміка показників контингенту здобувачів вищої освіти 
 

Контингент 
студентів 

2013/2014 н. р. 2014/2015 н. р. 2015/2016 н. р. 

 Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна форма 
навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна форма 
навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
 
 

7305 3428 7360 2979 6995 2386 

Всього 10733 10339 9381 
 Б К Б  К  Б  К  Б  К  Б  К  Б  К  
 
 

4333 2972 615  2813  4185  3175  581  2398  3962  3033  413  1973  

 
Б – навчання за рахунок державного бюджету; 
К – навчання за контрактом. 

 
У 2015/2016 н. р. абсолютна успішність на денній формі навчання 

становила 91.0%, що на 1.0% менше, ніж у 2014/2015 н. р.; якість 
успішності навчання 50.7%, що на 0.3% менше, ніж у 2014/2015 н. р. 

У 2015/2016 н. р. абсолютна успішність на заочній формі навчання 
становила 84.6%, що на 2.7% менше, ніж у 2014/2015 н. р.; якість 
успішності навчання 46.7%, що на 1.4% більше, ніж у 2014/2015 н. р. 

 
 

1.5. Державна атестація здобувачів вищої освіти 
 
Атестація випускників здійснювалась відповідно до «Положення про 

порядок створення та організацію роботи екзаменаційної (кваліфікаційної) 
комісії в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова», 
затвердженого наказом від 20.02.2014 р. № 12-02. 

Екзаменаційна комісія перевіряла та оцінювала науково-теоретичну 
та практичну фахову підготовку студентів-випускників з метою 
встановлення відповідності їх кваліфікаційного рівня вимогам державних 
та галузевих стандартів, навчальним планам та освітнім програмам 
підготовки. 

Атестація здійснювалась на підставі оцінки рівня загально-
професійної та спеціалізовано-професійної компетентності випускників, 
передбачених відповідним рівнем національної рамки кваліфікацій і 
освітньо-кваліфікаційними характеристиками фахівців за напрямом 
підготовки/спеціальністю. 
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У 2015/2016 н. р. було сформовано 55 екзаменаційних комісій, які 
очолили 53 особи з числа провідних вчених університету, інших вищих 
навчальних закладів, установ та організацій. Чисельність голів комісій, 
докторів наук, професорів дорівнювала 40, що становить 75.5% від їх 
загальної кількості (у 2014/2015 н. р. цей показник дорівнював 66%). 

 
Показники формування екзаменаційних комісій 
 

  2013/2014 н. р.  2014/2015 н. р.  2015/2016 н. р.  
Загальна кількість комісій  55  52  55  
Кількість голів комісій 
(осіб)  

50  50  53  

У т. ч. докторів наук, 
професорів з:  

33  33  40  

- університету  25  24  33  
- інших ВНЗ  6  8  5  
- організацій  2  1  2  

 
У 2015/2016 н. р. було захищено всього 2681 дипломна робота, в т. ч. 

кваліфікаційного рівня бакалавр 1726, спеціаліст 846, магістр 109. 
Загальна кількість захищених дипломних робіт зменшилась порівняно з 
2014/2015 н. р. на 16.3%. 

За результатами атестації рішенням екзаменаційних комісій видано 
335 дипломів з відзнакою. 

Рекомендовано до аспірантури 76 осіб. 
У цілому результати державної атестації студентів ОНУ за останні 

п’ять років свідчать про те, що випускники університету отримують 
відповідну кваліфікацію, яка у повному обсязі відповідає державним 
стандартам. 

 
 

1.6. Практична підготовка здобувачів вищої освіти 
 
Проведення навчальних та виробничих практик здійснюється 

відповідно до «Положення про проведення практики студентів Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова». 

Практика є невід’ємною складовою освітньо-професійної й освітньо-
наукової програм підготовки фахівців. Вона спрямована на закріплення 
теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття й 
удосконалення практичних навичок і умінь за відповідним напрямом 
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підготовки, спеціальністю. 
У 2014/2015 н. р. практику проходили 5625 студентів, з них 4632 

денної та 993 заочної форми навчання. 
Керівниками практик було призначено 623 науково-педагогічних 

працівника університету; з них 50 професорів (8.0%), 393 доцента (63.1%). 
На проведення літніх виїзних практик було виділено 237 225 грн., 

що на 6609 грн. більше, ніж у 2014/2015 н. р. Таким чином, ми поступово 
повертаємось до обсягів фінансування, що були притаманні нашому 
університету у 2010-2011 роках. 

 
Показники проведення навчальних та виробничих практик 
 

 2013/2014 н. р.  2014/2015 н. р.  2015/2016 н. р.  
Денна  Заочна  Денна Заочна Денна Заочна 

Кількість студентів, 
направлених на 
практику В т. ч.  
- на навчальну  
- на виробничу  
В т. ч. педагогічну 

4879 
 
 
1882  
2997  
1326  

1258 
 
 
228  
1030 
225  

4717 
 
 
1954 
2763 
1141 

1276 
 
 
261 
1015 
197 

4632 
 
 
1961 
2671 
1046 

993 
 
 
166 
827 
245 

Кількість баз  209  260  244  
Керівники практики, 
осіб:  
В т. ч.  
- професори  
- доценти  
- інші  

644 
 
 
51 
415 
178  

637 
 
 
53 
401 
183  

623 
 
 
50  
393  
180  

Обсяг фінансування, 
грн.  

168 300  171 135  237 225  

 
 

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

показників навчально-методичної роботи в університеті.  
У 2015 році в університеті надруковано: 
- підручників – 2, в т. ч. 1 з грифом «Рекомендовано Вченою радою 

ОНУ» 
- навчальних посібників – 25, в т. ч. 11 з грифом «Рекомендовано 

Вченою радою ОНУ» 
- практикумів – 2 
- курсів лекцій – 3 
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- словників – 2 
- навчально-методичних посібників – 32, в т. ч. 3 з грифом 

«Рекомендовано Вченою радою ОНУ» 
- довідників – 3 
- методичних посібників – 16 
- методичних вказівок – 81 
- монографій – 24, в т. ч. 15 з грифом «Рекомендовано Вченою 

радою ОНУ» 
- інших праць – 58  
Всього 248 найменувань. 
 
 

1.8. Діяльність Науково-методичної ради 
 
Центром теоретичного осмислення освітнього процесу продовжує 

залишатись Науково-методична рада університету. Її діяльність 
характеризується стабільністю – у середньому одне засідання відбувається 
кожні два місяці (за звітній період проведено п'ять засідань), склад 
постійний (21 особа, причому найбільша питома вага належить більшим 
підрозділам), пошуком нових напрямків і форм роботи. Так, у 2015/2016 
навчальному році увагу було зосереджено на кількох основних напрямках. 

По-перше, це оглядово-інформаційний напрямок. Було розглянуто 
роботу різноманітних навчально-методичних структур. Зокрема, 
завершено огляд роботи всіх навчально-методичних комісій підрозділів як 
первинних осередків з акцентом на актуальних завданнях у цій діяльності 
з метою обміну досвідом та вироблення спільної для всіх програми; 
вперше здійснено звіт голови науково-методичної ради за календарний рік 
і вибудовано план роботи НМР на наступний рік з метою координації 
роботи всіх навчально-методичних структур університету. 

Заслухано інформацію членів підкомісій Науково-методичної ради 
МОН України щодо розробки освітніх стандартів. Слід зазначити, що 5 
наших колег (з них три зі складу НМР ОНУ) увійшли до складу цієї 
міністерської структури: М. К. Кременчуцька, Л. А. Раскола, 
О. М. Ружицька, О. В. Сминтина та В. М. Євтухов. Також було 
запроваджено практику інформування членів НМР про новітні документи 
щодо організації освітнього процесу в ОНУ та МОН. Сформовано 
сторінку НМР на сайті університету. 

По-друге, напрямок теоретичного узагальнення, аналізу й 
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пропозицій щодо удосконалення освітнього процесу. Адже робота НМР 
це не лише планові засідання, але активність керівництва (голова 
проф. В. М. Хмарський, заступники голови доценти Н. В. Кузнецова та 
О. М. Ружицька) і невеличких мобільних робочих груп з обговорення 
різноманітних нагальних питань. Це втілилось в обговорення результатів 
моніторингу питань з розробки навчальних планів та освітніх програм, а 
також про засади формування навчальних планів підготовки магістрів та 
бакалаврів на 2016/2017 навчальний рік. 

По-третє, запровадження до освітнього процесу нового навчально-
методичного забезпечення. Таким чином було обговорено й 
рекомендовано до імплементації до освітнього процесу низку важливих 
документів: «Методичні рекомендації з розробки та оформлення робочих 
програм практик», зразків документів щодо підвищення кваліфікації 
(стажування) науково-педагогічних працівників та, найголовніше, 
методичного посібника «Теоретико-методичні засади розроблення 
освітніх програм» (упорядники Л. О. Раскола, О. М. Ружицька). 

По-четверте, експертиза навчально-методичної літератури до 
публікації. За рік було розглянуто 37 таких видань – 4 підручники, 10 
навчальних посібників, 12 навчально-методичних посібників, а також 
курси лекцій, навчально-наочні посібники, словники, хрестоматії, атласи, 
методичні посібники і рекомендації. НМР здійснювало жорсткий 
контроль як за дотриманням формальних вимог, так і за змістом текстів і 
виробничою потребою того чи іншого видання часто повертаючи їх на 
доопрацювання в НМК або авторам, а інколи і відмовляючи у 
рекомендації. 

Оскільки НМР є дорадчим органом при ректораті, то питання, які 
вона піднімає в узагальненому вигляді регулярно розглядаються на 
засіданнях ректорату, внаслідок цього приймаються рішення, які 
становляться нормою життя всього колективу. Отже, Науково-методична 
рада продовжує перебувати інтелектуальним майданчиком для аналізу 
наявного та нового освітнього досвіду та його ефективного застосування у 
стінах ОНУ. 

 
 

1.9. Комп’ютерне забезпечення освітнього процесу 
 
Центр інформаційних технологій у 2016 році підтримував і розвивав 

основні напрямки роботи в IT сфері: забезпечення IT навчального 
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процесу, підтримка і створення веб-ресурсів, представлення університету 
в мережі Інтернет, підтримка і розгортання ЛВС, ремонт комп'ютерної 
техніки, розробка службових програм, технічна підтримка користувачів, 
технічна підтримка в проведенні заходів, вступної кампанії ОНУ. 

У 2016 році в штаті ЦІТ працювало 23 особи, біля третини з яких – 
студенти нашого Вузу. 

До основних результатів роботи за останній рік можна віднести 
наступні: 

- розширення провідної мережі – 6 точок (силами співробітників 
відділу); 

- бездротові підключення – 2 точки; 
- відновлення інформації на сторінках підрозділів (оброблено 370 

заявок на відновлення сторінок офіційного сайту ОНУ); 
- виділений хостинг і доменне ім'я для 19 сайтів підрозділів; 
- оброблено 44 заявки на надання службової електронної пошти в 

домені onu.edu.ua; 
- створений сайт для розміщення наукових і методичних публікацій 

університету http://pub.onu.edu.ua/; 
- створений сайт на платформі Open Conference System для наукових 

конференцій ОНУ http://conference.onu.edu.ua/; 
- проводиться техпідтримка і модерування форуму; 
- відновлення інформації в телефонному довіднику ОНУ на 

інформаційному порталі університету http://info.onu.edu.ua/; 
- переведені на нову CMS сайти філологічного факультету, інституту 

міжнародного утворення, італійського центра; 
- здійснюється підтримка додаткових сервісів: 
YouTube, Vimeo-відео хостинг 
Picasa – сервіс для розміщення фотоматеріалів 
- ремонт і модернізація комп’ютерної техніки; 
- підтримка користувачів; 
- закупівля, підготовка та установка нової техніки; 
За останній рік було продовжено впровадження Unix-подібних 

операційних систем і програмного забезпечення, що дає можливість 
суттєво зменшити фінансове навантаження на закупівлю ліцензованого 
програмного забезпечення. 

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

http://conference.onu.edu.ua/
http://info.onu.edu.ua/
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1.10. Робота щодо сприяння працевлаштуванню випускників та 
студентів 

 
Відділ (бюро) сприяння працевлаштуванню випускників 

університету функціонує вже п’ять років. 
У зв'язку з тим, що Постановою Кабінету Міністрів України № 216 

від 15 квітня 2015 року «Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992» було відмінено норму 
щодо обов'язкового відпрацювання та відшкодування коштів, прийняття 
зазначеної постанови повинно забезпечити реалізацію основних положень 
Закону України «Про вищу освіту» та конституційне право випускника на 
вільний вибір подальшого місця роботи. 

Але, оскільки, реалізація права випускника на вільний вибір роботи 
на сьогоднішній день залишається досить складною проблемою, то 
основним завданням відділу є дієве сприяння у вирішенні питання 
працевлаштування, а саме: постійне інформування студентів та 
випускників щодо можливостей їх працевлаштування та кар'єри, 
проведення роз'яснювальної роботи серед студентів щодо змін у чинних 
нормативних документах з питань працевлаштування, а також ведення 
постійного пошуку роботодавців, які можуть запропонувати роботу 
випускникам та студентам, що бажають працювати під час навчання. Усі 
ці задачі й реалізуються працівниками підрозділу. 

Налагоджені ділові стосунки з місцевими органами виконавчої 
влади, міською та обласною службами зайнятості населення, 
підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями), які 
надають робочі місця для випускників за спеціальностями. Підтримується 
тісний контакт з деякими випускниками університету – потенційними 
роботодавцями. 

Практично щомісяця проходять презентації роботодавців перед 
студентами різних спеціальностей з метою організації практики, 
стажування та їх подальшого працевлаштування. 

На кінець навчального року проводиться моніторинг 
працевлаштування випускників, завдання якого – зорієнтувати 
випускників щодо пошуку роботодавців. Аналіз показав, що велика 
потреба на сьогоднішньому ринку праці у фахівцях комп'ютерних 
інформаційних технологій, менеджерах, юристах, педагогах (причому всіх 
спеціальностей) у середні навчальні заклади освіти. 

Щорічно оновлюється база даних на студентів, які хочуть 
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працевлаштуватись під час навчання і випускників, які закінчують 
навчання. 

В університеті створений і постійно накопичується банк 
потенційних роботодавців, причому не тільки роботодавців міста Одеси, 
але й за її межами. Так як відділ співпрацює з міським центром зайнятості 
(укладено договір про співпрацю), то є постійний зв'язок з роботодавцями 
міста. Всього станом на вересень 2016 року у базі даних до 150 
роботодавців. Співробітники центру зайнятості – постійні учасники 
ярмарку вакансій. 

Особливо ефективним є функціонування офіційного сайту 
підрозділу (www.depwork.onu.edu.ua), де висвітлюється повна інформація 
про відділ, є безпосередньо сторінки для роботодавців для оновлення 
наявних вакансій та сторінки для студентів, які шукають роботу. На 
сторінці висвітлюється інформація про масові заходи, тобто Ярмарки 
вакансій, презентації роботодавців, причому прикріплюються і фото і 
відеоматеріали. Є інформація щодо висвітлення про діяльність у цьому 
напрямку на міських телеканалах. Відвідуваність сайту дуже висока і 
становить в середньому більше 2000 на місяць. У цілому, за неповних три 
роки сайт відвідали майже 135 тисяч осіб. 

Однією з ефективних форм роботи підрозділу є організація і 
проведення Ярмарок кар'єри, ярмарок вакансій. Стало традицією 
проведення таких ярмарок восени та навесні, їх учасниками є роботодавці 
міста, а також з інших регіонів. На ярмарку представлена також 
інформація про вакантні посади, як для студентів, так і для випускників. 

Питання щодо організації допомоги випускникам у 
працевлаштуванні розглядається на засіданнях ректорату та Вченої ради. 

З жовтня 2012 року в навчальний процес в університеті було 
запроваджено викладання факультативної дисципліни «Чинники 
успішного працевлаштування випускників» для магістрів та спеціалістів 
усіх спеціальностей денної форми навчання. 

В умовах ускладнення ситуації на ринку праці та з метою 
узгодження в діяльності вузу та потенційних роботодавців в університеті 
було створено Координаційну раду, яка складається з представників 
навчальних підрозділів ОНУ І. І. Мечникова. 

З минулого навчального року до функціональних обов'язків 
працівників відділу (бюро) додатково увійшли питання профорієнтації 
серед випускників середніх навчальних закладів. 

У кінці навчального року, а саме з 17 по 20 травня, з метою 
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проведення профорієнтаційної та роз'яснювальної роботи щодо 
особливостей та умов вступної компанії, презентації одного із 
найстаріших вищих навчальних закладів півдня України, який 
відсвяткував 150-річчя з дня його заснування, працівниками відділу 
спільно з приймальною комісією, профспілковим комітетом студентів та 
студентським самоврядуванням була здійснена акція «День відкритих 
дверей ОНУ в школах південного регіону Одеської області». Вона дала 
позитивний результат під час вступної компанії цього року. 

 
 

1.11. Організація роботи Вченої ради 
 
За звітний період (2015/2016 навчальний рік) відповідно до 

затвердженого плану роботи було проведено 11 засідань Вченої ради 
університету. 

Основна увага роботи Ради була спрямована на вирішення важливих 
питань за основними напрямками діяльності університету, таких як: 
оптимізація учбового процесу; аналіз результатів вступної кампанії, 
екзаменаційних сесій; організація виконання та підготовки до захисту 
дипломних робіт; розгляд та затвердження «Положення про організацію 
системи моніторингу якості вищої освіти в Одеському національному 
університеті імені І. І. Мечникова»; аналіз проведення практики студентів; 
розгляд та обговорення досягнень, проблем та перспектив розвитку 
структурних підрозділів на підставі звітів керівників деяких факультетів 
(інститутів). 

Також пріоритетними в роботі Вченої ради були питання з 
планування науково-дослідної роботи, впровадження в освітню практику 
результатів досліджень за науковими темами та контролю за якістю 
виконання тематики підрозділами університету, тощо. 

У звітному році Вчена рада традиційно приділяла увагу кадровим 
питанням, підвищенню науковцями свого фахового рівня, роботі 
аспірантури й докторантури, координації та співробітництву з іншими 
науковими установами. Було розглянуто, обговорено та затверджено 
багато Положень, спрямованих на вдосконалення роботи за основними 
напрямами роботи не тільки структурних підрозділів, але й університету в 
цілому, а саме: «Положення щодо організації та проведення виборів 
ректора ОНУ імені І. І. Мечникова»; «Положення про проведення 
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
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педагогічних працівників Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова та укладання з ними трудових договорів (контрактів)»; 
«Положення про обрання, призначення та звільнення з посади керівників 
наукових підрозділів Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова». 

Вченою радою розглянуто понад 200 питань стосовно: 
переукладення строкових трудових договорів (35 конкурсних справ щодо 
зарахування на вакантні посади зав. кафедрами та професорів); 
рекомендацій до друку наукової та науково-методичної літератури; 
рекомендації щодо укладення договорів про співпрацю з Вищими 
навчальними закладами інших держав. 

На підставі обговорення та прийняття рішення за 33 атестаційними 
справам на здобуття вчених звань Атестаційною колегією МОН України 
було видано: 5 атестатів професора і 23 атестати доцента, 5 атестатів 
старшого наукового співробітника. 

Відповідно до Положення про статус вченого ступеня «Доктор 
Honoris Causa ОНУ імені І. І. Мечникова» на підставі рекомендацій 
вчених рад структурних підрозділів Вченою радою одноголосно обрано 
Почесними докторами ОНУ імені І. І. Мечникова: 

- доктора фізико-математичних наук, професора, академіка НАН 
України, завідувача кафедри молекулярної фізики Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка Булавіна Леоніда 
Анатолійовича; 

- доктора фізико-математичних наук, професора, академіка НАН 
України, Президента Української астрономічної асоціації Яцківа Ярослава 
Степановича; 

- доктора соціологічних наук, професора, академіка НАН України, 
член-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, 
ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна – 
Бакірова Віля Савбановича;

- доктора психологічних наук, професора, академіка Національної 
академії педагогічних наук України, директора Інституту психології імені 
Г. С. Котюка НАПН України Максименка Сергія Дмитровича. 
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1.12. Кадрове забезпечення навчального процесу 
 
Висококласний склад професорсько-викладацького колективу – це 

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

Загальна чисельність науково-педагогічних та педагогічних 
працівників: штатних (основних) та зовнішніх сумісників 

 
 2015/16 н. р.  2014/15 н. р.  2013/14 н. р.  
 990  1069  1146  
З них: (За три роки зменшення на 156 осіб, причина – 

зменшення контингенту студентів)  
- докторів наук, професорів 134 (13%)  137(12%)  139(12%)  
 (Зменшення на 5 осіб)  
- кандидатів наук, доцентів 577 (58%)  604 (56%)  622 (54%)  
 (Зменшення на 45 осіб)  
- без вченого ступеня і звання 279 (28%)  328 (30%)  385 (33%)  
 (Зменшення на 106 осіб)  

 
Чисельність штатних (основних) науково-педагогічних та 

педагогічних працівників 
 

 2015/16 н. р.  2014/15 н. р.  2013/14 н. р.  
 922  999  1042  
З них: (За три роки зменшення на 120 осіб, причина – та 

сама)  
- докторів наук, професорів 118 (12%)  122 (12%)  124 (11%)  
 (Зменшення на 6 осіб)  
- кандидатів наук, доцентів 546 (59%)  579 (57%)  584 (56%)  
 (Зменшення на 38 осіб)  
- без вченого ступеня і звання 258 (27%)  298 (29%)  334 (32%)  
 (Зменшення на 76 осіб)  

 
На фоні зменшення чисельності викладачів питома вага викладачів 

вищої кваліфікації дещо збільшилася: докторів, професорів – з 12% до 
13%; кандидатів, доцентів – з 54% до 58%. 

У 2015/16 навчальному році в ОНУ працювало: 
- 20 заслужених діячів (працівників) науки, освіти та інших 

галузевих міністерств (відомств); 
- 10 лауреатів державних та інших премій державного рівня; 
- 64 відмінника освіти України. 



18 

З числа науково-педагогічних працівників отримали вчені звання: 
професора – 9 осіб; доцента (ст. н. сп.) – 28 осіб. 

За віком в цілому картина стабільна, за виключенням двох 
позитивних моментів, що призвело до омолодження складу викладачів: 

- на 2% збільшилась питома вага молодих викладачів віком до 30 
років (191 особа); 

- і на 6% зменшилась кількість викладачів похилого віку – понад 65 
років (за три останні роки зі 190 до 118 осіб). 

Середній вік науково-педагогічних та педагогічних працівників у 
минулому навчальному році складав 48,5 років. 

Проводилася активна робота по стимулюванню добросовісної праці 
викладачів, в тому числі шляхом нагородження відзнаками різного рівня: 

- Відзнакою Президента України – ювілейною медаллю «25 років 
незалежності України» – 1 особа (Курандо С. В.); 

- отримала звання «Заслужений юрист України» – 1 особа 
(Зілковська Л. М.); 

Також отримали: 
- Подяку Міністерства освіти і науки України – 3 особи; 
- Почесну грамоту Одеської обласної державної адміністрації – 1 

особа; 
- Почесну грамоту Одеської обласної ради – 7 осіб; 
- Почесну грамоту виконавчого комітету Одеської міської ради – 4 

особи; 
- Почесну грамоту Департаменту освіти і науки Одеської обласної 

державної адміністрації – 1 особа; 
- значна кількість працівників відзначена Грамотами та Почесними 

грамотами ректора. 
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ІІ. ВИХОВНА РОБОТА ТА СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
 

2.1. Головні завдання і організаційні заходи 
 
Виховна робота в Одеському національному університеті імені 

І. І. Мечникова розглядається як невід'ємна складова освітнього процесу і 
здійснюється на засадах демократизму шляхом реалізації навчальних 
програм з використанням потенціалу професорсько-викладацького складу, 
іншими суб'єктами виховання та органами студентського самоврядування. 
Вона спрямовується на забезпечення гармонійного цілісного розвитку 
особистості, формування у студентів гуманістичного світогляду, 
соціально-політичної орієнтації, моральності і культури. 

Головними завданнями виховної роботи є: 
- ствердження принципів загальнолюдської моралі – правди, 

справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та доброзичливості; 
виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного 
формування нею власної світоглядної позиції; забезпечення умов для 
самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і 
власних інтересів; 

- формування національної свідомості та національної гідності, 
любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля 
розвитку держави, готовність її захищати; виховання правової культури, 
поваги до Конституції, законодавства, державної символіки, знання та 
дотримання законів; забезпечення духовної єдності поколінь, виховання 
поваги до батьків, старших за віком, культури та історії рідного народу; 
формування мовної культури, оволодіння багатствами української мови; 

- забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона і зміцнення її 
фізичного, психологічного та духовного здоров'я; формування у студентів 
потреби вести здоровий спосіб життя, позбуватися шкідливих звичок; 

- виховання у студентів бережливого, економного ставлення до 
державного майна; 

- забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток 
естетичних потреб та почуттів. 

Процес співробітництва зі студентами можна представити як 
субординовану комбінацію між загально університетськими заходами, 
роботою в підрозділах та поза межами навчального закладу. За 
напрямками втілення це є вияв художньої самодіяльності (основний 
суб'єкт співпраці – Центр культури і дозвілля студентів та співробітників), 
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фізкультурно-спортивної (основний суб'єкт співпраці – кафедра фізичного 
виховання) та інтелектуальної й громадянської (основні суб'єкти співпраці 
– викладачі та адміністрація навчального закладу та його підрозділів) 
активності. 

Співробітництво зі студентством відбувається індивідуально – 
викладач / студент, колективно – викладач / академічна група або 
спеціалізація кафедри, структурами – адміністрація / студентські 
структури. Останні представлені студентським самоврядуванням та 
профспілковою організацією. Адміністрація університету співпрацює на 
загальному рівні, зокрема через організацію і проведення 
загальноуніверситетських проектів, а у кожному з підрозділів склався свій 
формат взаємин між суб'єктами співпраці. У всіх підрозділах студенти є 
членами вчених рад і беруть безпосередню участь в обговорення 
різноманітних питань та прийнятті рішень. 

Організаторами загальноуніверситетських заходів є студентське 
самоврядування та профком студентів разом з адміністрацією навчального 
закладу. Заходи для студентів відбуваються впродовж всього року, але 
найбільша активність припадає на весну та осінь. Традиційний конкурс 
художньої самодіяльності факультетів ОНУ імені І. І. Мечникова («Битва 
факультетів») повернувся весною цього року. Його фінал відбувся у День 
народження університету – 13 травня й став справжнім майданчиком для 
реалізації і розкриття студентських талантів. 

Наприкінці весни відбулася міжфакультетська спартакіада 
«Студентські ігри» (цього року – 21 травня) – серед команд представлені 
студенти всіх підрозділів, де було застосовано нову систему оцінювання і 
визначення переможця. На початку літа (16 червня) у клубі «Ітака» 
відбувся конкурс «Міс та Містер досконалість ОНУ». Там так само було 
застосовано нову систему підрахунку голосів з метою максимально 
справедливої системи визначення переможців. Адміністрація та члени 
журі від адміністрації особливо опікуються даним питанням. 

Восени цього року (17 вересня) започатковано новий 
загальнофакультетський захід – фестиваль першокурсників 
«MECHNIKOV START FEST». Ця подія стала непоганим проявом і 
прикладом співпраці між адміністраціями університету, навчальних 
підрозділів, Центру культури і дозвілля, кафедри фізичного виховання та 
студентських самоврядних структур. Успіх першого досвіду дає підстави 
сподіватись на створення нової університетської традиції. 

Отже, виховна робота продовжує посідати у житті університету 
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вагоме місце. Викладацький корпус здійснював певні професійні, 
педагогічні дії щодо студентства, з яким відбувається співробітництво. 
Результатом взаємодії тих, хто навчає, з тими кого навчають, є 
формування загальної атмосфери творчості й інтелектуальності, 
справедливої конкурентності в ОНУ, індивідуальні та колективні успіхи й 
досягнення всіх учасників освітнього процесу, а також громадське 
слухання зробленого ними поза межами університету. 

 
 

2.2. Студентське самоврядування 
 
Останніми роками у студентському житті все більше місця посідає 

Студентська Рада, яка щоразу демонструє активну громадянську позицію 
в питаннях формування демократичного мікроклімату в студентському 
колективі, створення належних умов для навчання, самовдосконалення, 
змістовного дозвілля, здорового способу життя, сприяють здійсненню 
державної молодіжної політики, підтримує різні студентські починання й 
проекти, здійснює в межах своєї компетенції захист прав та інтересів 
студентів. 

Минуло вже понад два роки з того часу, як було відновлено 
Студентську Раду ОНУ в новому форматі. Одним з головних напрямків її 
роботи виступає дослідницька кампанія. Взимку було проведено 
масштабне анкетування з широким колом питань, яке підготовлено за 
участі науковців-соціологів та побажань адміністрації. Воно, насамперед, 
було спрямоване на визначення основних проблемних зон у житті 
університетського студентства. 

Цього року відроджено рух донорства серед студентів – понад 100 
учасників акції здали кров у рамках проекту «Здай кров – врятуй життя». 

Також Студентська рада виступила організатором та сприяла 
проведенню цілої низки імпрез-квестів для першокурсників, зустрічей, 
лекцій з відомими спікерами, представниками правоохоронних органів, 
тренінгів, акцій та заходів волонтерського руху допомоги АТО, співпраці 
з лідерами молодіжних організацій міста, участі у закордонних проектах. 

Актив Студентської Ради почав впроваджувати нову систему 
діяльності студентського самоврядування. Важливим «кроком вперед» 
стало проведення Конференції студентів – вищого органу студентського 
самоврядування, на якій були прийняті «Кошторис витрат» на 
календарний рік та нормативно-правовий документ – «Положення про 
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діяльність та роботу студентського самоврядування університету». 
Упродовж вересня та початку жовтня місяця тривали вибори в 

органи студентського самоврядування за досконалішою системою ніж це 
було попереднього разу. Це стало помітною подією у житті 
університетського студентства. 

Поза межами університетської діяльності Студентська рада ОНУ 
активно співпрацює з Національним студентським союзом, завдяки якому 
наші студенти мають змогу підвищити рівень обізнаності з питань 
студентського самоврядування, розвинути в собі лідерські якості, духовно 
зрости, знайти нові знайомства, набути, перейняти та передати досвід 
представникам інших ВНЗ України. 

Систематично загальними зусиллями з адміністрацією велась робота 
зі студентами, які мають академічну заборгованість та порушують 
навчальну дисципліну. Проводились заходи щодо профілактики і 
запобіганню корупційних дій серед студентства у підрозділах 
університету (опитування, анкетування тощо). 

Можна відзначити, що багато нових проектів в освітньому процесі 
вже здійснено саме завдяки злагодженому діалогу студентства і 
адміністрації університету. Але запорука сильного студентського 
самоврядування полягає, безперечно, у плідній та наполегливій роботі 
великої команди активістів. 

 
 

2.3. Діяльність профспілкової організації студентів та аспірантів 
 
Всі питання щодо захисту прав та інтересів, організації навчального 

процесу, поселення, дозвілля та відпочинку студентів і аспірантів 
вирішуються профспілковим комітетом шляхом соціального діалогу, що є 
ефективним механізмом для досягнення мети. 

Адміністрація університету намагається вести політику соціального 
партнерства і завдяки цьому вдається забезпечувати права студентів ОНУ 
у сфері охорони здоров'я та медико-соціальної допомоги – територіальне 
розмежування студентів (на базі студентської поліклініки № 21 та міської 
№ 12), завдяки чому наші студенти мають можливість проходити 
медогляд без відриву від навчання, а таких інститутів (ІСН, ІІСТ) та 
факультетів (біологічний, ГГФ, РГФ, ЕПФ, філологічний, журналістики) і 
коледжу без витрат коштів на проїзд та власного часу в чергах і долаючи 
відстань, на відміну від студентів інших ВНЗ, які витрачають час та гроші. 
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Пріоритетним напрямком профкому студентів та адміністрації 
університету є діяльність щодо формування, зміцнення та збереження 
здоров'я студентів в рамках якої спільно із адміністрацією було розроблено 
та затверджено програму по створенню здоров’язбережувального 
середовища в університеті на 2015-2020 рр. «ОНУ – стабільний імунітет 
знань та здоров'я». У її межах вже: запроваджено соціальне харчування – 
комплексні обіди за фіксовану вартість і часткову дотацію від профкому. 
Для соціально незахищених категорій студентів (сироти, інваліди, 
напівсироти, з багатодітних та малозабезпечених сімей); запроваджено 
велику перерву – 35 хвилин, що дозволило студентам, які проживають в 
гуртожитках скористатись можливістю ходити в гуртожиток обідати; 
виділено приміщення для створення місця відпочинку студентів «Зона 
релаксації», які вже облаштовуються. 

Створено та успішно діє Волонтерський центр студентів на базі 
профкому. Силами студентів та за підтримки адміністрації університету 
щороку проводяться косметичні ремонти на поверхах СОБ «Чорноморка», 
де поселяються студенти та аспіранти. У 2016 році на 5 поверсі бази 
відпочинку було здійснено капітальний ремонт; косметичний ремонт на 3 
і 4 поверхах; завдяки підтримці адміністрації університету було виділено 
необхідні будівельні матеріали. За кошти профкому придбано та 
встановлено жалюзі в 20 кімнатах, 55 односпальних та 12 двоспальних 
ліжок, матраци, з яких 15 ортопедичних, інші – ватні, 20 комплектів 
постілі, 25 стільців, 4 бойлери, зроблено нові шафи у 8 кімнатах та ін. У 
2016 році у вартість путівок було включено 1 виїзну екскурсію (на вибір): 
до Білгород-Дністровської фортеці й Шабо або Рафтинг на Південному 
бузі (Миколаївська обл., с. Мігея). Результатом такого соціального 
партнерства є щорічне збільшення кількості оздоровлених студентів та 
аспірантів. Адже якщо у 2014 р. було оздоровлено на СОБ «Чорноморка» 
131 студент і аспірант, у 2015 – 215, а у 2016 році – 417 осіб. 

З метою популяризації, пропагування та мотивації студентської 
молоді до активного, здорового способу життя традиційно проводиться 
міжфакультетська універсіада «Студентські Ігри», запроваджено низку 
проектів щодо збереження енергоресурсів, життя та захисту прав – Save 
your: energy, life, rights. З метою встановлення дружніх контактів та 
посилення зв'язків між студентами-першокурсниками і кураторами з усіх 
навчальних структурних підрозділів університету, забезпечення 
соціальної адаптації першокурсників запроваджено студентський 
фестиваль «MECHNIKOV START FEST». 
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2.4. Робота у студмістечку 
 
В університетських гуртожитках проживають понад 2,5 тис. 

студентів і серед них – 190 іноземців з 24 країн світу. Спільна робота 
адміністрацій навчальних підрозділів та адміністрації студмістечка 
дозволила оперативно й вчасно провести поселення студентів і аспірантів. 

Традиційно проводиться робота з роз'яснення студентам першого 
курсу особливостей реєстрації через створені центри надання 
адміністративних послуг населенню. Позитивним фактором, що 
забезпечив першочергову реєстрацію наших студентів, було прийняття 
рішення ректоратом про зняття з військового обліку зарахованих 
студентів І курсу, які потребують поселення у гуртожиток. Була 
підготовлена «Пам'ятка» яку вручали першокурсникам ще у приймальній 
комісії і в період проведення зборів у підрозділах. Усі студенти, що 
поселялись, пройшли флюорографічне дослідження і оформили санітарні 
пропуски. Із 518 осіб, що заново поселились в гуртожиток, усі 
зареєстровані та поставлені на військовий облік, у т. ч. й 9 осіб, що 
прибули із зони АТО. 

Перед поселенням, у період з 10 по 20 серпня, було проведено 
санітарну обробку відповідною міської службою з подальшою перевіркою 
СЕС, були отримані санітарні паспорти гуртожитків. Виконано санітарні 
норми щодо забезпечення студентів постіллю, закуплено 200 матраців. 
Виконано косметичний ремонт в 45 кімнатах і в місцях загального 
користування та службових приміщеннях загальною площею 1600 кв. м. 
Пофарбовано понад 200 дверей. Встановлено 31 металопластикове вікно. 
Завдяки спонсорам закуплено меблів для 10 кімнат. Виконано робото з 
підрізки дерев, продовжує здійснюватись загальне озеленення 
студентського містечка. 

Утім проблеми студмістечка ще залишаються гострими, адже 
необхідна повна заміна санітарних вузлів у 4-му й 5-му гуртожитках, 
реконструкція душа у 6-му гуртожитку з заміною трубопроводів і ремонту 
приміщень соціально побутового призначення, не вистачає меблів – 
необхідно 1000 стільців, 200 книжкових полиць тощо. 

Територія студентського містечка залишається цілковито відкритою. 
Найближчим часом нам потрібно радикально покращити 

матеріально-технічний стан гуртожитків. 
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2.5. Правовиховна діяльність, профілактика правопорушень 
 

Правовиховну діяльність в університеті забезпечують куратори, 
кафедри; деканати факультетів (інститутів); ректорат; Вчена рада ОНУ, 
Вчені ради факультетів (інститутів) та органи студентського 
самоврядування. Робота щодо профілактики правопорушень, запобігання 
корупційних проявів та інших зловживань в університеті має плановий та 
регулярний характер. 

Ці питання постійно розглядаються на засіданнях ректорату 
університету. При кожному такому розгляді приймаються відповідні 
рішення, виконання яких окремо контролюється. Вони також 
розглядаються на засіданнях Вчених рад інститутів та факультетів, на 
засіданнях кафедр. Наприклад, на історичному факультеті двічі на 
навчальний рік, на засіданні Вченої ради розглядали питання про заходи 
щодо запобігання корупційним діям. 

Активну участь у цій роботі бере студентське самоврядування та 
профспілки. Наша сумісна праця з метою об'єднання всіх студентів 
спрямована на вирішення питань повсякденного життя студентів, 
недопущення корупційних проявів, на зростання соціальної активності 
студентської молоді та відповідальності за доручену справу. 
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ІІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
 

3.1. Загальні положення 
 
Наукові дослідження в ОНУ проводяться на 14 факультетах, 

інститутах, Центрах і підрозділах Науково-дослідної частини, до 
структури якої входять: НДІ «Астрономічна обсерваторія», Науково-
дослідний інститут фізики, Науково-дослідний інститут горіння та 
нетрадиційних технологій, 9 наукових і науково-навчальних Центрів та 16 
науково-дослідних лабораторій. 

Наукові дослідження також забезпечують: Наукова бібліотека, 
Ботанічний сад, Гідробіологічна станція, Петрографо-мінералогічний 
музей, Зоологічний музей, Палеонтологічний музей. 

Університет внесено до Державного реєстру наукових установ, яким 
надається підтримка держави (свідоцтво – серія ВБ № 01925 від 30 липня 
2015 року і чинне до 25 липня 2019 року). 

Наказом Президента України № 686/2015 присуджено Державну 
премію України в галузі науки і техніки: 

– Жуку Олександру Івановичу – д-ру фіз.-мат. наук, г. н. співроб. 
НДІ «Астрономічна обсерваторія» за роботу «Будова та еволюція Всесвіту 
на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна 
енергія: теоретичні моделі та спостережні результати»; 

– Драгану Григорію Сильвестровичу – д-ру фіз.-мат. наук, проф. 
кафедри теплофізики за роботу «Комплекс методів та заходів 
забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України». 

Продовжується виконання робіт зі збереження та забезпечення 
належного функціонування наукових об'єктів, що становлять національне 
надбання: 

– «Фонд стародруків, рідкісних видань і рукописів Наукової 
бібліотеки»; 

– «Гербарій Одеського національного університету»; 
– «Колекція морських та корисних для екологічної біотехнології 

штамів мікроорганізмів». 
Важливим критерієм оцінки наукової діяльності вчених університету 

є наукові видання, які містять у собі найновітніші результати наукових 
досліджень, так у 2015 році: 

– за даними «Бібліометрики української науки» в ТОП 100 найбільш 
цитованих науковців України увійшли: 
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– д-р фіз.-мат. наук, проф. Адамян В. М. – 2402 цитувань, h-індекс 20; 
– д-р фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб. Бекшаєв О. Я. – 1337 цитувань, 

g-індекс 20. 
В університеті за звітний період опубліковано: 
– 61 монографію; 
– 3 підручники; 
– 138 навчальних посібників; 
– 2748 публікацій (статей); 
– 496 статей у зарубіжних виданнях; 
– 21 охоронний документ, з них 3 патенти на винаходи, у 2016 р. – 

18 охоронних документів, 3 патенти на винаходи. 
У 2015 році в ОНУ з метою сприяння спілкуванню між науковцями, 

ознайомлення з результатами їх праць та обміну науковою інформацією 
проведено 40 конференцій міжнародного та всеукраїнського рівня, з них 
18 – міжнародних, 22 – всеукраїнські. Проведено XI Міжнародну літню 
школу «Молекулярна мікробіологія і біотехнологія» для молодих учених. 

Відбувся найбільший професійний форум дослідників космосу – 15-
а Українська конференція з космічних досліджень, який зібрав в ОНУ 250 
вчених з 7 країн світу, що представлять 70 різних інститутів і організацій з 
України, Болгарії, Польщі, Китаю, Білорусі, Казахстану. 

Одеський університет також презентував свої досягнення у форматі 
наступних визначних заходів та отримав відзнаки Міністерства освіти і 
науки: 

1) Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2015» (12-14 
березня 2015 р., м. Київ) і отримав Гран-Прі «Лідер наукової та науково-
технічної діяльності», Сертифікат якості наукових знань – Диплом за 
творчу працю з підвищення якості національної освіти. 

2) Перша професійна виставка «ЗНО-2016. Освіта в Україні. Освіта 
за кордоном» (24-27 вересня 2015 р., м. Київ) отримав Гран-прі у номінації 
«Високий стиль сучасних програм, інноваційних підходів для підвищення 
якості-освіти в контексті цивілізаційних змін». 

Загальна чисельність штатних науково-педагогічних працівників та 
працівників наукових установ складала: 

2015 р. – 1519; з них штатних науковців – 260: 
докторів наук: 
2015 р. – 158; 2016 р. – 136 
кандидатів наук: 
2015 р. – 730; 2016 р. – 619. 
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3.2. Результати фундаментальних та прикладних досліджень. Обсяги 
фінансування 

 
Фінансування науки в університеті в 2016 році здійснювалось: 
– за рахунок бюджетних коштів із загального фонду державного 

бюджету; 
– за проектами міжнародного співробітництва (гранти, наукові 

проекти); 
– договори на розробку науково-технічної продукції з установами, 

організаціями, підприємствами України та інших джерел. 
 

Категорії робіт 2014 2015 2016 
 
 к-ть тис. грн. к-ть тис. грн. к-ть тис. грн. 

Фундаментальні 21 9562,700 27 8731,890 28 8489,223 
Прикладні 15 4159,000 13 4707,690 13 4856,782 

Госпдоговірні 16 2228,500 14 2063,860 9 1898,355 
 
Отримано міжнародні гранти на суму 1,5 млн. грн. (Регіональний 

центр екологічного моніторингу та Біотехнологічний ННЦ). 
Отримано Грант Президента України для молодих учених на 

виконання науково-дослідної роботи – 60 тис. грн. к. ф-м. н. 
Махлайчук П. В. (НДЛ-14). 

У конкурсі проектів для молодих вчених, що проводився цього року 
МОН вперше виграв проект «Отримання та застосування нових 
кремнієвих нанокомпозитів в біосенсориці та енергозберігаючих 
технологіях» к. ф-м. н. Бритавського Є. В. 

НДЧ ОНУ спрямовує свою діяльність на створення системи заходів з 
ефективного управління процесом комерціалізації об'єктів інтелектуальної 
власності та технологій: 

– узгоджено та формалізовано порядок подачі інноваційної 
пропозиції для охорони службового об'єкту інтелектуальної власності 
(патенту на винахід, корисну модель); 

– регулярно проводиться ревізія об’єктів інтелектуальної власності 
університету; 

– постійно оновлюється сторінка розробок науковців університету на 
сайті ОНУ; 

– створено каталог чинних патентів України, власником яких є 
Одеський національний університет; 
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– проводяться консультаційні заходи по патентному пошуку та 
оформленню патентної документації для науковців університету; 

– ведеться розповсюдження інформації про розробки університету з 
метою їх комерціалізації технологій; 

– налагоджуються контакти з підприємствами з метою науково-
технічного співробітництва і перспективного впровадження розробок; 

– ведеться збір і розповсюдження науково-освітньої інформації з 
питань інноваційної діяльності та трансферу технологій. 

У 2015 році Одеський університет одним з перших серед ВНЗ 
України розташував профілі 4 своїх технологічних пропозицій в 
Європейській Мережі Підприємництва – Enterprise Europe Network, на які 
отримав пропозиції щодо співпраці від зацікавлених організацій з Європи. 

З метою пошуку інвесторів та ознайомлення потенційних замовників 
науково-технічної продукції Одеський університет брав участь у Конкурсі 
інноваційних проектів Одеського регіону, присвячений Дню науки 
України (ІНВАЦ, 19 травня) та отримав 3 грамоти за перемогу у 
регіональному конкурсі інноваційних проектів. 

Також науковці ОНУ стали переможцями конкурсу «Винахід року – 
2014» (результати оприлюднені у 2015 році) в номінації «Кращий винахід 
року в Одеській області»: «Спосіб очистки води від неіоногенних 
поверхнево-активних речовин» (патент на винахід № 102904); та «Спосіб 
флотаційної очистки розчинів від катіонних поверхнево-активних 
речовин» (патент на винахід № 97738). 

За 2015 рік за результатами робіт науковців Одеського університету 
було отримано 3 патенти на винаходи і 18 патентів на корисні моделі. У 
2016 році вже отримано 3 патенти на винаходи, 15 патентів на корисні 
моделі. Для роботи з патентного пошуку та оформлення патентної 
документації співробітниками відділу з питань інтелектуальної власності 
були проведені консультації для науковців університету. 

Варто зазначити, що у 2015 році університетом було проведено 
підвищення кваліфікації фахівців у частині управління процесом 
комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності за рахунок відрядження 
до навчання в Інституті інтелектуальної власності, м. Київ. 
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3.3. Інтеграція у національний та європейський науковий простір 
 
З метою забезпечення інтеграції вітчизняного сектору наукових 

досліджень у Європейський дослідницький простір та підтримки 
реалізації Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 
2020» в університеті діють: НКП «Харчова безпека, стале сільське 
господарство, морські дослідження та біоекономіка; та біотехнології», 
НКП «Клімат та ефективність використання ресурсів, включаючи 
сировинні матеріали», НКП «Дії Марі Кюрі для розвитку навичок, 
навчання та кар'єри». 

У 2015 році НКП ОНУ реалізував активну консультаційну діяльність 
(більш 100 консультацій) з питань, що стосуються оформлення та подачі 
заявок. Було проведено низку консультацій з питань інтелектуальної 
власності та етики в проектах програми. 

У 2015 р. було підписано угоду про співпрацю між ОНУ імені 
І. І. Мечникова та Одеською регіональною торгівельно-промисловою 
палатою та надано низку консультацій за програми «Горизонт 2020» 
членам ТПП та зацікавленим МСП. За 2015 р. зроблені доповіді, короткі 
повідомлення в рамках національних та міжнародних круглих столів, 
прийнято участь у нараді щодо питань розповсюдження інформації про 
можливості грантової підтримки на базі Одеської обласної державної 
адміністрації. У межах співробітництва з ОДА проводилося регулярне 
консультування з питань програми «Горизонт 2020» у взаємодії з 
Департаментом зовнішньоекономічної діяльності та європейської 
інтеграції, Департаментом освіти і науки, Управлінням охорони здоров'я, 
Управлінням морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку. 

Було проведено тренінги для зацікавлених науковців, підтримку в 
підготовці заявок на конкурси «Горизонт 2020», підготовці матеріалів для 
розповсюдження крізь мережу НКП, збір та аналіз інформації про 
активність науковців України у міжнародному співробітництві, створення 
бази даних для європейських партнерів, переклад інформації щодо нових 
конкурсів «Горизонт 2020», пошук партнерів для участі у міжнародних 
наукових проектах. НКП проводить постійний моніторинг пропозицій 
щодо наукового співробітництва та тематичне розсилання інформації 
науковцям. Згідно з планом заходів було проведено 7 малих семінарів (4 з 
загальних питань та 3 – за тематичними напрямками, що віднесені МОН 
до сфери відповідальності ОНУ) в академічних, наукових та комерційних 
установах, 2 семінари в ОДМедУ (з огляду програми «Горизонт 2020» та з 
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питань академічної мобільності в рамках акцій Марії Складовської-Кюрі), 
інформаційні дні програми «Горизонт 2020». 

 
 

3.4. Науково-дослідна робота студентів, аспірантів та молодих вчених 
 
Щорічно понад 6000 студентів університету беруть участь у 

розв'язанні наукових проблем відповідно до пріоритетних наукових 
напрямів розвитку науки і техніки. 

В університеті проводяться Всеукраїнські та регіональні конкурси 
студентських наукових робіт, міжнародні та всеукраїнські наукові 
конференції та семінари, літні школи, І етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади. Студенти беруть участь у наукових дослідженнях, що 
проводяться кафедрами та науковими підрозділами університету. У 2014-
2016 рр. на базі університету проводився II тур Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі спеціальності «філософські науки». 

Всеукраїнська студентська олімпіада: 
У 2014 році отримано 5 дипломів та 45 грамот переможців: 
Диплом І ступеня – 2, Диплом ІІІ ступеня – 3 

У 2015 році 6 дипломів та 48 грамот: 
Диплом І ступеня – 2, Диплом II ступеня – 3, Диплом III ступеня – 1  

У 2016 році – 10 дипломів та 41 грамота: 
Диплом І ступеня – 1, Диплом II ступеня – 4, Диплом III ступеня – 5 

У 2014-2016 рр. на II тур Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук надіслано 
125 студентських наукових робіт, 65 студентів брали участь у звітних 
конференціях конкурсу. 

Отримано 40 дипломів та 13 грамот. 
2014 р. – Диплом І ступеня – 5, II ступеня – 4, III ступеня – 1 
2015 р. – Диплом І ступеня – 2, II ступеня – 3, III ступеня – 10 
2016 р. – Диплом І ступеня – 7, II ступеня – 2, III ступеня – 6 
За 3 роки студентами отримано 19 стипендій Благодійної організації 

«Фонд В. Пінчука». 
В університеті успішно працює Товариство студентів, аспірантів та 

молодих вчених, яке всебічно сприяє науковій, винахідницькій діяльності, 
зростанню професіоналізму та реалізації творчого потенціалу серед 
молоді. Кожного року товариством видається чергова збірка наукових 
статей, тез студентів, аспірантів та молодих вчених; організовується і 
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проводиться понад 5 наукових конференцій. 
Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених 

отримали: Кобернік А. О. – доцент кафедри фармацевтичної хімії, 
Коротаєва Н. В. – молодший науковий співробітник Біотехнологічного 
навчально-наукового центру, Бритавський Є. В. – науковий співробітник 
Міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру, 
Черненко О. С. – доцент кафедри теплофізики, Орловський Б. М. – 
старший викладач кафедри адміністративного та господарського права, 
Трач В. А. – доцент кафедри зоології, Чебаненко О. А. – науковий 
співробітник кафедри неорганічної хімії та полімерів. 

 
 

3.5. Підготовка кадрів через аспірантуру і докторантуру 
 
У 2016 році відбулися суттєві зміни у підготовці аспірантів та 

докторантів. Уряд затвердив новий «Порядок підготовки здобувачів вищої 
освіти ступенів доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 
закладах» (Постанова № 261 від 23.03.2016 р.). Починаючи з 2016 / 2017 
навчального року аспіранти навчатимуться 4 роки на денній або вечірній 
формі за новими програмами, які мають посилений освітній компонент 
(не менше 45 кредитів ЄКТС). 

Також передбачена докторантура за кошти держбюджету. 
Докторантура триватиме 2 роки і збережена, передовсім, з метою 
завершення роботи над науковим дослідженням та підготовки до захисту. 

Згідно з отриманими ліцензіями Одеський національний університет 
готуватиме докторів філософії за 20 спеціальностями, згідно з новим 
Переліком 2016 року. 

Заявка ОНУ на підготовку науково-педагогічних кадрів через 
аспірантуру за бюджетні гроші на 2016 р. складала 83 місця лише на 
стаціонар, оскільки заочна форма навчання скасована. Отримано – 42 
місця на денну форму навчання, а також 2 на вечерню. 

За результатами проведених іспитів та конкурсного відбору було 
заповнено 40 місць денної форми. Два бюджетних місця денної форми та 
два вечірньої повернено як незаповнені. За контрактом зараховано на 
перший курс 16 осіб. 

Станом на 1 жовтня 2016 року в аспірантурі ОНУ навчається всього 
362 аспіранти, з них 226 – на бюджеті та 136 – на контракті. 
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  ОЧНА 
(денна ) 

ОЧНА 
(вечірня) 

ЗАОЧНА РАЗОМ 

Бюджет  146  -  80  226  
Контракт  91  5  40  136  
РАЗОМ  237  5  120  362  
 
В університеті працюють 10 спеціалізованих вчених рад за 22 

спеціальностями. У 2015 році аспірантами та здобувачами ОНУ захищено 
60 кандидатських дисертацій та 17 докторських. Незмінним лідером за 
кількістю захистів протягом останніх років є факультет РГФ. 

У 2015 році на РГФ захищено 13 кандидатських (з них 6 достроково) 
та 2 докторські дисертації. Друге й третє місця поділяють ЕПФ (9 
кандидатських та 2 докторські) та ІМЕМ (8 кандидатських та 1 
докторська) відповідно. 

Дані стосовно захистів у 2016 році ще неповні. На сьогодні відомо 
про 23 кандидатські дисертації та 4 докторські. 

 
 

3.6. Робота Наукової бібліотеки 
 

Поповнення фонду 
Одним з головних напрямків роботи НБ ОНУ ім. І. І. Мечникова є 

забезпечення літературою навчального та наукового процесів. У 
2015 / 2016 навчальному році на забезпечення учбового та наукового 
процесів витрачено 453 159 грн. 43 коп. 

Одеським національним університетом придбано для фонду 
бібліотеки 831 од. видань на суму 102 144 грн. 

Від видавництва ОНУ отримано 1747 од. видань на суму 85586,72 
грн. Традиційним джерелом комплектування для будь якої бібліотеки є 
дарована література. Протягом року бібліотека отримала дари від 
викладачів ОНУ та вузів країни, профільних бібліотек України та ін. 
Отримано 377 од. обов'язкових примірників видань, що надруковані за 
власний рахунок співробітниками університету. В якості подарунку від 
приватних осіб та організацій надійшло 2204 од. видань. 

Фонд бібліотеки поповнився на 10004 од. безкоштовної літератури 
(монографії, дисертації, автореферати та ін.) і лише 831 од. придбано за 
передплатою. 

Відділ комплектування здійснює книгообмін з бібліотеками України. 
Найбільш тісний контакт налагоджений з університетськими бібліотеками 
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Києва, Львова, Запоріжжя, Кропивницького, Полтави, Ужгорода, Вінниці, 
Харкова. Отримано 256 од. по книгообміну. 

За рішенням Ректорату бібліотека отримує від інститутів та 
факультетів університету дипломні роботи бакалаврів, спеціалістів та 
магістрів. Упродовж року надійшло 1686 од. 

Замовлено 84 назви періодичних видань. Витрати на передплату 
періодичних видань у 2016 р. становили 145 745,42 грн. 

Також придбано електронні бази на суму 192 556 грн. 
Завдяки електронним базам читачі бібліотеки можуть ознайомиться 

з більш повним переліком періодичних видань, законів, постанов 
Верховної Ради, нових монографій та підручників. 

 

Інноваційна діяльність 
– Здійснено редизайн сайту Наукової бібліотеки: оновлено графіку, 

вписано новий функціонал, проведено модернізацію англомовної версії 
сайту, розширено зв'язок у соціальних мережах та прикріплено до сайту НБ. 

– Розширено доступ в розділі «Періодичні видання ОНУ»: 
створюються профілі журналів університету, їх представленість у веб-
просторі, оцифровується архів видань. 

– Розпочато новий проект «Оцифрування газет XIX ст.». У першу 
чергу це газета «Одесские новости», яка виставлена на сайті Наукової 
бібліотеки в розділі «Електронна бібліотека рідкісних видань» (665 од.). 

– Відновлено роботу Одеського бібліографічного товариства в 
Науковій бібліотеці ОНУ імені І. І. Мечникова (рішення Вченої Ради ОНУ 
імені І. І. Мечникова від 23 лютого 2016 р.). 

– НБ прийняла участь у VII Львівському міжнародному форумі 
«Модерна бібліотека в мінливому світі», де здобули теоретичні, практичні 
знання й навички міжнародних бібліотек. У рамках цього форуму 3 
співробітники НБ стали учасниками робочих груп за наступними 
напрямками: «Комп'ютерні програми перевірки на плагіат», «Організація 
кампаній з формування культури академічної доброчесності в бібліотеці», 
«Міжнародні правила цитування». 

– У рамках даного проекту розроблено цілий комплекс бібліотечно-
бібліографічних занять, які дають змогу суттєво підвищити рівень академічної 
культури студентства. Це теоретичні знання та практичні навички, що 
забезпечують читача необхідною інформацією і тим самим дають можливість 
ефективніше її використання. Більшість з цих тем стали базовими для розробки 
«Методики навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ», 
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яку буде подано на затвердження МОН України. 
 
 

Наукометричні та бібліометричні дослідження 
 

За рішенням Вченої ради Одеського національного університету від 29 
березня 2016 р. введено до структури Наукової бібліотеки відділ 
інформаційно-аналітичного моніторингу на базі інформаційно-аналітичного 
сектора інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки. 

ОНУ одним з перших підписав Декларацію про приєднання до 
Консорціуму е-VERUM. Метою діяльності Консорціуму є покращення 
забезпечення електронними інформаційними ресурсами університетських 
та науково-дослідницьких установ України, підвищення продуктивності 
та ефективності діяльності вчених, сприяння збільшенню числа публікацій 
у провідних наукових виданнях, поліпшення показників української науки 
в міжнародних рейтингах. Був підписаний договір № 16-002 «Про надання 
інформаційних послуг». 

Приєднання до Консорціуму дозволило залучитись до проекту 
«ТОРНАДО» (Томсон Рейтер для науково-дослідних та освітніх установ), 
що передбачав передплату на бази даних на платформі Thomson Reuters 
Web of Science. Таким чином, у звітному році університет отримав доступ 
до Всесвітньовідомої пошукової платформи Web of Science, яка об'єднує 
реферативні бази даних публікацій наукових журналів і патентів. Web of 
Science охоплює матеріали з природничих, технічних, біологічних, 
суспільних, гуманітарних наук і мистецтва. Платформа володіє 
вбудованими можливостями пошуку, аналізу та управління 
бібліографічною інформацією. У рамках передплати доступний пошук у 
наступних базах даних: Web of Science Core Collection; Chinese Science 
Citation Database; Derwent Innovations Index; KCI-Korean Journal Database; 
MEDLINE; Russian Science Citation Index; SciELO Citation Index. 

Доступ до даного ресурсу надав змогу проаналізувати публікаційну 
активність вузу: 

– Одеський національний університет входить в 10 кращих 
університетів України за кількістю статей представлений в Web of Science 
Core Collection (публікацій – 3719, кількість цитувань – 14162, g-index – 
44). Для порівняння: станом на 12.04.16 в бази даних Scopus представлено 
2634 публікацій вчених вузу, кількість цитувань – 11681, h-index – 46. 

– Одеський національний університет займає 6 місце згідно з 
показником нормалізованого цитування зі значенням 0,43 (середньосвітовий 
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рівень = 1). Даний показник обчислюється співвідношенням цитованості 
публікацій до середньої цитованості всіх публікацій того ж типу, 
опублікованих у тому ж році й у тій же предметній області. 

Наукова бібліотека Одеського національного університету залучена 
в науковий процес університету не тільки на етапі подання та 
популяризації статей дослідників, але й на етапі підготовки публікацій, 
видання журналів, вибору журналу для представлення результатів 
діяльності, працює як з авторами, надаючи персональні консультації, 
зокрема консультативне обслуговування наукових та науково-
педагогічних працівників з приводу об'єднання профілів у Scopus та 
реєстрація в міжнародних системах ResearcherID, ORCID, Google Scholar, 
так і з редакціями журналів. 

 
 

Науково-видавнича діяльність 
 

У рамках святкування 150-річного ювілею Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова вийшли друком: 

– Напередодні апогею: одеські роки філософа і психолога – 
професора Миколи Яковича Грота (1883-1886) / В. І. Подшивалкіна, І. В. 
Голубович, М. О. Подрезова, В. М. Хмарський, О. Є. Музичко. – О. : ОНУ, 
2016. – 454 с. : іл. – (Розвиток науки в Одеському національному 
університеті імені І. І. Мечникова; Вип. Психологія. Філософія). 

– Історія України в книжкових пам'ятках ХVII-ХVIII ст. 3 колекцій 
Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова : зб. наук, праць / ОНУ ім. 
І. І. Мечникова, Наукова б-ка [та ін.] ; авт. розд.: О. А. Бачинська, Т. В. 
Чухліб ; упоряд.: Є. В. Бережок ; наук, ред., комент.: О. А. Бачинська ; 
відп. ред.: М. О. Подрезова ; бібліогр. ред.: Г. В. Великодна ; пер. з фр. та 
ред.: Л. С. Дімова [та ін.]. – О. : ОНУ, 2015. – 421 с. 

– Шляхова Н. М. Біобібліогр. покажчик: до 150-річчя Одеського нац. 
ун-ту / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т, Наукова б-ка ; гол. ред. І. М. 
Коваль ; наук. ред. Є. М. Черноіваненко ; упоряд. Г. П. Бахчиванжи ; 
бібліогр. ред. М. О. Подрезова. – 2-ге вид., доп. – О. : Астропринт, 2015. – 
166 с., 5 арк. іл. – (Біобібліографія вчених ун-ту. Філологи). 

Конференції: 
- 21-22 вересня 2016 р. проведено Науково-практичну конференцію 

бібліотек ВНЗ Півдня України «Бібліотеки ВНЗ: інформаційно-
бібліографічна діяльність, тенденції розвитку». 
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IV. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 

УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ОНУ 
2015/2016 

 
Міжнародна наукова, академічна та культурна діяльність 

університету вважається одним з найважливіших показників його 
престижності та суспільної значущості, а її стан є одним з 
фундаментальних факторів, що лежать в основі побудови всіх 
міжнародних університетських рейтингів. 

ОНУ ім. І. І. Мечникова є одним з провідних університетів півдня 
України, який протягом 151 року веде успішне міжнародне 
співробітництво на регіональному та глобальному рівнях з більш ніж 200 
університетами багатьох країн та чисельними міжнародними 
організаціями. ОНУ одним з перших в Україні став членом Європейської 
Університетської Асоціації, Міжнародної 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. З дня заснування в 1865 році в ОНУ ім. І. І. Мечникова 
проводилося навчання іноземних громадян, багато з яких стали в 
подальшому видатними науковцями, митцями, відомими особистостями 
та членами урядів іноземних країн (Болгарії, В'єтнаму, Греції, Китаю, 
Литви, Польщі, Росії, Сербії, США, Франції та інших). 

В ОНУ ім. І. І. Мечникова працюють 10 мовно-культурних центрів 
іноземних країн та 7 іноземних викладачів, які вносять вклад у викладання 
іноземних мов. 

ОНУ успішно співпрацює з 23 іноземними представництвами, 
акредитованими в Одесі. 

 
 

4.1. Відділ міжнародного співробітництва 
 

Світова спільнота «звикла» до несприятливих політичних умов 
навколо України і це одразу ж проявилося в рості чисельності іноземних 
гостей, що відвідали ОНУ: у звітному періоді вона зросла з 175 до 277, 
перевершивши навіть показник 2013/2014 навчального року (255). Серед 
гостей були колишній віце-прем'єр та міністр фінансів Болгарії Сімеон 
Дянков, мер Регенсбурга Йоахим Вольбергс, посли Болгарії, Бельгії, 
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Латвії, Туреччини, видатні діячі науки та культури, відомі особистості з 37 
країн. 

Незважаючи на несприятливі умови фінансування, кількість 
закордонних відряджень співробітників ОНУ у звітному році 
стабілізувалася на позначці 110, але їх загальна тривалість дещо 
скоротилася: з 1897 до 1494 днів, що пояснюється тим, що один з наших 
головних донорів – програма ЄС ERASMUS змінила терміни стажувань, 
виключивши терміни, що перевищують один рік. Структура відряджень 
однозначно націлена в напрямі країн ЄС. 

Зросла чисельність відряджень студентів (з 41 до 63), перевершивши 
також і показник 2013/2014 року (60). Тут знову спостерігається згадане 
вище зменшення загальної тривалості (з 5116 до 2805 днів). 

За звітний період чисельність міжнародних угод ОНУ зросла з 197 
до 202. Таке велике число угод неминуче починає входити в протиріччя з 
чисельністю офіційних контактів зі зарубіжними партнерами, ставить 
питання, чи всі угоди однаково ефективні. Час іде, а робота з перегляду 
ефективності угод практично не зрушила з місця. Було б доцільно 
заслухати це питання на одному з засідань Вченої Ради. 

Ми повинні більш зважено підходити до вибору університетів-
партнерів. Загальновідомо, що в деяких сусідніх країнах відчувається 
значний дефіцит абітурієнтів через їх міграцію до інших країн. Як 
результат ми маємо наполегливі намагання ВНЗ з цих країн при 
посередництві деяких наших викладачів заключити з ОНУ угоди, які 
приводять до трансферу наших студентів за кордон. 

У звітному періоді в ОНУ виконувався один проект європейської 
програми Jean Monnet та три проекти TEMPUS, влітку ми виграли право 
участі ще в одному проекті TEMPUS, який тепер зветься ERASMUS+ 
Capacity Building (Ex TEMPUS). Цей грант став «побічним продуктом» 
наших партнерських зв'язків в рамках програми ERASMUS+, про яку буде 
сказано нижче. 

В умовах недостатнього бюджетного фінансування залучення 
іноземних грантів для вирішення проблем розвитку ОНУ повинно стати 
важливим фактором розвитку. 
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4.2. Інститут міжнародної освіти 
 
Останні роки характеризуються зміцненням процесів 

інтернаціоналізації та міжнародної інтеграції в освітянській сфері. 
Світовий ринок освітянських послуг оцінюється за деякими джерелами в 
100 млрд. доларів США. Багато розвинених країн вважають сферу 
міжнародної освіти важливою складовою частиною своєї зовнішньої 
політики, роблячи активні кроки на шляху інтеграції в світовий 
освітянський простір, розв'язуючи чисельні організаційні проблеми 
реформування своїх освітянських систем та конвертуємості національних 
дипломів. Значний крок в цьому напрямку зробила й Україна, прийнявши 
новий Закон «Про вищу освіту». 

На жаль, політична ситуація, що склалася навколо України, 
негативно впливає на привабливість нашої вищої освіти серед іноземців. 
Крім того, через неможливість фінансування рекламної кампанії ОНУ за 
кордоном, нам доводиться користуватися лише безвалютними 
інструментами. Ще однією проблемою стала низька чисельність 
випускників ПВІ. Як результат, кількість інтернаціональних студентів 
скоротилася в ОНУ з 251 особи (24 країни) до 216 (24 країни). 

Треба відмітити і позитивні зрушення в справі по залученню нових 
студентів. Перш за все, це реформа ПВІ, що неодноразово ставала 
об'єктом нашої критики, про яку буде сказано нижче. По друге, ОНУ став 
першим і єдиним ВНЗ України, що почав прийом іноземних громадян зі 
всього світу в режимі OnLine. При введенні в дію системи прийому в 
режимі OnLine прийшлося вирішити багато нормативних та технічних 
проблем, але 01.04.2016 року система запрацювала, а 04.04.2016 була 
одержана перша заявка і перші інтернаціональні студенти, які раніше не 
могли б поступити до ОНУ через неможливість особистого контакту з 
нами та відсутність в Одесі своїх представників, вже вчаться на ПВІ та по 
програмах академічної мобільності. 

Особливу подяку хочеться висловити співробітникам ЦІТ за швидку 
та дійову допомогу в організації прийому іноземних громадян в ОНУ в 
режимі Online. 

Дуже впливає на привабливість ОНУ в очах інтернаціональних 
студентів проблема їх вступу до магістратури, що залишилася актуальною 
і в звітному періоді. Через брак місць для інтернаціональних студентів в 
ОНУ та наявність позаакадемічних показників при вступі до неї, які 
апріорі ставлять інтернаціональних студентів у нерівне становище з їх 
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українськими колегами (наприклад, показників суспільно-політичної 
активності), інтернаціональні студенти змушені надавати перевагу менш 
престижним ніж ОНУ університетам, які натомість дають їм можливість 
довчитися до диплома магістра. 

Не менш важливою проблемою для покращення іміджу ОНУ серед 
інтернаціональних студентів залишається проблема розміщення програм 
курсів підготовки бакалаврів та магістрів за всіма напрямками і 
спеціальностями на офіційному сайті університету та / або Інституту 
міжнародної освіти, а також передбачена Лісабонською конвенцією 
практика надання за вимогою студента / випускника ОНУ резюме 
навчальних курсів, які він в нас прослухав. 

У звітному періоді в ІМО активно проводилась робота, спрямована 
на визнання та встановлення еквівалентності в Україні іноземних 
документів про освіту у співробітництві з Державним підприємством 
«Інформаційно-іміджевий центр» МОН України. Було підготовлено 142 
особистих справи для отримання свідоцтв про визнання в Україні 
іноземного документу про освіту і вже отримано 127 Свідоцтв про 
визнання. 

Згідно нового порядку визнання в Україні документів про середню, 
середню професійну, професійну освіту, виданими навчальними 
закладами інших держав, затвердженого наказом МОН України № 504 від 
05.05.2015, було розпочато роботу з підготовки ОНУ до переходу на 
самостійну процедуру визнання іноземних документів та підготовлено 
проект Положення про порядок визнання іноземних документів про 
освіту. 

Колектив ІМО провів величезну роботу з презентації закордонних 
освітніх програм та фондів. На сайті ІМО «ERASMUS+», оперативно 
розміщувалася інформація про студентські гранти академічної 
мобільності. 

У звітному періоді відбувся перехід від програми ЄС ERASMUS 
MUNDUS до програми ERASMUS+. Разом з європейськими 
університетами було подано 19 заявок на участь у програмі ERASMUS+, з 
яких 9 отримали фінансування ЄС (7-8 місце по Україні, та перше в 
Одесі), що дало змогу 10 студентам та 11 співробітникам ОНУ виграти 
гранти на стажування в університетах-партнерах. Цього року кількість 
профінансованих угод вже перебільшила минулорічну. Завдяки спільним 
зусиллям деканатів інститутів / факультетів ОНУ та колективу ІМО цього 
року результати стажувань в рамках програми ERASMUS+ більшості 
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наших студентів були визнані в ОНУ. 
У звітному періоді було повністю оновлено сайт ІМО. 
 
 

4.3. Підготовче відділення для іноземних громадян 
 
Слід зазначити, що набір на ПВІ протягом останніх років поступово 

зменшувався. Не став винятком звітний період: чисельність слухачів ПВІ 
у 2015/16 році скоротилася з 44 (6 країн) до 26 (7 країн). Абсолютна 
успішність слухачів ПВІ на випускних іспитах порівняно з минулим 
роком підвищилася з 75.56% до 80.77%, це невисокий показник, але слід 
взяти до уваги, що останні п'ять років він стрімко зростає. Відсоток 
випускників ПВІ, що вступили до ОНУ, знизився з 34.09% до 19.23%. Такі 
показники ПВІ ОНУ залишаються дуже низькими у порівнянні з іншими 
ВНЗ Одеси. 

Як неодноразово вказувалося, проблеми ПВІ загострилися в останні 
роки через ускладнення політичної ситуації навколо України; через 
відсутність на ПВІ професіоналів, які б вільно володіли хоча б 
англійською мовою; відсутність кваліфікованих фахівців з інформаційних 
технологій та незадовільний стан Інтернет-сайту ПВІ, як з точки зору 
оформлення так і з точки зору концепції. 

Оскільки своїми силами ПВІ було не в змозі розв'язати ці проблеми, 
01.01.2016 були запроваджені заходи по його реформуванню: 

1. Завідувачем ПВІ була призначена доц. Н. М. Крючкова. 
2. ПВІ увійшло до складу ІМО. 
3. Викладачі ПВІ, які всупереч усім існуючим нормативам 

перебували поза кафедрами, були переведені на кафедру мовної та 
загально гуманітарної підготовки ІМО. 

4. Розроблено та затверджено Положення про ПВІ. 
5. Розроблено, затверджено та введено в дію навчальний план ПВІ з 

мовної підготовки слухачів, який відповідає сучасним вимогам та 
стандартам надання освітніх послуг. 

6. Старий сайт ПВІ був закритий, новий сайт ПВІ був розроблений 
як частина загального сайту ІМО. 

7. На сайті ІМО було запроваджено систему прийому іноземних 
громадян зі всього світу в режимі Online. 

8. За рахунок спонсорської допомоги відремонтовано аудиторію та 
придбано обладнання для здійснення інтерактивних занять з мовної 
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підготовки. 
Результати не заставили чекати на себе. 
З 10.06.2016 р. по 07.08.2016 р., в рамках двохсторонньої угоди між 

ОНУ імені І. І. Мечникова та Університетом Економіки та Технологій – 
ТОВВ (Анкара, Туреччина) реалізовано проект курсу мовної підготовки 
для 12 студентів спеціальності «Економіка та підприємництво» даного 
Університету в обсязі 480 годин. 

Протягом вересня 2016 р. здійснено набір у групи вивчення 
російської мови іноземними громадянами «Російська мова для бізнесу» 
загальним обсягом 25 осіб (4 групи). 

На сьогодні вже набрано слухачів на ПВІ більше ніж торік станом на 
28.02.16. Цього року очікується перевищення набору минулого року не 
менше ніж на 50%. 

Найближчим часом керівництву ПВІ потрібно зосередитись на таких 
нагальних проблемах: 

– з метою удосконалення вивчення російської/української мови як 
іноземної та відповідності стандартам якості надання освітніх послуг 
нагальною потребою є придбання лінгафонного кабінету; 

– аналіз проблем у сфері розширення та залучення контингенту 
слухачів ПВІ виявив гостру необхідність розширення кола міжнародних 
рейтингів ВНЗ, в яких ОНУ брав би участь. 

 
Кількість міжнародних угод ОНУ 
 

2013/2014  2014/2015  2015/2016  
191  197  202  

 
Виїзди за кордон: 
За категоріями виїжджаючих 
 

Категорія  2013/2014  2014/2015  2015/2016  
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Ректор та проректори  7  43  6,1 5  44  8,8  8 41  5,1 
Радники ректора             
Директори, декани та 
їх заступники  3  27  9,0  10  180  18,0  5  29 5,8 

Завідуючи кафедрами  10  123  12,3  9  115  12,8  24  258  10,6  
Професори, доценти  39  618  15,8  38  629  16,6  38  527  13,9  



43 

Викладачі  10 114  11,4  11  261  23,7  4  48  12,0  
Аспіранти та 
докторанти  

11 3700  336,4  7  1047  149,6  8  567 70,9 

Студенти  60  3233  53,9  34  4069  119,7  55 2238 40,7 
Зав. лабораторії, 
відділу  

6  59 9,8  9  289  32,1  5 53 10,6 

Наукові співробітники 
та інженери  20  333  16,7 27  379  14,0  17  483  28,4 

Навч.-доп. перс.  4  36  9,0        9  58  6,4 
Художні керівники                    
Залучені виконавці 
(ЦКД)  

                

Інші категорії                   
Всього:  170  8286  48,7  150  7013  46,8  173  4299  24,8 

 
 
Прийом іноземних фахівців в ОНУ: 
 

  2013/2014  2014/2015  2015/2016  
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Урочисті заходи  1 1  1,0  3  3  1,0        
Відвідини ОНУ  34  76  2,2  26  26  1,0  23  24  1,0  
Презентації        13  13  1,0  11  11 1,0  
Виставки        1  27  27,0  7  7 1,0  
Двостороннє 
співробітництво  

            8 21  2,6  

Міжвузівське 
співробітництво  7  15  2,1  2  2  1,0  6 18 3,0  

Міжнародні 
конференції, 
конгреси, семінари  

183  965  5,3  86  506  5,9  168  460 2,7  

Наукова робота  7  374  53,4  1  1  1,0  2  15 7,5 
Проведення 
експертизи  

      1  5  5,0  2  10 5,0  

Робота в НБ        2  4  2,0  5  116 23,2 
Читання лекцій  11  100 9,1  13  41  3,2  22  771 35,0  
Викладання мови  8 1679 209,9  15  2240  149,3  7  1200  171,4  

Болгарська, 
іспанська, 
італійська, 
німецька, 
турецька, 
китайська 

Болгарська, 
французька, 
німецька, 
турецька, 
китайська 

Болгарська, 
французька, 
німецька, 
турецька, 
китайська 

Ознайомча практика                    
Зустріч зі студентами  4  4  1,0  12  24  2,0  16  16  1,0  
Культурні заходи           
Всього:  255  3214  12,6  175  2892  16,5  277  2669 9,6 
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V. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

5.1. Ремонтно-будівельні роботи 
 
У звітному періоді всі будівельні роботи вироблялися тільки 

самотужки за винятком покрівельних, котрі виконувалися 
спеціалізованими підрядними організаціями. 

Самотужки відремонтовано приміщення приймальної комісії, 
частину аудиторій новоаудиторного корпуса, хол і аудиторії біологічного 
факультету, музей і аудиторії головного корпусу, вестибюль фізичного 
факультету, підсобні приміщення стадіону, медпункт. 

У гуртожитку № 5 силами студентів капітально відремонтовано 
приміщення другого ізолятора. 

У цілому малярських і опоряджувальних робіт виконано на площі 10 
800 м2. Покрівельні роботи виконувалися винятково на об'єктах, що 
знаходяться в аварійному стані. Це – покрівлі 6-го гуртожитку, 
центрального теплопункту, будинків Ботанічного саду, 5-ти поверхового 
корпусу і столової бази відпочинку «Чорноморка», гол. корпуса, НДІ 
фізики, біологічного факультету. 

Всього відремонтовано 1517 м2 м'якої і твердої покрівлі.  
Усі системи опалення й елеваторних вузлів здані на гідравліку КП 

«Теплопостачання м. Одеси». 
У ході підготовки замінено 551 м. п. труб теплопостачання, 284 м. п. 

холодного і гарячого водопостачання, відремонтовано і замінено 846 
секцій радіаторів, 32 м. п. регістрів, а також 35 м. п. систем 
газопостачання і 132 м. п. каналізаційних труб на об'єктах 
новоаудиторного корпусу біологічного факультету, гуртожитків № 8, 5, 1, 
інституту горіння, проблемної лабораторії, ізольовано 50 м. п. теплотраси 
діаметром 133 мм, зроблені профілактика і промивання бойлерів на 
системи опалення Центрального теплопункту і Ботанічного саду, замінено 
60 пластин бойлерів. 

По навчальних корпусах у санвузлах і умивальних кімнатах 
зроблена профілактика сантехничної арматури. 

У системі електропостачання по корпусах і гуртожитках постійно 
виробляється профілактика електрощитових із заміною автоматичних 
вимикачів, трансформаторів струму, освітлювальних приладів. 

У гуртожитку № 5 завершений поверховий ремонт 
електропостачання житлових, побутових кімнат і санвузлів. Змонтовано 
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нову повітряну лінію на Біологічну станцію від Ботанічного саду. 
Виконано перевірку контуру заземлення по всіх гуртожитках, 

навчальним корпусам і лабораторіям. 
Зроблено гідравлічне промивання систем каналізації з очищенням 

колекторів на 2-х територіях Ботанічного саду, гуртожитку № 9, бази 
відпочинку «Чорноморка», наукової бібліотеки, хімічного факультету, 
студмістечка загальною довжиною 2 193 м. п. 

– замінено на склопакети 92 м2 і засклене 130 м2 вікон, виробляється 
профілактичний ремонт і налагодження фурнітури в корпусах і 
гуртожитках, де встановлені металопластикові вікна та сендвіч-панелі. 

Відреставровано паркетного покриття 28 м2. 
Виконано монтаж і ремонт систем вентиляції в проблемній 

лабораторії і кафедрі генетики біологічного факультету. 
Останнім часом адміністрацією АХЧ велика увага приділялася 

благоустрою території університету. 
На сьогодні здійснюється ремонт аудиторій економіко-правового і 

біологічного факультетів, 2-го поверху гуртожитку № 4, двірського 
туалету астрономічної обсерваторії. 

У цілому на ремонтні роботи за звітний період витрачено 2 553 млн. 
грн. Разом з тим, варто зазначити, що починаючи з 2010/11 н. р., виділення 
коштів на капітальний ремонт скоротилося майже на 100%. Тому, 
природно, виникають труднощі по виконанню запланованих об’ємів 
ремонтних робіт. 

 
 

5.2. Поточний стан будівель і гуртожитків 
 
У навчальному процесі в ОНУ задіяні 23 корпуси загальною площею 

123 400 м2. Всього в університеті в експлуатації знаходяться 60 основних 
будівель і споруд загальною площею 161 500 м2. У поточному році було 
продовжено освоєння інфраструктури нового навчального корпусу 
площею понад 6500 м2 студентами факультетів економіко-правового, 
філологічного, романо-германської філології, журналістики, Інституту 
соціальних наук. 

До студмістечка належать 8 гуртожитків загальною кількістю ліжок 
3408, розташованих у 1250 кімнатах. Загальна житлова площа складає 
32741 м2. На 100% забезпечено комплектування білизною, належним 
чином працюють обладнані два медпункти. 
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5.3. Орендні відносини 
 
Наразі в оренді знаходяться 777,37 м2. На цих площах зараз 

працюють 48 орендарів. У середньому за останні роки від сплати 
орендарів до бюджету ОНУ надходить приблизно 200 тис. грн. на рік (за 9 
місяців поточного року – 372,5 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, 6 – миттєвого годування, 7 – технічного 
обслуговування). 

Заплановано розширити спектр можливого вирішення проблеми 
дешевого харчування, розширити мережу пунктів ксерокопіювання, 
продажі квитків в театри та на концерти. 
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VI. ФІНАНСИ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ 
 
Розмір зведеного бюджету за звітний період складає: 2012/2013 н. р. 

– 200 млн. 920 тис. грн.; 2013/2014 н. р. – 194 млн. 48 тис. грн.; 2014/2015 
н. р. – 198 млн. 456 тис. грн.; 2015/2016 н. р. – 210 млн. 671 тис. грн. 

Під час аналізу фінансово-господарської діяльності за звітний період 
маємо виходити з наступного: 

1. При детальному розгляді статей фінансування помітно, що 
збільшення доходів проходить за рахунок фінансування росту заробітної 
плати та стипендій при скороченні фінансування на оплату комунальних 
послуг та практичній відсутності фінансування за іншими статтями 
кошторису. 

2. Збільшуються видатки на утримання установи у зв'язку з ростом 
тарифів та цін на матеріальні ресурси, індексації стипендії, скороченням 
видатків та проведенням поточного і капітального ремонту. 

3. Видатки на придбання меблів, комп'ютерної техніки та 
капітальний ремонт не здійснювались. 

4. Видатки на оплату договорів з утримання установи, у тому числі 
на оплату комунальних послуг, постійно збільшуються. 

5. В університеті відсутня заборгованість по заробітній платні, 
повністю виконуються пункти колективного договору в частині виплати 
зарплати, доплат та надбавок, матеріальної допомоги, виплат на 
оздоровлення НПП на період відпустки. Оплата відпусток здійснюється у 
повному обсязі до її початку. 

Витрати на соціальний захист склали близько 5 млн. грн. Ці витрати 
здійснюються у вигляді, головним чином, матеріальної допомоги, премій 
та доплат до зарплати. 

Забезпечено прозорість складання кошторису та ведення витрат за 
його статтями. Щоквартально на засіданнях ректорату начальник планово-
фінансового відділу інформує про стан фінансової діяльності 
університету. Двічі на рік на засіданнях Вченої ради Головний бухгалтер 
доповідає про виконання кошторису університету. Інформація про 
виконання кошторису публікується в газеті «Одеський університет». 

Планові показники фінансової діяльності та звіти про їх виконання 
вчасно подаються до Міністерства освіти і науки України, яке 
неодноразово подяками відзначало високий рівень бухгалтерської та 
планово-фінансової роботи в ОНУ. 

Однією з форм соціального захисту співробітників є їх оздоровлення 
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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 продовжуються 
будівельні роботи, що дозволить покращити житлові умови. 

Виконання умов колективного договору є предметом постійної уваги 
як з боку ректора, так і з боку профкому університету. Стан виконання 
колективного договору регулярно аналізується впродовж року, про його 
результати щорічно на загальних зборах представників трудових 
колективів університету звітує як ректор, так і голова профкому. 
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VII. СПОРТИВНА ТА КУЛЬТУРНО-МАСОВА РОБОТА 
 
Фізичному вихованню і спорту в ОНУ приділяється велика увага. 

Заняття фізичною культурою та спортом проводяться не тільки задля 
зміцнення здоров'я, всебічного розвитку і спортивної досконалості, але й з 
метою оволодіння навичками професійно-прикладної фізичної підготовки 
для майбутніх спеціалістів, а також формування потрібності в регулярних 
зайняттях фізичними вправами та спортом. 

Кількість студентів, які займаються фізичним вихованням, складає 
понад 4000. Їх підготовку ведуть висококваліфіковані викладачі, серед 
яких 3 майстри спорту міжнародного класу, 4 майстри спорту СРСР, 2 
майстри спорту України, 14 кандидатів у майстри спорту, 1 доцент і 1 
кандидат наук. 

У 36 групах спортивного вдосконалення займаються спортом 615 
осіб. 

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

баскетбол, шахи, н/теніс, бадмінтон). 
2. Першість факультетів та інститутів з 15 видів програми (футбол 

(ч.), футзал (ж.), волейбол (ч., ж.), баскетбол, бокс, л/атлетика, настільний 
теніс, гандбол, х/гімнастика, шахи, бадмінтон, теніс, карате, пляжний 
волейбол). 

У змаганнях обласної Спартакіади ВНЗ м. Одеси прийняли участь 
близько 600 студентів ОНУ з 28 видів програми, у 12 видах команда ОНУ 
була чемпіонами або призерами змагань. 

Студенти-спортсмени ОНУ щорічно приймають участь у святах: 
«День першокурсника ОНУ», дні факультетів та інститутів, Спартакіаді 
м. Одеси серед усіх верств населення (збірних команд районів), а також у 
спортивних турнірах. 

Студенти ОНУ у складі збірних команд України приймали участь у 
міжнародних змаганнях високого рівня, чемпіонатах Європи, Всесвітній 
Універсіаді, першостях світу. 

При Центрі культури працюють близько 20 творчих колективів, 3 
клуби за інтересами. 

У минулому році Лауреатами всеукраїнських і міжнародних 
конкурсів стали «УніверDаnсе» («Автограф»), «Іриданс», Олександр 
Останін і Сергій Остапенко – чемпіонами Європи і двічі Чемпіонами світу 
по степу. 
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Проведено 13 днів факультетів, 5 днів першокурсників, турніри з 
«Що? Де? Коли?», «Брейн-Ринг», відкрита першість по КВК. 

Проведено міжфакультетський огляд-конкурс творчих колективів до 
151-й річниці університету. Усі факультети й інститути з ентузіазмом 
провели цей конкурс, так само готові й до цьогорічного. 

Центр культури і факультети дають більше 50 концертів на рік на 
нашій та інших площадках. 

Створено збірну команду КВК Одеського національного 
університету, що є півфіналістом Одеської Ліги Сміху. 

Центр культури заклав нову традицію – проведення вокального 
конкурсу, що складається з 2-х етапів: відбірний концерт-конкурс на День 
студента, і фінал – на Новий рік. У конкурсі беруть участь представники 
всіх інститутів і факультетів. 

14 травня Центр культури провів чотиригодинний концерт на 
Дерибасівській «Університет – місту». 

На базі Центру культури проводяться десятки міжнародних і 
всеукраїнських наукових конференцій і багато заходів сторонніх 
організацій. 

Подальший розвиток цього напрямку життєдіяльності університету 
вимагає поліпшення фінансування Центру культури, особливо приведення 
у стан, який би відповідав сучасним вимогам, актової зали (ремонт, 
кондиціонування, заміна світлового обладнання і т. ін.). 
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VIII. УНІВЕРСИТЕТ У КОНТЕКСТІ КРАЇНИ І СВІТУ 
 
Важливою ознакою авторитету нашого університету та його ваги в 

освітянському та культурному просторі України є чисельні візити до ОНУ 
політичних та громадських діячів різних країн світу, дипломатів, видатних 
вчених, майстрів мистецтв тощо. Ми плідно співпрацюємо з керівниками і 
підрозділами Одеської обласної державної адміністрації, Одеською 
міською радою, Міністерством освіти і науки України. 

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

Для здійснення правильного налагоджування суспільного резонансу 
за зазначеними складовими прес-служба університету працює з низкою 
«інструментів»:  

• корпоративне видання – газета «Одеський університет»,  
• студентське радіо;  
• новинний сайт news.onu.edu.ua; 
• аккаунти в соцмережах («ВКонтакте», Facebook, Twitter); 
• новинний сайт університету; 
• створення інформаційних приводів для залучення уваги ЗМІ. 

З урахуванням широкого спектра цільових аудиторій було створено 
різні за стилістикою промо-сюжети і промо-акції та залучено 
максимальний обсяг медіа-ресурсів. 

Уся ця плідна робота є, безумовно, інвестицією в кампанію щодо 
прийому в університет, але, разом з тим, і певним вкладом у стратегію 
розвитку контактів з потенціальними інвесторами, представниками 
громадськості та керівних кіл регіону і держави в цілому. 

В області генерування медіа-контенту співробітники прес-служби 
створили і розмістили на новинному сайті ОНУ більше 100 новин, 
зробили 80 000 фото, 30 університетських фотосесій, 5 відеозйомок. 

Співробітники прес-служби проводили роботу з запитами, що 
надходять від міських, всеукраїнських і міжнародних ЗМІ. Були дані 
відповіді на 612 телефонних і 300 електронних запитів. 

Проведено 20 прес-конференцій, брифінгів, скайп-конференцій, 
онлайн-включень та інших інформаційних подій, які висвітлювали більше 
50 Інтернет-порталів, ТВ-каналів і радіокомпаній. 
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Інформаційна відкритість сьогодні – це актив, що враховується як 
міжнародними рейтингами, так і абітурієнтами. 

У цілому практично щоденна присутність ОНУ в медіа-просторі 
України і Світу сприяє популяризації його роботи та своєчасному 
інформуванню абітурієнтів і потенційних партнерів про можливості 
університету. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 

Шановні колеги! 
 
Кожному з Вас особисто та всім колективам, які ви представляєте, 

висловлюю щиру подяку за співпрацю протягом минулих років. 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. 


