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Шановні колеги! Шановна університетська громадо! 
 
 
Минув ще один – і цього разу останній – рік мого перебування 

на посаді ректора Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова. Сьогодні я звітую перед вами про те, що зроблено за 
цей період, що ми всі 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 освітній процес. 
2. Наукова та науково-технічна діяльність. 
3. Виховна робота та студентське самоврядування. 
4. Міжнародне співробітництво. 
5. Господарська діяльність. 
6. Фінансова діяльність університету та соціальний захист 

працівників. 
7. Спортивна та культурно-масова робота. 
8. Університет 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», матеріалів колегій МОН України, нормативних та 
розпорядних документів МОН України. 

 
* * * 

 
 
 
 
 
Звіт ректора Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 

за період: листопад 2019 р. – листопад 2020 р. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, 2020. – 56 с. 
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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 
 
1.1. Організація освітнього процесу та нормотворча 

діяльність 
 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова є 

класичним навчальним закладом європейського типу та готує 
фахівців з основних галузей природничих і гуманітарних наук. 
Відзначивши цього року своє 155-річчя, наш університет намагається 
зберігати найліпші традиції минулого, але, водночас, орієнтується на 
європейський та світовий досвід щодо інновацій в освітньому процесі 
й науці. 

Протягом 2019-2020 років організація освітнього процесу 
характеризувалася певними ускладненнями, які були пов`язані з 
оголошенням карантину на коронавірус COVID-19. Науково-
педагогічні працівники були змушені швидко засвоїти дистанційну 
форму навчання з використанням сучасних засобів відео- та аудіо-
комунікації (Zoom, Skype Meet Now, Google Hangouts Meet та інші). 

З метою впорядкування організації освітнього процесу були 
розроблені внутрішні документи: 

- Тимчасовий порядок проведення іспитів та заліків, захисту 
курсових робіт (проектів) за дистанційною формою у період 
карантину; 

- Тимчасовий порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 
2019/2020 навчального року в ОНУ імені І. І. Мечникова в умовах 
карантину; 

- Тимчасовий порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 
2019/2020 навчального року за дистанційною формою в Одеському 
національному університеті імені І. І. Мечникова в умовах карантину; 

- Тимчасовий порядок організації проведення сесії та річної 
атестації для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня за 
дистанційною формою в Одеському національному університеті імені 
І. І. Мечникова в умовах карантину, а також інші внутрішні 
нормативні документи (положення, рекомендації, інструкції тощо). 

За звітний період підготовлено та видано низку (понад 10) 
наказів, які регулювали питання щодо організації освітнього процесу 
в умовах карантину. 

Протягом минулого часу та на початку 2020/2021 навчального 
року навчальний процес в Одеському національному університеті 
імені І. І. Мечникова був організований відповідно до Положення про 
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організацію освітнього процесу в ОНУ імені І. І. Мечникова, який 
затверджений рішенням вченої ради ОНУ імені І. І. Мечникова від 
23.12.2014 р., протокол № 4. Освітній процес в усіх структурних 
підрозділах здійснюється з використанням елементів кредитно-
модульної системи або за самою 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.). 

У зв`язку з затвердженням державних стандартів освіти 
підготовки бакалаврів і магістрів наприкінці 2019/2020 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 спеціальностями. 

Уніфіковано для студентів усіх напрямів і спеціальностей 
нормативну частину обов'язкових дисциплін гуманітарного та 
соціально-економічного циклу. 

У 2019-2020 роках продовжено викладання факультативної 
дисципліни з технології пошуку робочих місць, яка надає 
випускникам університету більшої впевненості щодо їх 
працевлаштування. 

 
1.2. Питання акредитації та ліцензування 
 
Протягом звітного періоду університет успішно пройшов 

ліцензування підготовки бакалаврів за спеціальністю 151 
«Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології». 

За звітний період підготовлені звіти про самоаналіз і подані до 
НАЗЯВО для акредитації підготовки фахівців за такими освітніми 
програмами та спеціальностями: 

014 «Середня освіта (біологія та здоров'я людини)», освітня 
програма з тією ж назвою; 

091 Біологія, освітня програма «Мікробіологія та вірусологія»; 
123 «Комп`ютерна інженерія», освітня програма з тією ж 

назвою; 
242 «Туризм», освітня програма з тією ж назвою. 
До кінця 2020/2021 навчального року мають бути підготовленими 

звіти про самоаналіз та подані до НАЗЯВО ще 17 освітніх програм, у 
тому числі за програмами підготовки докторів філософії. 
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1.3. Організація прийому та робота приймальної комісії 
 
Прийом на навчання до університету у 2020 році здійснювала 

приймальна комісія відповідно до Умов прийому до ЗВО у 2020 році, 
Правил прийому до ОНУ у 2020 році та з використанням Єдиної 
державної електронної бази з питань освіти. 

Правила прийому до ОНУ імені І. І. Мечникова були розроблені на 
підставі Умов прийому, затверджені вченою радою ОНУ в грудні 2019 
року та в січні 2020 року оприлюднені на офіційному сайті університету. 

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

В цілому робота приймальної комісії у 2020 році, так саме, як і в 
попередніх роках, проходила у спокійній доброзичливій обстановці. 
Усі технічні секретарі, що безпосередньо здійснювали прийом 
документів, засвоїли основні принципи та привила роботи, чітко 
справилися із завданнями. Відповідальний секретар ПК доцент 
М. І. Ніколаєва, заступники відповідального секретаря, працівники 
АС «Абітурієнт» виконали величезний обсяг роботи. 

 

1.4. Контингент здобувачів вищої освіти. Успішність та 
якість навчання 

 

У 2019/2020 н. р. в університеті навчалось 5389 студентів денної 
та 1520 студентів заочної форм навчання; всього 6909 осіб. 
Зменшення загального контингенту студентів порівняно з 
2018/2019 н. р. становить 7.6 %. 

 

Показники контингенту здобувачів вищої освіти 
Контингент 
студентів  

2017/2018 н. р. 2018/2019 н. р. 2019/2020 н. р. 
Денна ф/н Заочна ф/н Денна ф/н Заочна ф/н Денна ф/н Заочна ф/н

5796 1750 5772 1718 5389 1520 
Всього  7546 7490 6909 
  Б К Б К Б К Б К Б К Б К 

2898 2898 267 1483 2605 3167 181 1537 1927 3462 104 1416
Б – навчання за рахунок державного бюджету 
К – навчання за контрактом 
За рахунок державного бюджету навчалось 2031 особа, що 

становить 29.4 % від загального контингенту студентів; у 
2018/2019 н. р. цей показник дорівнював 36.8 %. 

У 2019/2020 н. р. абсолютна успішність на денній формі 
навчання становила 82.1 %, що на 2.1 % менше, ніж у 2018/2019 н. р.; 
якість успішності 48.8 %, що на 1.4 % менше, ніж у 2018/2019 н. р. На 
заочній формі навчання абсолютна успішність – 73.4 %, що на 6.7 % , 
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ніж у 2018/2019 н. р.; якість успішності навчання 49.1 %, що на 3.4 % 
вище, ніж у 2018/2019 н. р. 

 
Показники абсолютної успішності та якості успішності навчання 
Форма 
навчання  

2017/2018 н. р. 2018/2019 н. р. 2019/2020 н. р. 
Абсолютна 
успішність 

% 

Якість 
успішності 

% 

Абсолютна 
успішність 

% 

Якість 
успішності 

% 

Абсолютна 
успішність  

% 

Якість 
успішності 

% 
Денна  88.0 49.2 84.2 50.2 82.1 48.8 
Заочна  85.2 48.0 80.1 48.7 73.4 49.1 

 

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

про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної 
(кваліфікаційної) комісії в Одеському національному університеті 
імені І. І. Мечникова». 

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. 

У 2019/2020 н. р. було сформовано 72 комісії, які очолювали 
71 особа з числа провідних вчених університету, інших закладів 
вищої освіти, установ та організацій. 

 
Показники формування екзаменаційних комісій 

  2017/2018 н. р. 2018/2019 н. р. 2019/2020 н. р. 
Загальна кількість комісій  66 73 72 
Кількість голів ЕК  64 72 71 
У т. ч. докторів наук,  
професорів  

50 51 49 

- університету  37 43 43 
- інших ЗВО  9 8 6 
- організацій  4 - - 

 

Чисельність голів комісій докторів наук, професорів 
дорівнювала 49, що становить 69.0 % від їх загальної кількості, і це на 
1.3 % менше порівняно з 2018/2019 н. р. 

У 2019/2020 н. р. було захищено 1927 дипломних робіт, у т. ч. 
освітнього рівня «бакалавр» – 1157, «спеціаліст» – 2, «магістр» – 168. 
Загальна кількість дипломних робіт зменшилась на 363 порівняно з 
2018/2019 н. р. 

За результатами атестації рішенням Екзаменаційних комісії 
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видано 306 дипломів з відзнакою, що становить 15.9 %, що на 0.2 % 
більше, ніж у 2018/2019 н. р. 

Рекомендовано до вступу на освітній рівень доктор філософії 
94 особи, що на 20 осіб менше, ніж у 2018/2019 н. р. 

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

відповідно до «Положення про порядок проведення практики 
здобувачів вищої освіти в Одеському національному університеті 
імені І. І. Мечникова». 

Практика є невід'ємною складовою освітньо-професійних та 
освітньо-наукових програм підготовки фахівців. Вона спрямована на 
формування загальних і фахових компетентностей здобувачів вищої 
освіти, закріплення теоретичних знань, отриманих за час набуття та 
удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною 
спеціальністю. 

У 2019/2020 н. р. практику проходили 4155 студентів, з них 3604 
денної та 551 заочної форм навчання. Загальна кількість студентів-
практикантів збільшилась на 12.5 % порівняно з 2018/2019 н. р. 

 

Показники проведення практик 
  
  

2017/2018 н. р. 2018/2019 н. р. 2019/2020 н. р. 
Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна 

Кількість студентів,  
направлених на практику, в т. ч.:  

3624 777 4032 715 3604 551 

- на навчальну  1342 117 1279 76 1211 61 
- на виробничу  2282 660 2753 639 2393 490 
в т. ч. педагогічну  971 263 1352 150 881 253 
Кількість баз  208 258 226 
Керівники практики, осіб, в т. ч.:  497 536 484 
- професори  43 56 54 
- доценти  312 352 343 
- інші  142 128 87 
Обсяг фінансування, грн.  265426 64240 75820 

Керівниками практик було призначено 484 науково-
педагогічних працівників університету; з них 54 професори (10.9 %), 
343 доценти (69.4 %). 

 
1.7. Видання навчальної та навчально-методичної 

літератури 
 
Видання навчальної та навчально-методичної літератури є 

одним з показників навчально-методичної роботи в університеті.  
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За звітний період в університеті надруковано: 
- підручників – 2 з грифом «Рекомендовано вченою радою 

ОНУ»; 
- навчальних посібників – 12, у т. ч. 8 з грифом «Рекомендовано 

вченою радою ОНУ»; 
- практикумів – 8; 
- навчально-методичних посібників – 21, у т. ч. 1 з грифом 

«Рекомендовано вченою радою ОНУ»; 
- довідників – 1; тестових завдань – 1; збірників перекладів – 1; 

курсів лекцій – 3; словників – 3; 
- методичних вказівок – 100; методичних посібників – 5; 
- монографій – 16, у т. ч. 11 з грифом «Рекомендовано вченою 

радою ОНУ»; 
- збірників наукових статей (наукових журналів) – 26; 
- збірників матеріалів конференцій – 14; 
- авторефератів – 10. 
Всього 223 найменування (на 66 найменувань більше порівняно 

з 2018/2019 н. р.). 
Електронні видання: курси лекцій – 3; підручники – 2; навчальні 

посібники – 6; методичні посібники – 5; методичні вказівки – 35; 
практикуми – 6; робочі зошити – 1; словники – 2; довідники – 1; 
навчально-методичні посібники – 14. 

Всього 75 найменувань. 
 
1.8. Робота науково-методичної ради. Контроль якості 

освітнього процесу. Доброчесність. Підготовка до акредитації 
 
Основним напрямом діяльності НМР і ЦЗЯО була підготовка до 

акредитації освітніх програм. Діяльність з підготовки до акредитації 
здійснювалась згідно з детально розробленим планом заходів на рівні 
освітніх програм та в межах усього університету. На засіданнях НМР 
було розглянуто і схвалено 65 освітніх програм усіх рівнів вищої 
освіти, серед яких нові програми і оновлені редакції освітніх програм. 

Продовжувалась діяльність з розробки нормативного 
забезпечення організації освітнього процесу в університеті. 
Нормативна база поповнилась низкою важливих документів, серед 
яких: Політика забезпечення якості освіти, Положення про Центр 
забезпечення якості освіти ОНУ імені І. І. Мечникова, Положення 
про освітні програми в ОНУ імені І. І. Мечникова, Положення про 
порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільній вибір 
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навчальних дисциплін в ОНУ імені І. І. Мечникова, Кодекс 
академічної доброчесності учасників освітнього процесу ОНУ імені 
І. І. Мечникова, Положення про політику і порядок урегулювання 
конфліктних ситуацій в ОНУ імені І. І. Мечникова. Оновлені редакції 
Положення про організацію освітнього процесу ОНУ імені 
І. І. Мечникова, Положення про науково-методичну раду ОНУ імені 
І. І. Мечникова, Положення про навчально-методичну комісію ОНУ 
імені І. І. Мечникова. 

У січні 2020 р. проведений «Круглий стіл» з питань акредитації 
освітніх програм за участю експертів, які вже брали участь у 
проведенні виїзної акредитаційної експертизи, і гарантів освітніх 
програм з метою обміну досвідом. На основі узагальнення матеріалів 
«Круглого столу» підготовлені рекомендації для гарантів освітніх 
програм. На сьогодні в університеті 34 науково-педагогічних 
працівників та 10 здобувачів вищої освіти є експертами НАЗЯВО. 

Створена сторінка Центру забезпечення якості освіти на сайті 
університету, що регулярно оновлюється і відображує основні 
напрями його діяльності. У відповідності до плану заходів з 
підготовки до акредитації Центр забезпечення якості сумісно з 
Центром інформаційних технологій запроваджують онлайн-
анкетування здобувачів вищої освіти всіх рівнів освіти щодо якості 
освітніх програм та стану якості освіти в університеті. 

Значна увага приділялась питанню реалізації права здобувачів 
вищої освіти на вибір навчальних дисциплін, яке стало предметом 
розгляду на засіданнях НМР та відповідних семінарах. Розроблено 
відповідне положення, проаналізовані процедури вибору дисциплін 
освітніх програм на всіх факультетах, унормовані організаційно-
педагогічні аспекти цього важливого питання. 

Продовжена робота зі сприяння академічної доброчесності 
учасників освітнього процесу. Затверджений Кодекс академічної 
доброчесності, розпочато роботу по підготовці науково-педагогічних 
працівників та здобувачів вищої освіти до підписання відповідних 
декларацій. Готуються положення про комісії з академічної 
доброчесності факультетів та етичну комісію університету. У березні 
2020 р. проведений семінар з питань академічного письма. 

У зв`язку із запровадженням карантину з березня 2020 р. НМР 
здійснила значний обсяг роботи. На сторінці офіційного веб-сайту 
університету запроваджено окрему рубрику «Освітній процес в 
умовах карантину», де учасники освітнього процесу можуть отримати 
необхідну інформацію щодо корисних посилань і інформаційних 
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ресурсів для продовження навчання в дистанційній формі. НМР 
здійснила моніторинг діяльності факультетів щодо дистанційної 
форми навчання. Започаткована рубрику «Досвід факультетів», у якій 
факультети мають можливість презентувати свій досвід дистанційної 
форми освітнього процесу та поділитись своїми корисними 
практиками у вигляді методичних розробок. 

Були підготовлені «Тимчасовий порядок проведення літньої 
екзаменаційної сесії 2019/2020 н. р. за дистанційною формою в ОНУ 
імені І. І. Мечникова в умовах карантину» та «Тимчасовий порядок 
проведення сесії та річної атестації для здобувачів третього (освітньо-
наукового) рівня за дистанційною формою в ОНУ імені 
І. І. Мечникова в умовах карантину», які введені в дію відповідним 
наказом ректора. З метою належної їх реалізації НМР розробила 
«Методичні рекомендації щодо проведення іспитів та заліків, захисту 
курсових робіт (проектів) за дистанційною формою в період 
карантину в Одеському національному університеті імені 
І. І. Мечникова». 

Отже, варто відзначити злагоджену дію цих двох 
університетських структур – НМР та ЦЗЯО – їхній великий обсяг 
роботи та помітний позитивний досвід у підготовці всього 
університету до акредитації. 

У контексті підготовки університету до акредитації, а також 
виходячи із нагальних потреб його розвитку, восени 2019 р. було 
розгорнуто роботу з розробки стратегії розвитку університету. Робоча 
група оперативно підготувала, а у січні 2020 р. вчена рада затвердила 
«Стратегічні пріоритети розвитку ОНУ імені І. І. Мечникова». З 
березня розпочала роботу розширена робоча група з метою розробки 
стратегічного плану розвитку ОНУ, який включатиме п`ять основних 
напрямів. Підготовка документу йде не просто і, очевидно, буде 
завершена лише через кілька місяців. 

 
1.9. Комп'ютерне забезпечення освітнього процесу 
 
Центр інформаційних технологій у 2019/2020 н. р. підтримував і 

розвивав основні напрямки роботи в ІТ-сфері: забезпечення ІТ-
навчального процесу, підтримка і створення веб-ресурсів, 
представлення університету в мережі Інтернет, підтримка і 
розгортання ЛВС, ремонт комп'ютерної техніки, розробка службових 
програм, технічна підтримка користувачів, технічна підтримка в 
проведенні заходів, вступної кампанії ОНУ. 
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До основних результатів роботи за останній рік можна віднести 
наступні: 

- розширення провідної мережі; 
- бездротові підключення; 
- відновлення інформації на сторінках підрозділів; 
- створений сайт для розміщення наукових і методичних 

публікацій університету http://pub.onu.edu.ua; 
- проводиться техпідтримка і модерування форуму; 
- здійснюється підтримка додаткових сервісів. 
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. 

 
1.10. Робота щодо сприяння працевлаштуванню випускників 

та студентів 
 
Відділ (бюро) сприяння працевлаштуванню випускників 

університету функціонує вже сім років. 
Основним завданням підрозділу є дієве сприяння у вирішенні 

питань працевлаштування. Саме постійне інформування всіх 
зацікавлених студентів та випускників щодо можливостей їх 
працевлаштування та кар'єри, а також постійний пошук роботодавців, 
які можуть запропонувати роботу випускникам та студентам, що 
бажають працювати під час навчання, дають найбільш ефективний 
результат. 

Підрозділом налагоджені ділові стосунки з місцевими органами 
виконавчої влади, міською та районними службами зайнятості 
населення, з департаментом освіти та науки обласної 
держадміністрації та міськради міста Одеси, підприємствами, 
установами та організаціями (роботодавцями), які надають робочі 
місця для випускників за спеціальностями. Підтримується також 
тісний контакт з деякими випускниками університету – можливими 
роботодавцями. 

На факультетах з метою організації практики студентів, 
стажування та їх подальшого працевлаштування проводяться 
презентації роботодавців. 

Постійно поповнюється база даних потенційних роботодавців. 
Двічі на рік проводяться Ярмарки вакансій, а також консультації для 
всіх бажаючих з питань працевлаштування. 
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Зв'язок між студентами та роботодавцями, в основному, 
відбувається через веб-сторінку. Роботодавці мають можливість 
самостійно інформувати про наявні вакансії, презентувати свої 
програми для залучення випускників у сферу діяльності. Студенти 
мають можливість активного пошуку вакансій та самостійного 
розміщення своїх резюме для роботодавців. Аналіз відвідування 
сайту показує, що інформація дуже цікавить студентів. Щоденно його 
переглядають від 200 до 400 відвідувачів. Основний контингент, з 
яким співпрацює відділ, – студенти 4-6 курсів. 

Ще одною з форм роботи зі студентами та випускниками є 
проведення семінарів-тренінгів, на яких вони можуть здобути 
додаткові знання щодо можливостей самостійного 
працевлаштування. 

Одним з головних критеріїв оцінки діяльності університету є 
рівень затребуваності і високої конкурентоспроможності випускників 
на ринку праці. Саме тому однією із задач в діяльності підрозділу 
стає побудова системних і більш ефективних відносин з 
факультетами і кафедрами університету. З цією метою створена 
координаційна рада з питань працевлаштування, члени якої активно 
допомагають у проведенні відповідних масових заходів. 

Більшість випускників нашого університету мають позитивний 
імідж на ринку праці, хорошу фундаментальну підготовку, володіють 
іноземними мовами, сучасними ІТ-технологіями. Вони затребувані і 
конкурентоспроможні. 

Однім із напрямків діяльності підрозділу є профорієнтаційна 
робота, яка має допомогти майбутнім абітурієнтам у виборі 
майбутньої професії. Великий вплив на вибір університету та 
спеціалізації студентів має приклад знайомих, які тут навчались – 
отже, в першу чергу, до профорієнтаційної роботи залучаються 
активісти студентського самоврядування, успішні студенти 
університету та викладачі. 

 
1.11. Організація роботи вченої ради ОНУ 
 
Чинна вчена рада Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова затверджена у 2014 році (наказом ректора № 38-02 від 
27.06.20 р.) та має відповідні повноваження до червня 2021 року. 

Серед членів вченої ради: 49 професорів, з яких 46 – доктори наук, 
у тому числі: академік та член-кореспондент Академії наук України, 23 
доценти-кандидати наук. До вченої ради входять завідувачі кафедр, 
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керівники адміністративних та наукових підрозділів, представники 
профспілкової організації співробітників, студенти. 

Згідно з планом роботи на 2019/2020 н. р. передбачалося 
провести 10 робочих засідань вченої ради. 

Фактично, з об`єктивних обставин, проведено 8 засідань. 
Протягом року провідне місце в роботі вченої ради посідали 

актуальні питання організації навчально-виховного процесу, 
навчально-методичної та науково-інноваційної роботи викладачів, 
впровадження в освітню практику результатів досліджень, 
поліпшення кадрового забезпечення, моніторингу якості освіти, 
перспективи подальшого розвитку університету, зокрема: 

з навчальної роботи: 
- розроблено концепцію освітньої діяльності та затверджено 

освітньо-професійні програми, навчальні плани ліцензійних справ 
підготовки бакалаврів та магістрів за всіма спеціальностями; 

- обговорено та затверджено плани підготовки іноземних 
студентів за другим рівнем вищої освіти (магістерським) за деякими 
спеціальностями; 

- розглянуто результати екзаменаційних сесій; 
- проведено аналіз вступної кампанії у 2019 році та 

неодноразово обговорено і рекомендовано заходи щодо особливостей 
прийому до ОНУ імені І. І. Мечникова у 2020 році; 

- затверджено «Правила прийому до ОНУ імені І. І. Мечникова у 
2020 році»; 

- розроблено та впроваджено заходи щодо особливості 
організації освітнього процесу в період карантину та закінчення 
2019/2020 н. р.; 

- за клопотанням вчених рад факультетів обговорено та 
представлено кандидатури на здобуття іменної стипендії Верховної 
Ради України для молодих учених-докторів наук, стипендій Кабінету 
Міністрів України, персональних ректорських та іменних стипендій. 

 
з наукової роботи: 
- заслухано та схвалено звіт про результати наукової діяльності 

у 2019 році і затверджено основні напрями науково-дослідної роботи 
в університеті на 2020 рік; 

- обговорено «Стан та перспективи розвитку морських 
досліджень в ОНУ імені І. І. Мечникова»; 

- заслухано звіт «Біотехнологічний навчально-науковий центр: 
сучасний стан та перспективи розвитку»; 
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- на факультеті історії та філософії створено Центр 
антикознавства та медієвістики; 

- підтримано подання наукової роботи «Цикл основоположних 
робіт у галузі сингулярної оптики» (у співавторстві – співробітники 
лабораторії оптики та лазерної фізики Науково-дослідного інституту 
фізики) для участі в конкурсі на здобуття Державної премії України в 
галузі науки і техніки 2020; 

- проведено сумісну наукову доповідь з делегацією 
Нижньодунайського університету (м. Галац, Румунія), співпраця з 
яким охоплює різні аспекти обох університетів – від обміну 
інформацією і практичним досвідом у питаннях організації та 
оптимізації навчального процесу до співпраці в науковій сфері. 

з підготовки науково-педагогічних кадрів: 
- заслухано звіт проректора з науково-педагогічної роботи 

Запорожченко О. В. та надано рекомендацію щодо продовження 
терміну роботи на посаді; 

- обрано за конкурсом 22 науково-педагогічних працівника, у 
тому числі: 15 завідувачів кафедр та 7 професорів; 

- проведено аналіз стану підготовки наукових та науково-
педагогічних кадрів вищої кваліфікації через докторантуру та 
аспірантуру (надано рекомендації до вступу та розглянуто звіти 
докторантів, що закінчили докторантуру з поданням дисертації); 

- надано право наукового керівництва дисертаційними 
дослідженнями здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня. 

Важливою складовою роботи вченої ради, як завжди, є розгляд 
атестаційних справ та присвоєння вчених звань. 

У звітному році, було присвоєно 23 вчених звання (11 – 
професора, 10 – доцента та 2 – старшого дослідника). 

з матеріально-технічного забезпечення: 
- обговорено підсумки ревізії фінансово-господарської 

діяльності ОНУ імені І. І. Мечникова за період з 1.03.2016 р. по 
31.12.2019 р. та надано рекомендації щодо виправлення недоліків; 

- схвалено фінансовий план і річний фінансовий звіт; 
- надано дозвіл щодо розміщення власних надходжень у 

територіальних органах центрального органу виконавчої влади у 
сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів. 

На засіданнях вченої ради обговорено та затверджено ряд 
важливих документів щодо освітньої діяльності університету, таких як: 

- «Стратегічні пріоритети розвитку ОНУ імені І. І. Мечникова». 
- «Кодекс академічної доброчесності учасників освітнього 
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процесу ОНУ імені І. І. Мечникова». 
- «Положення про призначення на посаду та звільнення з посади 

декана факультету, підрозділу фахової перед вищої освіти ОНУ імені 
І. І. Мечникова». 

- Положення «Про порядок реалізації здобувачами вищої освіти 
права на вільний вибір навчальних дисциплін в ОНУ імені 
І. І. Мечникова». 

- Положення «Про освітні програми в ОНУ імені 
І. І. Мечникова». 

- Положення «Про здобуття наукового ступеня доктора 
філософії (PhD) в ОНУ імені І. І. Мечникова». 

- Положення ОНУ імені І. І. Мечникова «Про супровід навчання 
учасників освітнього процесу с особливими потребами». 

- «Положення про порядок визнання (перезарахування) 
результатів навчання учасників програми академічної мобільності в 
ОНУ імені І. І. Мечникова». 

- «Правила прийому до докторантури в ОНУ імені 
І. І. Мечникова». 

- Положення «Про науково-методичну раду ОНУ імені 
І. І. Мечникова». 

- Положення «Про начально-методичну комісію ОНУ імені 
І. І. Мечникова». 

- «Положення про радника ректора ОНУ». 
- Положення «Про Центр забезпечення якості освіти ОНУ імені 

І. І. Мечникова». 
- «Положення про політику та порядок врегулювання 

конфліктних ситуацій в ОНУ імені І. І. Мечникова». 
- «Політику забезпечення якості вищої освіти ОНУ імені 

І. І. Мечникова». 
- Положення «Про організацію і проведення контролю 

результатів навчання здобувачів вищої освіти ОНУ імені 
І. І. Мечникова». 

- Положення «Про порядок визнання результатів навчання, 
отриманих у неформальній освіті здобувачами вищої освіти ОНУ 
імені І. І. Мечникова». 

- Оновлену редакцію Положення «Про організацію освітнього 
процесу в ОНУ імені І. І. Мечникова». 

- «Порядок прикріплення до ОНУ імені І. І. Мечникова для 
здобуття вищої освіти ступеня доктора (PhD) поза аспірантурою». 

- «Положення щодо визнання результатів академічної 
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мобільності в ОНУ імені І. І. Мечникова, передбаченою угодою 
Україна-ЄС про асоціацію». 

У коло інших важливих питань за минулий рік увійшли: надання 
рекомендацій до друку наукових фахових видань університету, 
монографій, навчальних посібників, а також рекомендацій про 
укладання договорів про співпрацю з науковими та навчальними 
установами та інші питання, вирішення яких сумісно з 
адміністрацією університету спрямовано на підготовку 
висококваліфікованих та конкурентоспроможних на національному й 
міжнародному ринках праці фахівців. 

 
1.12. Кадрове забезпечення освітнього 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. 

На фоні зменшення чисельності викладачів нам вдалося 
збільшити питому вагу докторів, професорів з 14 % до 16 % та 
утримати питому вагу доцентів, кандидатів наук на рівні минулого 
року (62 %). 

У 2019/2020 н. р. в ОНУ працювало: 
- 11 заслужених діячів науки і техніки України; 
- 11 працівників освіти України та інших галузевих міністерств; 
- 9 академіків галузевих академій; 
- 8 лауреатів державних та інших премій державного рівня; 
- 68 відмінників освіти України. 
Середній вік науково-педагогічних та педагогічних працівників 

у минулому навчальному році складав 49 років. 
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Загальна чисельність науково-педагогічних та педагогічних 
працівників: штатних (основних) та зовнішніх сумісників 
 
 
 
 
 
З них:  
- докторів наук, професорів - 
 
 
- кандидатів наук, доцентів - 
 
 
 
 
 
 
- без вченого ступеня і звання -  

2019/18 н. р.  2018/19 н. р.  2017/18 н. р.  
824 856 896 
Зменшення на 
32 особи  

Зменшення на 
40 осіб  

Зменшення на 
49 осіб 

За три роки зменшення на 72 особи, причина – 
зменшення контингенту студентів  
135 (16 %)  128 (14 %)  129 (14 %)  
Зменшення на 7 
осіб  

Зменшення на 
1 особу  

Зменшення на 
10 осіб 

516 (62 %)  538 (62 %)  551 (61 %)  
Зменшення на 
22 особи 

Зменшення 
кількості (але 
збільшення на 
1 %)  

Зменшення 
кількості на 15 
осіб (але 
збільшення на 
2 %) 

173 (20 %)  190 (22 %)  216 (24 %)  
Зменшення на 
17 осіб (на 2 %) 

Зменшення на 
26  осіб (на   
2 %)  

Зменшення на 
24 особи (на 
1 %) 

 
Чисельність штатних (основних) науково-педагогічних та 

педагогічних працівників 
 
 
 
 
 
З них:  
- докторів наук, професорів - 
 
 
 
- кандидатів наук, доцентів - 
 
 
 
 
- без вченого ступеня і звання -  

2019/2020 н. р.  2018/2019 н. р. 2017/2018 н. р. 
802 832 872 
Зменшення на 
30  осіб  

Зменшення на 
40 особи  

Зменшення на 
32 особи 

За три роки зменшення на 70 осіб, причина – та 
сама  
133 (16 %)  126 (15 %)  124 (14 %)  
Збільшення на  
7 осіб (на 1 %)  

Збільшення 
на 2 особу (на 
1 %)  

Збільшення на 
1 особу (на 1 %)

504 (62 %)  528 (63 %)  543 (62 %)  
Зменшення на 
24  особи 
(зменшення на 
1 %)  

Зменшення 
на 15 осіб 
(але 
збільшення 
на 1 %)  

Зменшення на 7 
осіб (але 
збільшення на 
2 %) 

165 (20 %)  178 (21%)  205 (23%)  
Зменшення на 
13 осіб (на 1 %) 

Зменшення 
на 27 осіб (на 
2 %)  

Зменшення на 
26 осіб (на 2 %) 

 

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

- отримали: 
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- почесне звання «Заслужений працівник фізичної культуру і 
спорту України» – 1 особа (Мустафаєв А. М.); 

- Почесну грамоту Одеської обласної державної адміністрації – 
3 особи (Галкін Б. М., Шевчук М. А., Будіянській М. Ф.); 

- Почесну грамоту Одеської обласної ради – 4 особи 
(Вербицька Т. Д., Дубовик В. А., Ракитська С. І., Січняк О. Л.); 

- Почесну відзнаку міського голови «Трудова слава» – 3 особи 
(Канцур Л. П., Колегаєва І. М., Мішеніна Т. В.); 

- Почесну грамоту Департаменту освіти і науки Одеської 
обласної державної адміністрації – 3 особи (Солдаткіна Л. М., 
Жуков С. О., Контуш С. М.). 

Значна кількість працівників відзначена Подяками, Грамотами 
та Почесними грамотами ректора. 

Більше 200 представників науково-педагогічної спільноти, 
допоміжного та господарського персоналу отримали різні види 
нагород у зв`язку зі 155-річчям ОНУ імені І. І. Мечникова. 
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ІІ. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
2.1. Загальні положення 
 

Наукові дослідження в ОНУ проводяться на 11 факультетах і 
підрозділах Науково-дослідної частини, до структури якої входять: 
НДІ «Астрономічна обсерваторія», Науково-дослідний інститут 
фізики, Науково-дослідний інститут горіння та нетрадиційних 
технологій, 6 наукових і науково-навчальних центрів та 5 науково-
дослідних лабораторій. Наукові дослідження також забезпечують: 
Наукова бібліотека, Ботанічний сад, Гідробіологічна станція, 
Петрографо-мінералогічний музей, Зоологічний музей, 
Палеонтологічний музей. 

 
2.2. Результати фундаментальних та прикладних 

досліджень. Обсяги фінансування 
 
Загальний обсяг фінансування наукової та науково-технічної 

діяльності у 2020 р. складає 30,0 млн. грн. (у 2019 р. – 35,7 млн. грн.). 
За результатами наукової та науково-технічної діяльності 

університету, фінансування в 2020 році здійснювалось: 
• за рахунок коштів державного бюджету – 23,5 млн. грн. 

(2019 р. – 24,8 млн. грн.) 
В тому числі: 
- із загального фонду державного бюджету – 22,5 млн. грн. 

(2019 р. – 22,8 млн. грн.); 
- на виконання робіт зі збереження та забезпечення належного 

функціонування наукових об'єктів, що становлять національне 
надбання («Фонд стародруків, рідкісних видань і рукописів Наукової 
бібліотеки ОНУ», «Гербарій ОНУ», «Колекція морських та корисних 
для екологічної біотехнології штамів мікроорганізмів ОНУ» із 
загальним фінансуванням 1,0 млн. грн. 

• обсяг надходжень до спеціального фонду університету складає 
7,3 млн. грн. (у 2019 р. – 10,9 млн. грн.). 

В тому числі: 
- за проектами міжнародного співробітництва (гранти, наукові 

проекти) – 1,8 млн. грн. (2019 р. – 0,7 млн. грн.); 
- за договорами на розробку науково-технічної продукції, 

надання наукових послуг з установами, організаціями, 
підприємствами України та інших джерел – 5,5 млн. грн. (2019 р. – 
10,2 млн. грн.). 
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Загальна чисельність штатних науково-педагогічних працівників 
та працівників наукових підрозділів науково-дослідної частини 
університету складала: 989 осіб, з них штатних науковців – 182. 
Загальна кількість докторів наук – 147, з яких 17 – штатні науковці, 
кандидатів наук – 587, з яких 64 – штатні науковці. 

Важливим критерієм оцінки наукової діяльності вчених 
університету є кількість наукових видань, що містять найновітніші 
результати наукових досліджень. Так, за звітний 2019 рік 
опубліковано: 

- 59 монографій; 
- 123 підручників, навчальних посібників; 
- 2491 публікацій (статей); 
- 428 статей у зарубіжних виданнях. 
 
2.3. Інноваційна діяльність та трансфер технологій 
 
В ОНУ продовжується системна робота з розвитку інноваційної 

діяльності, зокрема, шляхом активної участі в заходах, що 
дозволяють демонструвати науково-технічні здобутки науковців 
університету. 

Так, в червні 2020 р. відбулося оголошення та нагородження 
переможців Всеукраїнського конкурсу «Винахід року – 2020». Захід 
проходив в онлайн-режимі за участю представників Укрпатенту, 
Торгово-промислової палати України і Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

Співробітники науково-навчального біотехнологічного центру 
та кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології здобули 
перемогу у номінації: «Переробка промислових і побутових 
відходів», з патентом на винахід UA 120325 «Мікробіологічний 
спосіб очистки води від циклічних ароматичних ксенобіотиків» 
(автори: Іваниця В. О., Гудзенко Т. В., Горшкова О. Г., Волювач О. В., 
Конуп І. П., Бєляєва Т. О., Баранов О. О.). 

Винахід стосується обробки промислових і стічних вод, а саме 
мікробіологічної очистки води від циклічних ароматичних 
ксенобіотиків, зокрема від N-цетилпіридинію бромистого і фенолу, і 
може бути використаний для очистки стоків фармацевтичних 
підприємств, медичних закладів, хімічного виробництва, 
нафтопереробної та інших виробництв. Технічне рішення підвищує 
екологічну безпеку, зменшує енергетичні витрати, спрощує 
технологію процесу очистки, знижує собівартість технології та 
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зменшує забруднення довкілля. Під час трансляції наші науковці 
отримали можливість презентувати власний проект аудиторії 
(https://ukrpatent.org/uk/articles/konkurs-vynakhid-roku-2020). 

Всього в 2019 році університетом отримано 28 охоронних 
документів, з них 12 – патенти на винаходи. У 2020 році станом на 
1 жовтня отримано 8 патентів, з котрих 3 – на винаходи. 

У звітному періоді Одеський університет з метою ознайомлення 
з результатами праць науковців та обміну науковою інформацією 
ініціював та провів 44 науково-практичні конференції (з них 35 – 
міжнародного рівня). Серед подій у світі науки слід помітити такі 
значні заходи, співорганізатором яких став ОНУ: 

Перша міжнародна нарада «Східно-європейського 
демонстраційного регіону» за проектом ГЕФ/ЮНЕП «Цільові 
дослідження глобального циклу азоту в напрямку створення 
міжнародної системи управління азотом», 29-31 травня 2019 р.; 

Третя Міжнародна конференція з інформаційно-
телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (UkrMiCo’2019), 
9-13 вересня 2019 р.; 

Вперше організована міжнародна біологічна секція у 6-ій 
Гамовській міжнародній конференції, яка проходила спільно з 19-ою 
Гамовською літньою школою в ОНУ, 12 серпня 2019 р. 

 
2.4. Інтеграція в національний, європейський та світовий 

науковий простір 
 
У 2019 році було отримано низку нових вагомих практичних 

результатів в рамках договорів з такими організаціями, як: 
Західний Центр Радіотехнічного спостереження Національного 

центру управління та випробувань космічних засобів , м. Київ – за 
темою «Визначення фізичних та кінематичних параметрів космічних 
об`єктів і систем за допомогою фотометрії (Колесніков С. В., 
Кошкін М. І.); 

Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН України, 
смт. Хлібодарське, Одеська обл. – за темою «Спосіб очистки води від 
фенолу та інших важкоокислювальних сполук асоціацією бактерій-
деструкторів, іммобілізованих на природних і синтетичних носіях»; 

Державна установа «Відділення гідроакустики Інституту 
геофізики ім. С. І. Суботіна Національної академії наук України», м. 
Одеса – за темою «Дослідження інженерно-геодинамічного стану 
прибережних зсувних схилів Чорного моря та впливу природних і 
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антропогенних факторів» (Черкез Є. А., Медінець В. І., Ковальова Н. В. 
та ін.); 

ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «УКРБІОПРЕПАРАТ», м. 
Одеса – за темою «Біотехнологічний спосіб дефенолізації 
промислових і медичних стоків, що містять дезінфікуючи засоби і 
патогенну мікробіоту» (Гудзенко Т. В., Волювач О. В., Горшкова О. Г. 
та ін.); 

Концерн УКРОБОРОНПРОМ, Сумська обл., м. Шостка – за 
темою «Створення малогабаритного модуля неконтактного датчика 
перепони на оптико-електронному принципі» (Сантоній В. І.,       
Лепіх Я. І. та ін.); 

ДП «Дослідне господарство Одеської державної 
сільськогосподарської дослідної станції НААН України», Одеська 
обл. – за темою «Спосіб вирощування сіль-ськогосподарських 
культур в зоні чорноземного степу при дефіциті вологи» (Красєха Є. М., 
Цуркан О. І.). 

Найважливіші результати науково-технічної діяльності 
університет також представив в інформаційних матеріалах збірників 
«Наука в Південному регіоні України: важливі досягнення наукових 
установ Південного регіону у 2019 році» та «Пріоритетні інноваційні 
пропозиції Південного регіону України (за підсумками 2019 року)». 

 
2.5. Науково-дослідна робота студентів, аспірантів та 

молодих вчених 
 
Запорукою збереження і розвитку наукового потенціалу 

університету, майбутніх перемог спадкоємців його славних наукових 
традицій, є системна і активна робота наукових керівників зі 
студентами. 

У 2020 році в розв'язанні актуальних наукових задач і проблем, 
відповідно до пріоритетних наукових напрямів розвитку науки і 
техніки, брали участь понад 2600 студентів. Було зроблено 
914 доповідей на наукових конференціях (видано 3 збірники 
матеріалів науково-практичних конференцій молодих учених та 
студентів). 

Для участі у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з галузей знань та спеціальностей було надіслано 
28 робіт, з них 11 пройшли у ІІІ тур (звітна конференція). Отримано 
6 дипломів переможців. Команда студентів факультету міжнародних 
відносин, політології та соціології (відділення міжнародних 
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економічних відносин) посіла 3 місце в Х Міжнародному 
студентському конкурсі з інвестиційних досліджень «CFA Institute 
Research Challenge». 

2 студенти університету отримали стипендію Фонду Віктора 
Пінчука. За успіхи у науковій, творчій та громадській діяльності 
2 студенти отримали стипендію Одеського міського голови. 

Кращі студенти університету отримують академічні стипендії: 
стипендію Президента України – 4; стипендію Верховної Ради 
України – 2; стипендію імені М. С. Грушевського – 2; стипендію 
Кабінету Міністрів України – 2. 

 
2.6. Підготовка кадрів через аспірантуру та докторантуру 
 
Аспірантура і докторантура є основними формами підготовки 

науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. 
Координацію діяльності структурних підрозділів, які ведуть 
підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії/кандидата наук та доктора наук в Одеському 
національному університеті імені І. І. Мечникова, здійснює відділ 
аспірантури та докторантури. 

Аспіранти ОНУ для здобуття ступеня доктора філософії 
навчаються на денній та вечірній формах навчання за освітньо-
науковими програмами з 21 спеціальності. 

У 2020 році відбувся перший випуск здобувачів освітнього 
ступеня «доктор філософії». Обсяг випуску на 4-ому курсі склав 
31 особу за 15 освітньо-науковими програмами. Наприкінці 
нормативного терміну навчання випускники звітували про виконання 
індивідуального плану роботи на засіданнях кафедр та вчених рад 
факультетів. Вперше випускники аспірантури отримували академічну 
довідку про результати виконання освітньо-наукової програми. 

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
здійснюється спеціалізованою вченою радою на підставі публічного 
захисту наукових досягнень у формі дисертації. В ОНУ відповідно до 
діючих нормативно-правових документів розроблено та введено в 
дію «Положення про здобуття наукового ступеня доктора філософії в 
Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова», яке 
визначає основні етапи, послідовність дій та перелік документів, 
необхідних для проходження атестації та присудження наукового 
ступеня доктора філософії. З метою належної організації етапів 
підготовки та захисту докторів філософії на кожному факультеті з 
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числа працівників факультету відповідним розпорядженням ректора 
призначені особа(и), які забезпечують діяльність разових спецрад із 
певної спеціальності(ей). 

Станом на 1 жовтня 2020 р. 8 здобувачів вищої освіти ступеня 
доктор філософії звернулись із заявою на ім`я голови вченої ради 
ОНУ для призначення фахового семінару для попередньої експертизи 
дисертації. Дві особи вже отримали позитивний висновок рецензентів 
після фахового семінару та отримали рішення вченої ради щодо 
звернення із клопотанням до МОН про створення разової спецради 
для захисту дисертації. 

Водночас для повноцінної реалізації можливостей захистів 
дисертацій для здобуття ступеня доктора філософії на факультетах 
треба звернути увагу на забезпечення можливості створення разових 
спецрад з урахуванням діючих вимог до персонального складу та 
організаційного забезпечення діяльності спецрад. Низка питань 
стосовно захистів докторів філософії ще потребують вирішення на 
загальнодержавному рівні. 

Особливістю 2020 року була необхідність термінового внесення 
певних коректив до організації деяких видів діяльності аспірантури у 
зв`язку з введенням в Україні карантинних заходів. Завдяки спільним 
зусиллям вдалось організувати та провести на належному рівні 
дистанційну сесію, вступну кампанію влітку та проміжну атестацію 
аспірантів у вересні. Водночас викреслились деякі проблеми щодо 
застосування в освітньому процесі дистанційних елементів навчання 
та віддалених форм роботи. 

Усього у 2020 році за результатами вступної кампанії 
зараховано до аспірантури 58 осіб (із них 36 – за державним 
замовленням (28 денна та 8 вечірня форми навчання) та 22 – на 
умовах контракту. 

Усього станом на 1 жовтня 2020 року в аспірантурі ОНУ 
проходять підготовку 270 здобувачів освітнього ступеня «доктор 
філософії». Дані розподілу осіб за різними формами навчання та 
видами фінансування (за кошти державного бюджету чи кошти 
фізичних або юридичних осіб) наведені в таблиці: 

 
 Форма навчання  
Фінансування Денна Вечірня Разом 

Бюджет 127 50 177 
Контракт 63 28 91 
Разом 190 78 268 

 

Ще перебувають в аспірантурі також декілька здобувачів 
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наукового ступеня кандидата наук. Станом на 1 жовтня 2020 року це 
6 аспіранток, які перебувають в декретних відпустках. У зв`язку з 
продовженням дії спеціалізованих вчених рад триває підготовка до 
захистів здобувачів ступеня кандидата наук: видаються необхідні 
документи, приймаються кандидатські іспити, відбуваються захисти 
дисертацій. 

В докторантурі ОНУ станом на 1 жовтня проходять підготовку 
6 осіб. У вересні 2020 року закінчили нормативний термін підготовки 
в докторантурі 5 осіб. Усі випускники виконали наукову програму 
підготовки та представили результати наукових досягнень у вигляді 
дисертації або монографії. Зараховано до докторантури у 2020 році – 
3 особи, із них одна особа є науково-педагогічним працівником ОНУ. 

В цілому за звітний період 2019-2020 рр. проводилась активна 
діяльність у напрямку забезпечення та удосконалення підготовки 
аспірантів і докторантів, а саме: забезпечення на належному рівні 
вступних кампаній до аспірантури та докторантури, організація 
освітнього процесу та проміжних (щорічних) атестацій здобувачів 
ступеня доктора філософії; оновлення та розробка різних видів 
поточної, звітної та нормативної документації; здійснення 
моніторингу існуючих освітньо-наукових програм і навчальних 
планів; підготовка до захистів здобувачів наукового ступеня доктора 
філософії, кандидата і доктора наук тощо. 

У цьому році відділ аспірантури та докторантури представив на 
розгляд вченої ради ОНУ два нових документи, які регламентують 
порядок підготовки здобувачів вищої освіти в ОНУ на 
третьому(освітньо-науковому) рівні: Положення про підготовку 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова та 
Порядок прикріплення до університету імені І. І. Мечникова для 
здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) поза 
аспірантурою. Обидва документи затверджені рішенням вченої ради 
ОНУ та введені в дію наказами ректора. 

У 2020-2021 навчальному році в ОНУ запланована акредитація 
11 освітньо-наукових програм третього рівня вищої освіти. З метою 
підготовки до акредитації протягом 2020 року, за сприяння НМР, 
Центру якості та відділу аспірантури та докторантури, а також за 
участі експертів НАЗЯВО, відбулось декілька 
загальноуніверситетських заходів. За графіком розміщеним на сайті 
НАЗЯВО, акредитаційна експертиза освітньо-наукових програм 
запланована на квітень-травень 2021 року. Отже, зараз основним 
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завданням для успішного проходження акредитації та підготовки 
здобувачів на третьому (освітньо-науковому) рівні в ОНУ в 
подальшому є забезпечення належної підготовки до акредитаційного 
процесу освітньо-наукових програм докторів філософії, результати 
якого будуть відомі в 2021 році. 

 
2.7. Робота Наукової бібліотеки 
 

Одним з основних напрямів роботи НБ ОНУ є забезпечення 
літературою навчального та наукового процесів. 

Основні джерела поповнення: електронні бази; передплатні 
періодичні видання; видавництво ОНУ; обов'язковий примірник від 
професорсько-викладацького складу ОНУ; видання, що надійшли за 
книгообміном між бібліотеками України; книги та періодичні 
видання від приватних осіб та організацій; дипломні роботи. 

Електронні бази 
Для забезпечення наукового та навчального процесів отримано 

електронні бази. 
Безкоштовно: 
• WEB of Science (доступ до баз даних та он-лайн утиліт 

платформи WEB of Science); 
• Scopus (доступ до баз даних). 
Придбано: 
• EBSCO PUBLISHING (доступ до повнотекстових і 

реферативних науково-технічних, економічних та довідкових баз 
даних); 

• Іст В'ю Паблікейшиз («Видання по громадським і 
гуманітарним наукам та літературно художні журнали»; «Видання 
України»; «Бібліотечна справа і інформаційне обслуговування»); 

• Ліга – Закон Еліт; 
• Ліга – Закон Преміум; 
• Електронна база даних навчальних видань Видавничого дома 

«Центр учбової літератури». 
Вартість баз даних становить 143710 грн. 00 коп. 
 
Підтримка Веб-сайтів журналів 
Видавнича служба «Уран» (надання послуг по технічному, 

інформаційному та консультаційному обслуговуванню та реєстрації у 
системі CrossRef ідентифікаторів DOI обсягом до 1000 одиниць на 
рік). 

Вартість послуг становить 47820 грн. 00 коп. 
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Передплатні періодичні видання України 
Витрати на передплату періодичних видань становлять 

25845 грн. 32 коп. 
У зв`язку з появою можливості користування електронними 

періодичними виданнями, фінансування на придбання друкованих 
періодичних видань значно зменшується. У 2019/2020 навчальному 
році закуплено 22 назви періодичних видань (у 24 прим.), у 2018/2019 
– 39 назв на суму 32372 грн. 22 коп., 2017/2018 н. р. закуплено 
53 назви періодичних видань на суму 36325 грн. 81 коп. 

 
Видавництво ОНУ  
Протягом року за кошти університету у видавництва ОНУ 

придбано 980 од. та витрачено 84867 грн. 96 коп. 
До фондів НБ введено 693 од./ 62 назви: 
• монографій – 59 од./ 11 назв; 
• підручників – 343 од./ 18 назв; 
• методичних посібників – 210 од./ 20 назв; 
• періодики – 61 од./ 12 назв; 
• інше – 20 од./ 1 назва. 
 
Видання, що відправлені за книгообміном між бібліотеками 

України 
Традиційно відділ комплектування здійснює книгообмін з 

бібліотеками України. Найбільш тісний контакт налагоджений з 
університетськими бібліотеками Києва, Львова, Харкова, Дніпра, 
Запоріжжя, Кропивницького, Полтави, Ужгорода, Вінниці. 

За книгообміном у 2019/2020 н. р. відправлено 249 примірників 
на суму 27577 грн. 72 коп. 

з них періодичних видань – 233 од./ 12 назв; 
монографій – 26 од./ 5 назв. 
 
Видання, що надійшли за книгообміном між бібліотеками 

України 
За книгообміном отримано у 2019/2020 навчальному році 269 

примірників на суму 23393 грн. 32 коп. 
 
Обов`язковий примірник 
Наукова бібліотека приймає обов`язкові примірники видань, що 

надруковані за власний рахунок співробітниками університету. 
Всього у 2019/2020 рр. співробітниками університету до 
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бібліотеки передано 552 од. обов`язкових примірників на 28891 грн. 
73 коп. 

Також бібліотека отримує обов`язковий примірник видань 
видавництва «Наукова думка», які розповсюджуються по 
розпорядженням Академії Наук. 

За цей період отримано 85 примірників на суму 46514 грн. 88 коп. 
Книги та періодичні видання, отримані від приватних осіб та 

організацій 
Протягом навчального року отримано дари від викладачів ОНУ 

та вишів країни, профільних бібліотек. Фонд поповнився 1642 
примірниками дарчої літератури, вартість якої складає 115487 грн.    
10 коп. 

 
Дипломні роботи 
Як і в попередні роки, бібліотека отримує від інститутів і 

факультетів університету дипломні роботи бакалаврів та магістрів. На 
даний час до бібліотеки надійшло 1511 робіт. 

 

Інноваційна діяльність 
1. Участь у підготовці пропозицій для проекту Закону України 

«Про бібліотеки і бібліотечну справу». 
2. Участь у підготовці стратегії розвитку ОНУ імені 

І. І. Мечникова. 
3. Участь в онлайн-марафоні Публічні читання Конституції 

України співробітниками бібліотек країни, що були організовані 
Науково-технічною бібліотекою ім. Г. І. Денисенка НТУ України 
«КПІ імені Ігоря Сікорського». 

4. Поповнено контент веб-сайту НБ ОНУ: 
- БД «Золоті імена Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова» – зведена БД, що містить персональні бази даних, 
присвячені професорам та викладачам ОНУ імені І. І. Мечникова, які 
стали видатними вченими, яким присвячені конференції, читання, 
тощо, організаторами яких є підрозділи ОНУ. Створено персональні 
БД, присвячені С. Й. Аппатову, П. М. Біциллі, Є. В. Васьковському, 
І. Я. Матковській. 

- БД «Вчені ОНУ» – поповнена 12 новими анкетами професорів. 
- БД «Віртуальні виставки» – поповнена 13 новими цифровими 

експозиціями. 
- Відскановано та проанотовано 89 рідкісних і цінних 

документів для сайту НБ. 
5. Розпочата робота над проектом «Використання Qr-кодів в 
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карткових каталогах НБ ОНУ», який дозволить користувачам 
швидше зорієнтуватися в питаннях тематичного пошуку та наблизити 
впровадження функції «книга в смартфоні». Здійснено Qr-кодування 
769 бібліографічних записів ГАК, в першу чергу оцифрованих 
книжкових стародруків і цінних видань, та 394 розділи ГСК, 
систематичного каталогу дисертацій та картотеки дипломних робіт 
(закодовані посилання на бази даних). 

6. В умовах карантину були освоєні дистанційні форми роботи, 
застосовувалися онлайн-інструменти для ефективної спільної праці 
співробітників, налагоджувались альтернативні форми зв`язку з 
користувачами, використовувались цифрові канали передачі 
інформації. 

  

Інформаційно-аналітичний супровід наукової спільноти ОНУ 
Доступ до електронних баз даних Scopus і Web of Science, 

наданий Міністерством освіти і науки України, дозволяє вченим не 
тільки відслідковувати останні та актуальні наукові роботи в 
авторитетних виданнях в усіх напрямках науки, а й допомагає в 
пошуках і виборі видання для опублікування власних наукових 
видань. 

На 25.09.2020: 
  

Scopus 
Web of Science 
Core Collection 

Загальна кількість статей  3782 5071 
Загальна кількість цитувань  24122 27334 
n-index  65 66 
 

Згідно з рейтингом університетів за показниками Scopus 2020 
року, який здійснено сайтом Освіта.ua, станом на квітень 2020 року 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова піднявся на 
четверту сходинку: 

 

Місце Заклад освіти Кількість 
публікацій

Кількість 
цитувань 

Індекс 
Гірша 2020

Індекс 
Гірша 2019 

Різниця 
(2020-2019)

1 Київський 
національний 
університет імені 
Т. Шевченка 

 
18844 

 
114254 

 
93 

 
89 

 
4 

2 Харківський 
національний 
університет імені         
В. Н. Каразіна 

 
10110 

 
61988 

 
73 

 
70 

 
3 

3(+1) Львівській 
національний 
університет імені 
І. Франка 

 
7272 

 
44141 

 
64 

 
60 

 
4 
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4(+1) Одеський національний 
університет імені 
І. І. Мечникова 

 
3673 

 
22754 

 
62 

 
60 

 
2 

5(-2) Чернівецький 
національний 
університет імені 
Ю. Федьковича 

 
3708 

 
17879 

 
61 

 
61 

 
0 

 

Електронний депозитарій ОНУ – є ресурсом для популяризації 
наукових досягнень і відображення наукового потенціалу ОНУ. Він 
продовжує розвиватися та поповнювати архів наукових доробків 
вчених університету. 

На кінець вересня загальна кількість публікацій, представлених 
в депозитарії університету становить 27863 од. Найактивнішим 
факультетом по наповненню депозитарію залишається економіко-
правовий факультет, на який припадає більше половини надходжень 
за 2020 рік. Також за останній рік активно розміщують свої наукові 
публікації в депозитарії співробітники біологічного ф-ту, хімічного 
ф-ту і факультету історії та філософії. 

Поліпшуючи представленість періодичність видань, на сьогодні 
пріоритетними завданнями є розширення доступу до архівних 
випусків, для цього: 

- проводиться завантаження архівних випусків на сайти 
журналів; 

- проводиться розміщення статей періодичних видань за період 
2014-2020 рр. в польській базі Index Copernicus World of Journals; 

- проводиться реєстрація видань у міжнародному 
мультидисциплінарному каталозі журналів відкритого доступу 
Directory of Open Access Journals. 

Крім цього слід зазначити, що з 27 наукових періодичних 
видань, 18 журналів підтвердили статус фахового видання в категорії 
«Б». 

 
Наукова діяльність 
 
1. Підготовлено довідкові видання до 155-річчя ОНУ імені 

І. І. Мечникова: 
- «Випускники Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова : енциклопед. слов. / Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; авт. вступ. ст. та голов. ред. І. М. Коваль ; 
відп. ред. М. О. Подрезова ; редкол.: В. В. Глєбов [та ін.] ; бібліогр. 
ред. О. С. Мурашко ; упоряд.: В. П. Пружина, В. В. Самодурова. – 
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Одеса : ОНУ, 2019. – 700 с., 24 с. іл.; 
- Професори Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова : біогр. довід. : у 2 т. / Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; голов. ред. І. М. Коваль ; відп. ред. 
М. О. Подрезова ; редкол.: В. В. Глєбов [та ін.] ; упоряд. та бібліогр. 
ред. : О. С. Мурашко, В. П. Пружина, В. В. Самодурова. – Одеса : 
ОНУ, 2020. – Т. 1 : Ректори (1865-2020). – 160 с., 44 с. іл.; Т. 2 : 
Професори (2005-2020). – 334 с. 

2. Участь у проекті НБУ імені Ярослава Мудрого «Українська 
бібліотечна енциклопедія». Підготовлено статі про журнал «Biblio-
Колегіум» та Петра Степановича Шестерикова, директора бібліотеки 
Новоросійського університету. 

3. Участь у конкурсі «Краща книга форуму «Українська книга 
на Одещині» з виданнями: 

- Книжкові пам`ятки Наукової бібліотеки Одеського 
національного університету : путівник / ОНУ ім. І. І. Мечникова, 
Наукова б-ка ; упоряд.: М. В. Алєксєєнко, Г. В. Великодна, 
О. В. Полевщикова ; авт. передм. І. М. Коваль ; відп. ред. 
М. О. Подрезова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2019. – 178 с. : іл. – 
(Книжкові колекції НБ ОНУ ім. І. І. Мечникова, ISSN 978-966-190-
303-5) (14,46 друк. арк.); 

- Польські стародруки з колекцій університетської бібліотеки = 
Starodruki polskie ze zbiorow biblioteki uniwersyteckiej : каталог / ОНУ 
ім. І. І. Мечникова, Наукова б-ка ; упоряд., пер. укр., пол. 
Г. В. Великодна ; наук. ред. В. Валецький ; відп. ред. М. О. Подрезова 
; бібліогр. ред. О. В. Полевщикова ; наук. консультант С. Сіесс-
Кшишковський. – Вид. 2-ге, допов. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 
2019. – 391 с., [20] арк. іл. (25,11 друк. арк.). 
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ІІІ. ВИХОВНА РОБОТА ТА СТУДЕНТСЬКЕ 
САМОВРЯДУВАННЯ 

 
3.1. Головні завдання та організаційні заходи 
 
Умови карантину вплинули і на проведення виховної роботи в 

нашому університеті, яку ми розглядаємо як цілісний освітній 
комплекс структур і систему заходів, що передбачають професійне та 
особистісне співробітництво та удосконалення як тих, хто навчається, 
так і тих, хто навчає (відповідальний – проректор В. М. Хмарський). 
Відбувається це як під час освітнього процесу – на лекціях, 
семінарських і практичних заняттях, написанні курсових проектів і 
дипломних робіт, статей, підготовки до конференцій, участі в 
конкурсах та олімпіадах – безпосередній професійний розвиток, а 
також у позааудиторний час, коли продовжується співпраця зі 
студентами – індивідуальна та колективна. 

Єдиним загальноуніверситетським заходом, що відбувся від 
часу минулорічного звіту, став вокальний конкурс «Пісня року», що 
пройшов наприкінці осені/взимку (переможець – Лада Ліховідова з 
філологічного факультету, призери – Марія Мансурова з хімічного 
факультету та Меланія Арнаутова з факультету психології та 
соціальної роботи). Через карантин була згорнута підготовка до таких 
традиційних заходів як «МечниковСтартФест» – знайомство 
першокурсників на стадіоні університету, «Студентська універсіада» 
– спортивні, інтелектуальні та творчі змагання команд факультетів і 
коледжу, що традиційно проводяться у вересні, конкурс художньої 
самодіяльності («Битва факультетів»), що відбувається навесні, не 
було проведено і «МечниковФест» у Ботанічному саду та конкурс 
«Міс та містер ОНУ». Очевидно, паузу, що виникла, треба 
використати для переосмислення та переформатування названих 
заходів у майбутньому. 
 

3.2. Співпраця зі студентським самоврядуванням та 
профспілкою 

 
Співпраця зі студентськими організаціями відбувається на 

партнерських засадах у формі діалогу з метою порозуміння і 
розв`язання нагальних проблем студентства. Зі студентською радою 
(голова С. Б. Івіс) це втілилось у напрямі розбудови академічної 
доброчесності, проведення зустрічей з профільним проректором, 
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здійсненні спільних заходів, підтримки студентів у кризових 
ситуаціях, розв`язанні складних ситуацій – побутових, у гуртожитках, 
зокрема, наданні підтримки у питаннях поліпшення умов 
проживання, організаційних заходах під час дистанційного навчання 
та швидкому реагуванні на проблеми під час навчання, налагодженні 
конструктивних відносин між студентськими організаціями, 
інформуванні студентства щодо карантинних обмежень та заходів 
щодо запобігання поширенню пандемічної хвороби. 

Діяльність профспілкової організації студентів (очолює 
Є. О. Юраш) була зосереджена на реалізації прав та повноважень її 
спілчан, передбачених нормативно-правовими документами чинного 
законодавства України. Всі питання, що їх піднімав профком 
студентів, розглядались адміністрацією університету в різноманітних 
форматах. 

Всім найбільш соціально незахищеним категоріям студентів та 
аспірантів регулярно видається матеріальна допомога, безкоштовні 
квитки у музеї, філармонію, театри тощо, а також запрошення на 
заходи, що проводились на рівні університету, міста та країни, в 
рамках проекту «Пізнай свою країну» організовувались безкоштовні 
виїзні екскурсії по туристичних містах України. Профком студентів 
здійснює облік та формує списки студентів, які навчаються за денною 
формою навчання з числа пільгових категорій: особи, яки визнані 
учасниками бойових дій; особи із інвалідністю внаслідок війни; діти 
осіб, які визначені учасниками бойових дій. Зазначеним категоріям 
студентів надається допомога в оформленні державної цільової 
підтримки у вигляді безоплатного проживання у студентських 
гуртожитках. Дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи 
та діти, які проживають на лінії розмежування, надається допомога в 
оформленні державної цільової підтримки у вигляді пільги на 
проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою в 
розмірі 50 %. Починаючи з 2019 року, профком студентів надає 
допомогу в оформленні житлово-комунальної субсидії на гуртожитки 
університету. Унікальним є і те, що студентам не потрібно стояти у 
величезних чергах та займатися збором всіх документів, варто лише 
прийти в профком та написати заяву про призначення житлової 
субсидії та заповнити декларацію про доходи. Для студентів та 
аспірантів з дітьми напередодні Нового року видаються новорічні 
подарунки. 

Профком студентів та аспірантів реалізує проект 
«MECHNYKOV STUDENT CARD», який надає можливість знижки 
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від 5 % до 50 % в різних закладах Одеси. За результатами зимового 
відпочинку було оздоровлено 230 студентів в Карпатах з 40 % 
знижкою. Щосеместру проводиться «Конкурс на кращу кімнату», в 
якому задіяні завідувачі гуртожитками, заступники деканів з виховної 
роботи та студентські ради гуртожитків. 

Члени Профкому студентів контролюють проходження 
медогляду студентами ОНУ на базі міської поліклініки № 12 та 
студентської поліклініки № 21. Також варто зазначити, що під час 
цьогорічного поселення в гуртожитки університету особливістю було 
обов`язкове проходження тестування на COVID-19. Студенти, які 
уклали декларацію із сімейним лікарем студентської поліклініки 
№ 21, проходили тестування безкоштовно. Завдяки домовленості із 
головним лікарем поліклініки, лікарі і медсестри здійснювали забір 
крові у студентів на базі університетського медпункту, який 
знаходиться в студмістечку. Завдяки злагодженій співпраці між 
профкомом студентів, студмістечком і студентською поліклінікою 
№ 21 наші студенти на їздили до міста, не втрачали час в чергах зі 
студентами інших ЗВО та громадянами міста, наражаючи себе на 
небезпеку, а значно швидше і безпечніше поселилися в гуртожитки. 

У 2020 році з метою заповнення вільних місць у гуртожитках та 
залучення коштів на покращення матеріально-технічного стану 
гуртожитків університету профком студентів організував поселення 
випускників університету та студентів інших закладів освіти міста. У 
результаті цього було заповнено понад 260 вільних місць. 

 
3.3. Робота у гуртожитках. Правовиховна діяльність, 

профілактика правопорушень 
 
В університетських гуртожитках проживають понад 2 тисячі 

здобувачів вищої освіти та співробітників, і серед них – 
150 іноземців. Спільна робота адміністрації студмістечка (директор 
В. М. Агаєв) та навчальних підрозділів дозволила оперативно та 
вчасно проводити поселення студентів і аспірантів. Усі студенти, що 
поселялись, пройшли медичне обслідування, здали тести на COVID-
19 і оформили санітарні пропуски. 

Потрібно відзначити, що перед поселенням в кожному 
гуртожитку були сформовані студентські будівельні загони, які 
виконали великий обсяг робіт щодо поліпшення соціально-бутових 
умов проживання. Відремонтовано 37 житлових кімнат, встановлено 
15 металопластикових вікон, проведено косметичний ремонт у 
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приміщеннях загального користування студентів. Всі гуртожитки 
пройшли санітарну обробку, отримали санітарні паспорти. 

Питання побутового облаштування стали предметом широкого 
обговорення на засіданні студентських рад гуртожитків, профкому 
студентів, студентського самоврядування. Регулярно проводяться 
конкурсі на найкращу кімнату, рейди активу по перевірці санітарного 
стану кімнат та місць загального користування, санітарні дні. 

Пріоритетним напрямком у діяльності адміністрації 
студентського містечка, гуртожитків університету є організація 
психологічної допомоги студентам. Застосовуваний арсенал форм і 
методів роботи постійно збагачується участю в цьому досвідчених 
педагогів, кураторів, заступників з виховної роботи, кураторів 
навчальних підрозділів. У студентських радах гуртожитків помітно 
покращилося планування і якість проведених різноманітних заходів. 
В окрему графу виділена індивідуальна і профілактична робота. 
Досить ефективно зарекомендувала себе працююча в студмістечку 
служба психологічної допомоги. Проведені бесіди і тренінги 
дозволяють студентам глибше розібратися в собі, легше справлятися 
з життєвими труднощами, оптимально пережити вікові явища, 
підвищити рівень психологічної культури. 

Відновлено проведення тематичних вечорів зі студентами 1 
курсу «Молодь за здоровий спосіб життя» за участі молодіжних 
організацій міста, які виступають проти куріння, вживання 
алкогольних напоїв та наркотичних засобів. Регулярне проведення 
серед гуртожитків спортивних турнірів з міні-футболу, волейболу, 
баскетболу, важкої атлетики та шахами на спортивних майданчиках 
студмістечка викликає здоровий інтерес молоді до свого фізичного 
удосконалення, участі в спортивно-масових заходах. 

Разом з тим залишається низка не вирішених питань, особливо з 
проведенням капітальних ремонтів будівель гуртожитків, 
реконструкцій приміщень соціально-побутового призначення. 
Потребують оновлення меблі в житлових кімнатах. Треба визнати, що 
матеріально-технічний стан гуртожитків все ще потребує 
радикального покращення. 

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. 
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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. 

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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IV. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Міжнародна наукова, академічна та культурна діяльність 

університету вважається одними 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 імені І. І. Мечникова є одним з провідних університетів 
півдня України, який протягом 155 років веде успішне міжнародне 
співробітництво на регіональному та глобальному рівнях з більш ніж 
200 університетами 36 країн та чисельними міжнародними 
організаціями. ОНУ одним з перших в Україні став членом 
Європейської Університетської Асоціації, 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 імені І. І. Мечникова проводилося 
навчання іноземних громадян, багато з яких стали в подальшому 
видатними науковцями, митцями, відомими особистостями та 
членами урядів іноземних країн (Болгарії, В`єтнаму, Греції, Ізраїлю, 
Китаю, Литви, Польщі, Росії, Сербії, США, Танзанії, Франції та 
інших). 

ОНУ успішно співпрацює з 24 іноземними представництвами, 
акредитованими в Одесі. 

В ОНУ імені І. І. Мечникова працюють 10 мовно-культурних 
центрів іноземних країн та 6 іноземних викладачів, які вносять 
великий вклад у викладання навчальних курсів в рамках освітніх 
програм. 

 
4.1. Відділ міжнародного співробітництва 
 
На загальний розподіл відряджень звітного періоду 

кардинальним образом вплинула пандемія коронавіруса, яка привела 
до закриття державних кордонів, припинення міжнародних 
сполучень, а з ними і можливостей для відряджень. Якщо в І семестрі 
звітного періоду було виконано 99 відряджень співробітників і 
студентів ОНУ загальною тривалістю 2008 днів, то в ІІ семестрі їх 
було вже тільки 29 (1200 днів). Через вище сказане не має сенсу 
порівнювати результати звітного року з попередніми роками. 

У звітному році було виконано 128 відряджень за кордон 
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загальною тривалістю 3208 днів. Складається враження, що насправді 
кількість виїздів за кордон дещо вища, але частина наших 
співробітників обирає форми виїздів, які не фіксуються відділом 
міжнародного співробітництва (поїздки під час відпустки тощо). До 
того ж далеко не всі відряджені представляють звіти про виконання 
відрядження. Відділу було б корисно розібратися в цій ситуації і 
повернути всі відрядження в нормативне русло. 

57.8 % відряджень прийшлося на викладачів та науковців 
(74 відрядження, 948 днів), 23.4 % – на студентів та аспірантів 
(30 відряджень, 2014 днів). Така довга загальна тривалість студентів 
та аспірантів пояснюється академічною мобільністю в рамках 
програми ERASMUS+, яка звичайно продовжується 1-2 семестри. На 
першому місці серед країн призначення відряджень стоїть ЄС: 
84 відрядження, 1833 дня (65.6 % всіх виїздів). Натомість кількість 
відряджень в пострадянські країни складає лише 17.8 % 
(23 відрядження, 185 днів). 

За звітний період чисельність міжнародних угод ОНУ зросла з 
224 (134+90) до 234 (144+90). Відділ міжнародного співробітництва 
провів минулого року перегляд існуючих угод і тепер «+90» означає 
кількість угод, в яких завершився термін виконання. 

Оскільки пандемія коронавіруса вплинула і на приїзд іноземних 
відвідувачів ОНУ, їх чисельність у звітному періоді скоротилася з 274 
(47 країн) до 112 (30 країн). Серед гостей ОНУ – посли та дипломати 
Італії, КНР, Латвії, США, Туреччини, Франції, ректори університетів, 
видатні діячі науки та культури, відомі особистості. 

У звітному періоді в ОНУ виконувалися три проекти TEMPUS, 
який тепер зветься ERASMUS+ Capacity Building (Ex TEMPUS) та два 
проекти Jean Monnet. Деякі з цих проектів стали «побічним 
продуктом» наших партнерських зв`язків в рамках програм 
академічної мобільності ERASMUS+, про які буде сказано нижче. 

В умовах недостатнього бюджетного фінансування 
використання міжнародних грантів стати важливим фактором для 
вирішення наявних проблем розвитку ОНУ. 

 
4.2. Інститут міжнародної освіти 
 
Залучення іноземних слухачів, студентів, аспірантів та 

стажистів на навчання завжди було важливою складовою 
міжнародної діяльності ОНУ імені І. І. Мечникова. Воно сприяє 
взаємодії України з іншими країнами світу, позитивно впливає на 
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міжнародні рейтинги та зміцнює міжнародний авторитет ОНУ. Крім 
того, в останні роки оплата за навчання іноземних студентів стала 
суттєвим додатковим джерелом фінансування університету. 

За даними статистики в Україні в 2019 році у ЗВО навчалося 
80470 іноземних студентів із 158 країн світу. В ОНУ імені 
І. І. Мечникова в 2019/2020 навчальному році навчалося 
285 іноземців: 152 слухачі з 16 країн світу і 133 студенти з 24 країн 
світу, в цілому в ОНУ навчалися іноземці з 34 країн світу. 
Безумовними лідерами є три країни: з КНР навчалося 33 % студентів, 
з Марокко – 24 % і Туреччини – 21 %. 

Для іноземних абітурієнтів українська освіта приваблива тим, 
що є «золотою серединою» між ціною і якістю навчання. При 
відносно невеликій вартості на освіту і проживання, українські ЗВО 
пропонують досить високий рівень підготовки по різним 
спеціальностям. 

В звітному періоді загальний набір іноземних студентів/слухачів 
(40 магістрів, 31 бакалаври, 152 слухачі ПВІ) перевищив набір 
2018/2019 навчального року (20 магістрів, 29 бакалаврів, 125 слухачів 
ПВІ), а загальна чисельність іноземних студентів/слухачів ОНУ 
зросла з 246 осіб (23 країни) до 285 (34 країни). 

Найбільш популярним факультетом в ОНУ для іноземних 
студентів в 2019/2020 навчальному році став факультет хімії та 
фармації (35 студентів). Протягом останніх років популярними серед 
іноземних студентів залишаються також такі факультети, як 
факультет міжнародних відносин, політології та соціології 
(25 студентів), філологічний факультет (20 студентів), економіко-
правовий (15 студентів), факультет романо-германської філології 
(9 студентів), факультет психології та соціальної роботи (8 студентів). 
На інших факультетах кількість студентів коливається від 1 до 4. 

Абсолютна успішність іноземних студентів у звітному періоді 
незначно зменшилась: від 79.60 % в минулому році до 75.10 %в 
звітному, що пояснюється проблемами, пов`язаними з карантином. 

Безумовно, що важливим питанням є якість навчання іноземних 
студентів, від якої залежить репутація закладу вищої освіти, визнання 
українських дипломів в іноземних країнах, а також затребуваність 
випускників-іноземців. Основною причиною низької якості 
успішності іноземних студентів є погана відвідуваність навчальних 
занять. Співробітниками навчально-методичного центру ІМО 
проводяться перевірки на факультетах щодо відвідування занять 
іноземними студентами і за результатами перевірок проводиться 
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робота з порушниками дисципліни і представниками фірм-
контрактерів. 

У зв`язку зі спалахом коронавірусу другий семестр став 
випробовуванням для всього університету. Під час карантину в 
другому семестрові 2019/2020 навчального року 35 студентів і 
49 слухачів ПВІ не приїхали після зимових канікул, або виїхали на 
батьківщину. З метою забезпечення безперервності навчального 
процесу для іноземних студентів, що залишились в Одесі, і для тих, 
хто не зміг прибути до України, було організовано навчання з 
використанням технологій дистанційної освіти. На факультетах 
підготовили в електронному вигляді інформацію щодо навчальних 
дисциплін, які мають вивчати іноземні студенти і налагодили 
комунікацію для забезпечення дистанційного навчання. 

Для організації набору іноземних абітурієнтів в 2020/2021 на-
вчальному році було проведено низку заходів: 

- на сайті ІМО активно працює он-лайн заявка для іноземних 
абітурієнтів-слухачів ПВІ; 

- вчасно розміщена на сайті imo.onu.edu.ua і в соцмережах 
презентація про ОНУ англійською мовою; 

- організована зустріч з представниками фірм-контрактерів, на 
якій вони були проінформовані про нові правила вступу для іноземців 
в 2020 році; 

- проведена робота по залученню нових фірм-контрактерів з 
метою направлення іноземних абітурієнтів на навчання в ОНУ; 

- підготовлені програми і тестові завдання для іспитів з 
іноземних мов для всіх освітніх рівнів. 

Аналіз перспектив розширення контингенту слухачів 
інтернаціональних студентів виявив гостру необхідність включення 
ОНУ до міжнародних рейтингів ЗВО, таких як Times Higher Education 
(THE). Ми гадаємо, що це важлива задача для всього колективу ОНУ 
на наступний рік. 

В першому семестрі звітного року велика увага приділялась 
проведенню виховної роботи з інтернаціональними студентами. 
Викладачі та співробітники ІМО проводили з ними бесіди про 
правила перебування в ОНУ і проживання в гуртожитку, норми 
українського законодавства, організовували екскурсії по місту і 
походи в театри. 

В ІМО були проведені тематичні заходи іноземних студентів і 
слухачів: 

- відвідування Палеонтологічного музею ОНУ (листопад 2019 р.); 



41 
 

- новорічне свято (грудень 2019 р.); 
- урочиста церемонія вручення дипломів випускників ОНУ 

(січень 2020 р.). 
Пандемія вірусу COVID-19 внесла значні корективи і до 

реалізації програм академічної мобільності. Карантинні обмеження, 
введені в країнах наших партнерів: Великобританії, Греції, Іспанії, 
Італії, Німеччини, Польщі, Фінляндії зробили неможливими 
академічну мобільність до цих країн, і тільки шведські та турецькі 
партнери продовжували прийом наших студентів. З цих же причин в 
другому семестрі звітного року став неможливим і прийом в ОНУ 
студентів з університетів-партнерів. 

В звітному періоді університетами-партнерами ОНУ по 
програмі ERASMUS+ КА107 були 12 університетів ЄС та Туреччини. 
Загальна кількість представників ОНУ, які отримали грант 
«Erasmus+» за період листопад 2019 р. – листопад 2020 р., склала 
13 осіб (проти 39 у минулому році), в той же час ОНУ відвідали 
4 представника університетів-партнерів. 

Троє студентів Болонського університету навчалися у нас в 
І семестрі 2019/2020 начального року на підставі двосторонньої угоди 
між нашими університетами. 

Продовжується пошук нових університетів-партнерів, 
університет Мессіни (Італія) щойно підтвердив, що наша 
минулорічна заявка на грант ERASMUS+ виграла фінансування, 
готуються заявки з ще декількома університетами ЄС. 

Треба відзначити позитивні зрушення в процедурі визнання 
результатів академічної мобільності студентів, адже всі результати 
студентів на всіх факультетах, які пройшли стажування в       
2019/2020 навчальному році в університетах-партнерах ОНУ, були 
визнані. 

Актуальною залишається проблема розміщення силабусів 
обов`язкових навчальних дисциплін для бакалаврів та магістрів на 
офіційному сайті університету, а також відсутність в ОНУ 
англомовних програм першого (бакалаврського) рівня навчання та 
наявність лише однієї англомовної програми другого (магістерського) 
рівня. Ці фактори значно зменшують зацікавленість європейських 
університетів у двосторонньому обміні з ОНУ. 

В ІІ семестрі 2020/2021 навчального року запланована реалізація 
програми подвійних дипломів ОНУ з університетом Л`Аквіла (Італія) 
для студентів-математиків. 
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4.3. Підготовче відділення для іноземних громадян 
 
Підготовче відділення (ПВІ) як структурний підрозділ ІМО 

здійснює мовну підготовку іноземних громадян. Навчальний процес 
забезпечується викладачами підготовчого відділення, які є штатними 
працівниками кафедри мовної та загально гуманітарної підготовки 
ІМО. 

У 2019/2020 навчальному році контингент слухачів ПВІ склав 
152 особи з 16 країн світу (Австралія, Великобританія, В`єтнам, 
Туреччина, Китай, Саудівська Аравія, Марокко, Швеція, Мексика, 
США, Єгипет, Іран, Республіка Корея, Республіка Сербія, Норвегія, 
Японія), що склали 12 академічних груп. 

Порівняно з попередніми періодами спостерігається стійка 
динаміка зростання контингенту слухачів ПВІ по навчальних роках, 
зокрема: в 2015/2016 – 26 осіб, в 2016/2017 – 53 особи, в 2017/2018 – 
79 осіб, в 2018/2019 – 125 осіб, в 2019/2020 – 152 особи. 

Підготовка слухачів здійснювалася українською, російською і з 
цього року вперше – англійською мовами, за трьома основними 
напрямами: філологічний, інженерно-економічний, медико-
біологічний. 

Введення в березні поточного року карантину через пандемію 
COVID-19 внесло неочікувані труднощі в проведення навчального 
процесу. 

У ІІ семестрі 2019/2020 навчального року було організовано 
дистанційне та он-лайн навчання. Незважаючи на карантин, 
навчальний план на ПВІ виконано в повному обсязі, згідно з 
Концепцією мовної підготовки іноземців в ОНУ імені І. І. Мечникова 
(на 1 групу: загальна кількість годин – 1290 год., з них 1000 год. – 
аудиторних, 290 год. – самостійна робота слухачів). Літню сесію 
проведено в заплановані терміни. 

Не менші проблеми внесла пандемія коронавірусу і в заходи по 
набору слухачів ПВІ на 2020/2021 навчальний рік. Для успішної 
організації набору здійснюються: 

- співпраця з існуючими контрагентами по набору іноземних 
студентів та підписання угод з чотирма новими фірмами; 

- розміщення рекламної інформації в мережі Інтернет, 
соціальних мережах різних країн світу, контакти з провідними ВНЗ 
Європи; 

- видання рекламної продукції англійською, турецькою, 
китайською мовами; 
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- впровадження повного курсу ПВІ в режимі он-лайн для 
іноземних громадян, прибуття яких в Україну неможливе або 
обмежене через пандемію коронавірусу (вже набрана перша група он-
лайн слухачів). Тут треба зазначити, що повноцінна нормативна база 
ОНУ щодо он-лайн навчання все ще відсутня. 

Незважаючи на пандемію, ми все ж сподіваємось, що набір на 
ПВІ цього року буде не нижче минулорічного. 

Абсолютна успішність слухачів ПВІ на випускних іспитах 
порівняно з минулим роком знизилася з 64.00 % до 54.61 %. Цей 
невисокий показник пояснюється, з одного боку, впливом 
пандемічного фактору, а з іншого – підвищенням вимог до слухачів 
ПВІ. Крім того, прийом на ПВІ тепер триває протягом всього 
навчального року і слухачі, які вступили у другому семестру, не в 
змозі успішно скласти випускні іспити лише через кілька місяців 
після зарахування, одразу плануючи продовження навчання на ПВІ в 
наступному навчальному році. 

Відсоток випускників ПВІ, що вступили до ОНУ, збільшився в 
звітному році з 15.20 % до 28.29 %. Незважаючи на те, що ПВІ 
проводить щорічну низку заходів по популяризації вступу до ОНУ, 
цей показник ще залишається низьким. Можливо факультетам, 
зацікавленим у зростанні набору, слід більш активно залучитися до 
профорієнтаційної діяльності на ПВІ. 

Проблеми, які залишилися невирішеними: 
- придбання сучасного програмного забезпечення для 

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

- запровадження повного дистанційного курсу ПВІ (e-learning) 
та прийняття вченою радою ОНУ відповідних нормативних 
документів. 

 
4.4. Інтернаціоналізація 
 
Відповідно до стратегії реформування вищої освіти в Україні, 

одним з напрямів реформи є інтеграція у світовий освітній і науковий 
простір, націлена на «реальне входження національної системи вищої 
освіти у світовий освітній і науковий простір шляхом її 
інтернаціоналізації». Це досягається розробкою і реалізацією 
закладами вищої освіти комплексної стратегії інтернаціоналізації як 
напряму стратегічного розвитку. 
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Інтернаціоналізація є довготривалим і не безболісним процесом, 
що передбачає і інтернаціоналізацію навчальних планів/програм 
курсів, і викладання іноземними мовами, і багатомовність викладачів, 
і введення подвійних дипломів, і перехід наукової діяльності на 
міжнародні стандарти, і багато чого іншого. 

Зробити все це дуже непросто, але іншого шляху в нас немає, 
якщо ми бажаємо зберегти наш університет як одного з лідерів вищої 
освіти України. 

 
Виїзди за кордон за категоріями виїжджаючих 

 
Категорія  2017/2018 2018/2019 2019/2020 
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Ректор та проректори  8 50 6,3 8  46 5,8 4 40 10,0 

Радники ректора                   

Директори, декани та їх 
заступники  

7 50 7,1 7  25 3,6 10 54 5,4 

Завідувачі кафедр  24  49 10,4 28 252 9,0 9 70 7,8 

Професори, доценти  85 1053 12,4 55 844 15,3 47 641 13,6 

Викладачі  10 411 41,1 13 290 22,3 6 49 8,2 

Аспіранти та докторанти  6  764 127,3 6 137 27,4 4 172 43,0 

Студенти  65 8282 127,4 64 3277 51,2 26 1842 70,8 

Зав. лабораторії, відділу  2 13 6,5 2  10 5,0 3 22 7,3 

Наукові співробітники та 
інженери  

27 449 16,6 29 381 13,1 12 188 15,7 

Навч.-доп. перс.  6 104 17,3 3 19 6,3 7 130 18,6 

Художні керівники                    

Залучені виконавці 
(ЦКД)  

                 

Інші категорії                    

Всього:  240 11425 47,6 214 5281 24,7 128 3208 25,1 
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Прийом іноземних фахівців в ОНУ (за метою) 
 

Категорія  2017/2018 2018/2019 2019/2020 
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Урочисті заходи 1 1 1,0 3 3 1,0    

Відвідини ОНУ 29 29 1,0 47 66 1,4 6 6 1,0 

Презентації 1 1 1,0       

Виставки          

Двостороннє 
співробітництво 

8 12 1,5 1 1 1,0    

Міжуніверситетське 
співробітництво 

   4 4 1,0    

Міжнародні конференції, 
конгреси, семінари  

269 896 3,3 177 614 3,5 89 178 2,0 

Наукова робота  15 167 11,1 10 100 10,0 4 669 167,3 

Проведення експертизи      2 2 1,0    

Робота в НБ  1 9 9,0          

Читання лекцій  38 58 1,5 17 126 7,4 1 5 5,0 

Викладання мови  
7 

2003 
286,1 

5 1774 354,8 5  1239 247,8 
Італійська, 
китайська, німецька, 

Італійська, 
китайська, німецька, 

Італійська, китайська, 
німецька, турецька, 

Зустріч зі студентами  9 11 1,2 8 8 1,0 6 7 1,2 

Культурні заходи                   

Всього 378 3187 8,4 274 2698 9,8 112 2495 2,3 
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V. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
5.1. 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 
навчальних корпусів після завершення реорганізації освітянських 
підрозділів університету. 

До студмістечка університету належить 8 гуртожитків (загальна 
житлова площа 32 740 м2), в яких може бути розміщено понад 
3400 мешканців (1250 кімнат). Гуртожитки в повному обсязі 
забезпечені білизною, належним чином працюють два медичних 
пункти. 

 
5.2. Ремонтно-будівельні роботи 
 
Всі загально будівельні роботи у звітному періоді проводилися 

тільки своїми силами за винятком обсягів, які виконувалися 
спеціалізованими організаціями на біологічному факультеті, 
новоаудиторному корпусі, гуртожитку № 6, історичному факультеті, 
науковій бібліотеці, ботанічному саду. 

Своїми силами відремонтована частина аудиторій хімічного 
факультету, наукової бібліотеки, новоаудиторного корпусу. 

Практично у кожному гуртожитку силами адміністрації 
студмістечка та студентів зроблені певні обсяги малярних робіт, робіт 
з наведення санітарного порядку в місцях загального користування, 
душових, санвузлах, коридорах.  

У цілому малярних і оздоблювальних робіт виконано на площі 
1100 м2, покриття підлоги 92 м2. Це – покрівлі новоаудиторного 
корпусу, головного корпусу, наукової бібліотеки. 

Всі системи опалення та елеваторні вузли здані на гідравліку КП 
«Теплопостачання м. Одеси». 

В ході підготовки замінено 93 м. п. труб теплопостачання, 57 м. 
п. холодного і гарячого водопостачання, 16 сантехнічних приборів, 
24 м. п. каналізаційних труб на об`єктах новоаудиторного корпусу, 
факультету по роботі з іноземними студентами, гуртожитку № 1, 
центрального теплопункту, історичного факультету. 

Проведене щорічне налагодження перед опалювальним сезоном 
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всіх систем КПА, що відповідає за роботу енергозберігаючого 
обладнання, повірка манометрів елеваторних вузлів і теплопунктів, 
профілактика і промивка бойлерів на системі опалення Центрального 
теплопункту. 

В навчальних корпусах і гуртожитках по санвузлам і 
умивальним кімнатам проводиться профілактика арматури. 

В системі електропостачання на контролі профілактика ТП і 
електрощитових із заміною автоматичних вимикачів, 
трансформаторів струму, освітлювальних приладів. 

Зроблено поточний ремонт освітлення студмістечка з 
перекладкою 150 метрів ліній електропостачання і 34 освітлюваних 
приборів. 

У 6-му гуртожитку планово проведена заміна електричних 
мереж на одному поверсі. Триває заміна ламп денного освітлення на 
енергозберігаючі по гуртожитках і корпусах. 

Виконана гідравлічна промивка систем каналізації з очищенням 
колекторів в гуртожитках № 1, 2, 9, науковій бібліотеці, студмістечку 
загальною довжиною 380 м. п. 

Проведено тендер на закупівлю тепла з КП «Теплопостачання» 
м. Одеси на 6 млн. грн. 

В цілому за звітний період витрачено на ремонтно-будівельні 
роботи близько 375 тис. грн. 

Разом з тим відсутність цільового бюджетного фінансування на 
капітальні потреби не дозволяє провести ремонти аварійних фасадів 
бібліотеки, головного корпусу, ремонту аудиторій, інженерних 
мереж, облаштувати автоматизовану систему протипожежної 
безпеки. 

 
5.3. Орендні відносини 
 
Політика університету в царині орендних відносин будується на 

розумній необхідності покращення умов праці і навчання 
співробітників і студентів і зосереджена, в основному, на таких 
сферах як організація харчування; інформаційно-технічне 
забезпечення; соціальне обслуговування; забезпечення Інтернетом та 
мобільним зв'язком. 

Наразі в оренді знаходяться 9763 кв. м, в тому числі 8491 кв. м – 
у м. Первомайську та 1272 кв. м в ОНУ. Для порівняння у 2019 році в 
оренді було 9813,6 кв. м (в тому числі 8491 кв. м у м. Первомайську 
та 1322,6 кв. м – в ОНУ). На цих площах зараз працює 41 орендар (у 
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2019 році – 41, у 2018 – 38). У середньому за останні роки від сплати 
орендарів надходить 500 тис. грн., за 9 місяців цього року – 277 тис. 
грн. Падіння доходів пов`язане із карантином у м. Одесі. 

Приміщення здаються в оренду, головним чином, з метою 
покращення соціально-культурних та побутових умов навчання і 
життя студентів і співробітників університету. На даний момент 
працюють 9 точок постійного харчування, 5 – миттєвого годування, 
5 – технічного обслуговування. У гуртожитках ОНУ працюють три 
кампанії, які надають послуги Інтернету, пральні автомати, ремонт 
взуття, перукарня, оздоровчий центр для дітей, автошкола. Оренда в 
м. Первомайську дозволила не витрачати гроші на утримання 
будинків та територій, які залишилися у власності ОНУ після 
закриття філіалу. 
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VI. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ ТА 
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ 

 

Доходи університету в 2019/2020 навчальному році по відношенню 
до 2018/2019 року збільшились на 8170,00 тис. грн., за рахунок 
збільшення власних надходжень на 4782,00 та бюджетного 
фінансування на 3383,00 тис. грн. Доходи спеціального фонду на 
2019/2020 рік зросли на 4782,00 грн., що пов'язано з перерахунком 
контрактів на I курсі та збільшенням вартості контрактів на індекс 
інфляції за попередній рік. 

- 2018/2019 навчальний рік – 97985,00 тис. грн. (36,1 % загальних 
доходів)  
- 2019/2020 навчальний рік – 102767,00 тис. грн. (36,7 % загальних 
доходів) 
Видатки за рахунок загального і спеціального фонду бюджету за 

останні 2 роки характеризуються показниками: 
- 2018/2019 рік – 278430,00 тис. грн. 
- 2019/2020 рік – 279463,00 тис. грн. 
Основний відсоток в структурі видатків належить соціальним 

витратам (заробітна платня, премії, доплати надбавки, нарахування на 
заробітну плату): 

- 2017/2018 рік – 204296,00 тис. грн. (76,3 % в загальній структурі 
видатків) 

- 2018/2019 рік – 214239 тис. грн. (76,9 % в загальній структурі 
видатків, після проведення заходів по скороченню чисельності 
працівників) 

- 2019/2020 рік – 210343 тис.  
В університеті відсутня заборгованість по заробітній платні, 

повністю виконуються пункти Колективного договору в частині виплати 
зарплати, доплат та надбавок, матеріальної допомоги на оздоровлення 
науково-педагогічним працівникам на період відпуски. Виплата доплат 
та надбавок, матеріальної допомоги характеризується показниками: 

 
  Доплати та надбавки  Матеріальна допомога (в т. ч. на 

оздоровлення)  
2017/2018 рік 
2018/2019 рік  
2019/2020 рік 

3028,00 тис. грн.  
3201,00 тис. грн. 
2217,00 тис. грн.  

5393,00 тис. грн.  
6682,00 тис. грн. 
5910,00 тис. грн.   

 

Видатки на утримання університету (в тому числі на оплату 
комунальних послуг) характеризуються показниками: 

2017/2018 рік – 54105,00 тис. грн. (20,9 % в загальній структурі 
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видатків) 
2018/2019 рік – 64191,00 тис. грн. (23,1 % за рахунок збільшення 

вартості енергоносіїв) 
2019/2020 рік – 69120,00 тис. грн. (24,7 %) 
Аналізуючи динаміку змін видатків на утримання університету 

треба мати на увазі:  
- відсутність капітального ремонту будівель останні 3 роки; 
- зменшення вартості поточного ремонту завдяки проведенню 

робіт власними силами, без залучення сторонніх підрядників; 
- проведення заходів по економії енергоресурсів, у тому числі і 

ущільнення графіка навчального процесу; 
- зменшення видатків на придбання матеріалів та обладнання.  
При значному рості вартості комунальних послуг вдалося стримати 

ріст видатків завдяки прийнятим заходам по збереженню енергоносіїв 
(ущільнення графіку навчального процесу, проведення заходів по 
встановленню лічильників та інші), що дало можливість зменшити 
видатки на оплату комунальних послуг порівняно з минулими роками. 

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.  

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. 

Особливу увагу профком і адміністрація приділяють організації 
оздоровлення і відпочинку працівників університету, їхніх дітей та 
онуків. 

На жаль, введення в дію протиепідеміологічних заходів підчас 
карантину суттєво звузили можливості організації традиційних заходів 
щодо соціального захисту працівників університету, організації їх 
оздоровлення і відпочинку, в тому числі в літній період. 

 
VII. СПОРТИВНА ТА КУЛЬТУРНО-МАСОВА РОБОТА 
 
Включення в навчальні плани інститутів і факультетів 

дисципліни «Фізичне виховання» підкреслює важливість завдання, 
яке стоїть перед Одеським національним університетом імені І. І. 
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Мечникова в підготовці сучасних фахівців – гармонійно розвинених 
особистостей. 

Викладанням цієї навчальної дисципліни в університеті, 
пропагандою здорового способу життя займаються викладачі 
кафедри фізичного виховання і спорту ОНУ. Вони багато роблять для 
того, щоб вирішити досить складне завдання: виконання студентами 
нормативів майстрів спорту, кандидатів в майстри спорту, 
розрядників зі спортивних дисциплін, а також втілення постійної 
морально-фізичної адаптації студентів до напруженого навчального 
процесу в ОНУ та підготовки їх до майбутньої професійної 
діяльності. 

Кількість викладачів на кафедрі усього 16, а саме: 1 – 
заслужений тренер, 1 – кандидат наук, 1 – заслужений працівник 
фізичної культури, 2 – майстри спорту міжнародного класу, 3 – 
майстри спорту СРСР, 2 – майстри спорту України, 6 – кандидатів у 
майстри спорту. 

Заняття фізичним вихованням та спортом проходять на 
спортивних базах університету. В тому числі є: стадіон, спортивний 
зал, 3 – міні спортивні зали,                        10 – спортивних 
майданчиків, 3 – тенісних кортів, 1 – футбольне поле, 2 – спортивні 
кімнати,        6 – приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 
один з них з тренажерним обладнанням. 

На кафедрі заняття з фізичного виховання проводиться в 3-ох 
відділеннях: основне, спеціальне, спортивне. 

У 24 групах спортивного удосконалення займаються спортом 
понад 400 студентів. 

Щорічно кафедра проводить спортивно-масову роботу зі 
студентами по затвердженій програмі: 

1. Спартакіада серед факультетів з 5 видів програми (футбол, 
баскетбол, н/теніс, перетягування канату, волейбол ж.). 

2. Відкрита першість факультету історії та філософії з міні футболу. 
3. Футбольний турнір пам`яті О. Ф. Попичка. 
4. Студентський фестиваль «MECHNIKOV SPORT FEST». 
5. «Студентські спортивні ігри» збірних команд факультетів, 

інститутів на спортивній базі «Чорноморка». 
6. Міське свято – змагання «Біг по Потьомкінським сходам». 
У XXVIII обласних студентських іграх ЗВО м. Одеси, прийняли 

участь близько 500 студентів ОНУ по 23 видам спорту. 
В першості ЗВО м. Одеси з 24 видів програми, де брали участь 

19 ЗВО м. Одеси, ОНУ зайняв І місце. 
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З 11 залікових видів 10 призових: 
1 місце – н/теніс, карате, б/б; 
2 місце – самбо, футзал (ж.), тайбокс; 
3 місце – пул. стрільба, бадмінтон, водне поло, футбол (ж.), 

дзюдо, шахи. 
Студенти ОНУ в складі збірних команд України приймали 

участь у змаганнях високого рівня, міжнародних чемпіонатах, 
чемпіонатах Європи, Першості Світу. 

Головною метою центру культури і дозвілля ОНУ є проведення 
виховної та культурно-просвітницької роботи зі студентською 
молоддю та співробітниками університету, організація їх дозвілля. 

Для цього Центр: 
- пропагує досягнення у сфері науки, культури, літератури та 

мистецтва; 
- сприяє розвитку організаційних та творчих здібностей, 

суспільно-політичної активності та ініціативи, формуванню у молоді 
високих моральних якостей, естетичного смаку; 

- створює умови для організації самодіяльних об`єднань, 
колективів художньої творчості; 

- тематичні вечори, зустрічі з діячами науки, літератури, 
мистецтва; 

- проводить концерти та вистави, турніри КВК, свята 
«посвячення у студенти», Новий рік, День студента, День 
народження ОНУ, щорічний огляд-конкурс творчих колективів 
факультетів університету, «Mechnikov Concerte» у Літньому театрі, 
Одеську Обласну Студентську Лігу Сміху, «дні факультетів» та інше. 

При Центрі працюють відомі в Україні та за її межами 
колективи, клуби за інтересами. 

Зараз при ЦКД ОНУ працюють більше 20-ти творчих 
колективів, група солістів різного жанру та 3 клуби за інтересами. 

Подальший розвиток цього напрямку життєдіяльності 
університету вимагає поліпшення фінансування Центру культури, 
особливо приведення у стан, який би відповідав сучасним вимогам, 
актової зали (кондиціонування, модернізація електромережі, системи 
затемнення актової зали). 
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VIII. УНІВЕРСИТЕТ У КОНТЕКСТІ КРАЇНИ І СВІТУ 
 
Серед основних задач прес-служби ОНУ імені І. І. Мечникова – 

представлення університету в інформаційному полі, підтримка 
позитивного іміджу, створення інформповісток для медіа щодо подій 
в університеті. У 155-ту річницю заснування ОНУ було створено 
ювілейну інформпродукцію. Постійними тактичними завданнями є 
робота з кризовим PR (репутаційними погрозами), підтримка прямих 
рекламних кампаній (вступна кампанія, підготовчі курси). 

В інформаційному полі ОНУ системно демонструє слідування 
актуальним трендам – відкритість, прозорість, взаємодія. 

Відкритість ОНУ за допомогою медійних ресурсів вирішує 
наступні задачі: 

- знайомить потенційних абітурієнтів з життям університету; 
- представляє українському і світовому вузівському 

співтовариству університетські практики в різних областях: від 
наукових до освітніх; 

- інтегрує досягнення університету в загальносвітову 
інформповістку дня. 

В умовах карантину медійна та соцмережева активність стали 
університетським «вікном у світ». 

Для висвітлення дистанційного навчання, інших он-лайн 
практик університету була на 80 % збільшена робота з такими 
каналами дистриб`юції інфоконтента, як: 

- новистні рубрики офіційного сайту (215 розміщень); 
- корпоративні соцмрежі (2587 розміщень); 
- інформагентства міста і країни (12752 згадувань); 
- ютюб, фейсбук-ефіри (268 виходів, 754 тис. переглядів 

сумарно); 
- телеграмм-чати. 
Загальна кількість медіа одеських, всеукраїнських і 

міжнародних, що висвітлювали події в ОНУ – 57. Відповідно до 
метрик адмінпанелі корпоративних соцмереж, охоплення розміщених 
там матеріалів за звітний період (січень-вересень 2020) склав 1 млн. 
120 тис. переглядів. Відзначимо кілька матеріалів, що викликали 
особливий інтерес аудиторії: візит Дмитра Разумкова в ОНУ і 
підписання договору з РНБОУ (38 тис. переглядів сумарно); 
антикризовий PR-брифінг ректора з депутатом Гігановим (28 тис. 
800 переглядів); день відкритих дверей он-лайн (57 тис. переглядів); 
відеопоздоровлення ректора з початком навчального року (46 тис. 
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переглядів); відеовітання ректора і ЦКД ОНУ з 155-річчям 
університету (сумарно 102 тис. переглядів); «Книги – кораблі думки»; 
НБ ОНУ про цифрові послуги (27 тис. переглядів); «Сакура цвіте!», 
Ботсад (29 тис. переглядів); призначення випускниці ОНУ послом у 
ПАР (19 тис. переглядів); вступна кампанія (54 тис. переглядів); 
інтерв'ю відповідального секретаря і зам. відп. секретаря приймальної 
комісії (75 тис. переглядів). 

Прозорість ОНУ переконливо підтверджується високими 
позиціями в престижних рейтингах: Вебометрикс, Освіта. У 2020 році 
університет, єдиний з вузів Півдня України, зайняв позиції в ТОП-10 
даних рейтингів. 

По кількості і якості згадувань у медіа ОНУ, безсумнівно, є 
хедлайнером вузівського інформаційного простору Одеси. При цьому 
варто відзначити, що тональність повідомлень про університет у 87 % 
випадків носить позитивний характер. Системний характер 
інформаційної присутності впливає на позиції в значимих освітніх 
рейтингах, сприяє популяризації університету серед абітурієнтів і 
потенційних партнерів. Симетрична реакція на виклики карантинної 
ситуації сприяла активній роботі з такими соцмережевими 
інструментами, як телеграм, фейсбук і ютюб-канали; відеоформати 
комунікацій із усіма групами цільових університетських аудиторій 
дозволили під час карантинного режиму «залишатися на зв'язку» зі 
студентами, абітурієнтами, широкою громадськістю. 
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* * * 
 

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

представляєте, висловлюю щиру подяку за співпрацю протягом 
минулого десятиріччя. 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. 

Щиро бажаю наступному ректору і всьому славному колективу 
університету і далі бути на висоті завдань, що ставить перед нами 
час. 
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