
ЗВІТ РЕКТОРА
ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА
за період 

лютий 2022 р. – січень 2023 р.



Освітній процес



10 освітніх програм 
успішно пройшли акредитацію

2 на 1 рівні
(бакалавр)

5 на 2 рівні
(магістр)

3 на 3 рівні
(доктор філософії)
Географія;
Право; 
Комп'ютерні науки

Облік І оподаткування;
Фінанси, банківська справа і
страхування; Хімія;
Фармацевтична хімія;
Біотехнології та біоінженерія

Інформаційні системи та
технології; 
Садово-паркове
господарство

На розгляді в НАЗЯВО перебувають такі ОП: Математика; Обчислювальна
математика, методи математичної фізики, варіаційне числення і теорія
оптимального керування та механіка
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*поновлення та переведення -  140 осіб



Бакалавр на основі ПЗСО: 

Магістр на основі
Бакалавра

Повернення місць держзамовлення

13 місць 

5 місць (054 Соціологія - 1, 072 Фінанси,
банківська справа та страхування – 1,
035 Філологія. Романські мови та
літератури (переклад включно)
перша - іспанська - 2, 035 Філологія.
Романські мови та літератури
(переклад включно) перша -
французька – 1)

Водночас наше звернення щодо
місць для пільгових категорій (78
осіб) за рішенням Конкурсних комісій
МОН № 4, № 5, № 6 отримали
додатково 33 місця



Положення ОНУ, рекомендовані НМР та затверджені
Вченою радою ОНУ у 2022 р. (1)

Положення про організацію освітнього процесу в Одеському
національному університеті  імені  І .  І .  Мечникова
Положення про освітні  програми в Одеському національному
університеті  імені  І .  І .  Мечникова
Положення про порядок відрахування,  переривання навчання,  надання
академічної  відпустки,  поновлення і  переведення здобувачів вищої
освіти в Одеському національному університеті  імені  І .  І .  Мечникова
Положення про порядок замовлення,  виготовлення,  видачі ,  обліку
документів про освіту та додатків до них  в  ОНУ
Положення про організацію і  проведення контролю результатів
навчання здобувачів вищої  освіти Одеського національного
університету імені   І .  І .  Мечникова
Положення про факультет історі ї  і  філософії  (нова редакція)



Положення ОНУ, рекомендовані НМР та затверджені
Вченою радою ОНУ у 2022 р. (2)

Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої  освіти
в Одеському національному університеті  імені  І .  І .  Мечникова
(оновлена редакція)
Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні
вакантних посад науково-педагогічних працівників Одеського
національного університету імені  І .  І .  Мечникова та укладання з ними
трудових договорів (контрактів)  (оновлена редакція)
Положення про порядок створення та організацію роботи
Екзаменаційної  комісі ї  в  Одеському національному університеті  імені
І .  І .  Мечникова та відокремленому структурному підрозділі  «Фаховий
коледж ОНУ іменіІ .  І .  Мечникова» (оновлена редакція)
Положення про ректорський контроль рівня знань здобувачів вищої
освіти в Одеському національному університеті  імені  І .  І .  Мечникова



Положення ОНУ, рекомендовані НМР та затверджені
Вченою радою ОНУ у 2022 р. (3)

Положення про проведення контрольних заходів з  використанням
технологій дистанційного навчання в Одеському національному
університеті  імені  І .  І .  Мечникова
Положення про підготовку здобувачів вищої  освіти ступеня доктора
філософії   в  аспірантурі  Одеського національного університету імені          
І . І .  Мечникова (нова редакція)
Положення про порядок реалізаці ї  права на академічну мобільність
учасників освітнього процесу Одеського національного університету
імені  І . І .  Мечникова (нова редакція)
Положення про Приймальну комісію ОНУ імені  І . І .  Мечникова
Положення про Апеляційну комісію ОНУ імені  І . І .  Мечникова
Положення про Юридичну клініку Одеського національного
університету імені  І . І .  Мечникова



За рішеннями Вченої  ради протягом 2022 р.

вчених звань професора присвоєно9
16
1
3
6
6
19

вчених звань доцента присвоєно

вчене звання старшого дослідника присвоєно

завідувачі кафедри обрано за конкурсом

професорів кафедри обрано за конкурсом

одноразових спец.вчен.рад для захисту дис. затверджено

дипломів докторів філософії видано



Організаційний та методичний
супровід функціонування

внутрішньої системи забезпечення
якості освіти

Участь у розробці Положень з питань
організації освітнього процесу,
розробленні його методичного
забезпечення, внутрішній експертизі ОП

Моніторинг якості
освітніх програм

Анкетування здобувачів освіти
університету з питань якості освіти в
університеті; консультаційна допомога
гарантам ОП щодо проведення
опитувань та аналізу їх результатів

Підтримка
академічної  доброчесності

Самооцінювання якості освіти, зокрема
- доброчесності у міжнародному проєкті
«Ініціатива академічної доброчесності
та якості освіти»

Центр забезпечення якості освіти у 2022 р.



Центр лідерства у 2022 р.

Консультування студентів, викладачів та співробітників університету
з питань вирішення конфліктів та комунікації між колегами
Дослідження міжрегіональної кооперації за умов війни.
Цикл зустрічей щодо обговорення питання: Як вистояти в умовах
війни?
Професійна та психологічна підтримка викладачів із різних регіонів
України. Основний тематичний блок:
Професійна підтримка медіаторів та тих, хто працює з
переселенцями. 
Консультування 4 волонтерських груп, які працюють з
переселенцями з України у різних країнах (Польща, Люксембург,
Болгарія, Кріт).
Оновлена сертифікатна програма «Діалог та фасилітація. Особливості
соціального конфлікту за умов війни»



Вченою Радою затверджено
нормативні  документи,  які
регулюють процес розроблення
та впровадження
сертифікатних програм
На сайті  ОНУ створена та
оновлюється сторінка
сертифікатних програм
Подано 12  заявок на відкриття
сертифікатних програм
9  програм затверджено Вченою
Радою

Впровадження 
сертифікатних програм



Розробка та впровадження
сертифікатних програм

Діалог та фасилітація.
Особливості медіації 

в соціальних конфліктах 

куратор Олена Сминтина куратор Інна Терещенко

15 слухачів 
(замість планових 10)

9 слухачів 
(замість планових 7)

Реалізація сертифікатних програм: відкрито набір 
та успішно реалізовано 2 сертифікатні програми



Кадрове забезпечення



докторів наук 163

старших наукових співробітників 3

професорів 123

кандидатів наук 459

доцентів 358

співробітники ОНУ
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НПП 745
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разом 1672 педагогічних
працівників
23

Співробітники ОНУ:  основні  дані



Науково-педагогічні 
та педагогічні працівники
ОНУ без вчених звань 
та наукових ступенів 
149 (19%)

Науково-педагогічні 
та педагогічні працівники
ОНУ з вченими званнями 
та/або науковими
ступенями
619 (81%)
 



Наукова
та науково-технічна

діяльність
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Оформлення прав 
інтелектуальної  власності

ОТРИМАНО охоронних
документів

ПОДАНО заявок до ДП
«Український інститут
інтелектуальної
власності»

6

8

з них 2 –патенти на винаходи,
4 – на корисну модель

з них 6 – на винаходи



Видання Кількість

Монографії 30

Підручники,  навчальні  посібники 74

Публікації  (статті) 1108

Статті  у  зарубіжних виданнях 254

Кількість наукових видань ОНУ у 2022 р.



Підготовка докторів філософії

здобувачів випущено у 2022 р.

освітніх програм 
з підготовки PhD

здобувачів

здобувачів навчається

акредитовано 
за станом на 31.12.2022 р.

зараховано у 2022 р.

за станом на 31.12.2022 р.259
29

72
13



Міжнародне співробітництво
та інтернаціоналізація освіти



QS WORLD 2023
світовий рейтинг
ОНУ увійшов до 
1200 найкращих 
Університетів світу
(єдиний в Одесі та на Півдні України)

QS - одна з трьох
світових систем
рейтингів ЗВО

QS EECA 2022
регіональний рейтинг
#1 в Одесі
#8 в Україні 
#166 з 451 у Східній Європі та Середній Азії



ОНУ Мечникова -  структурний партнер
Європейського альянсу університетів 

ОНУ набув статусу структурного
партнера Європейського альянсу
університетів EU Conexus, що об'єднує
університети Греції, Ірландії, Іспанії,
Кіпру, Литви, Німеччини, Румунії,
Франції, Хорватії і спеціалізується на
морських дослідженнях та
проблематиці розвитку приморських
територій 

представники ОНУ з правом
дорадчого голосу призначені до
Наукової Ради, Академічної Ради
та Правління Альянсу



Англомовні 
магістерські програми

Започатковано набір 
 іноземців до магістратури
за спеціальністю 126
«Інформаційні  системи та
технологі ї»  з  начаннням
виключно англійською 
Здійснено перший випуск та
другий набір іноземців -
магістрів за спеціальністю
073 «Менеджмент» з
начаннням виключно
англійською 
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Країна мобільності Мобільності

Австрія 2

Великобританія 5

Естонія 7

Іспанія 25

Італія 17

Литва 1

Люксембург 1

Німеччина 11

Польща 3

Румунія 1

Туреччина 5

Чехія 3

Швеція 6

РАЗОМ 87

N1

N3

N2

Мобільності  здобувачів 
за країнами



Факультет
мобільності
здобувачів

Біологічний ф-т 21

ГГФ 1

ЕПФ 4

РГФ 8

ФЖРВС 4

Філологічний ф-т 2

ФІФ 2

ФМВПС 17

ФМФІТ 18

ФПСР 6

ФХФ 4

РАЗОМ 87

N1

N2

N3



Господарська діяльність



Облаштування укриттів у приміщеннях
Університету

укриттів у навчальних корпусах загальною
площею 881,8 кв.м та одночасною місткістю
2526 осіб

5
8 укриттів у гуртожитках загальною площею

925.8 кв.м. та одночасною місткістю 1533 осіб



Укриття укомплектовані  усім необхідним: 
питною та технічною водою, аптечками,  їжею,

інвентарними інструментами та піском; проведено
освітлення в підвальних приміщеннях;  установлено

світлові  покажчики виходу 





Фінансова діяльність
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доходи Університету у 2022 р.  зменшились на 44 131.2  тис.грн.
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Обов’язкова допомога
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Дякую за увагу!


