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Вельмишановні колеги! Шановна університетська спільното! 

Минає другий рік мого перебування на посаді ректора 

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, посаді, 

яку я отримав завдяки Вашій підтримці та довірі.  

Мій звіт перед Вам – це не тільки звіт про нашу з Вами кропітку 

працю у 2022 році, досягнення, здобутки, помилки, перспективи 

подальшого розвитку та необхідність вирішення нагальних 

проблемних питань, це аналіз року, який ми прожили разом з Вами 

незважаючи на  війну, повітряні тривоги, вибухи, відключення світла 

і води, події, що тільки в черговий раз довели, що ми одна родина, яка 

виживе, вистоїть, переможе і буде жити далі! 

Звіт про роботу на посаді ректора відповідає стратегії розвитку 

університету та вже традиційно включає наступні розділи:  

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 у вітчизняному та світовому інформаційному 

просторі. 

Наш університет функціонує відповідно до Конституції України, 

Законів України «Про вищу освіту», «Про фахову перевищу освіту», 

«Про наукову і науково-технічну діяльність», Державної програми 

«Освіта XXI століття», нормативних та розпорядних документів 

МОН України, Статуту ОНУ імені І.І. Мечникова. 
* * * 

Звіт ректора Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 

за період: лютий 2022 р. – січень 2023 р. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 

2023. – 72 с.  
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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

1.1. Організація освітнього процесу 

Протягом звітного періоду, організація освітнього процесу 

відбувалась в умовах повномасштабного вторгнення Російської 

федерації, що обумовило серйозні виклики для функціонування 

Університету та необхідність оперативно приймати рішення. 

Науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти 

продовжили опановувати дистанційну форму навчання як і під час  

карантину, встановленого Кабінетом міністрів України з метою 

запобігання поширення на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, з використанням сучасних засобів відео- та аудіо-

комунікації  та дистанційних платформ (Zoom, Skype Meet Now, 

Google Hangouts Meet, Google Class, Moodle та інші). 

З метою впорядкування організації освітнього процесу  постійно 

розробляються внутрішні документи (положення, рекомендації, 

інструкції, накази тощо). Так, за  звітний період підготовлено та 

видано низку документів, які регулювали освітній процес в умовах 

війни: про планування обсягів навчального навантаження в ОНУ; про 

затвердження графіка освітнього процесу; про ущільнення графіка 

освітнього процесу; про затвердження норм  часу для планування і 

обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, 

наукової й організаційної роботи науково-педагогічних працівників 

тощо.  

Протягом звітного часу освітній процес в Одеському 

національному університеті імені І. І. Мечникова було організовано 

відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ОНУ 

імені І. І. Мечникова.   

Освітній процес в усіх структурних підрозділах здійснюється з 

використанням елементів європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи, що використовується в Європейському 

просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження 

кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 

мобільності здобувачів вищої освіти університету.  



Підготовка висококваліфікованих фахівців в університеті 

здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-

науковими програмами на першому (бакалаврському), другому 

(магістерському), третьому (освітньо-науковому) рівнях. Студенти 

Фахового коледжу ОНУ імені І.І.Мечникова здобувають освітньо-

професійний ступінь фахового молодшого бакалавра. Здобуття освіти 

на кожному рівні передбачає успішне виконання здобувачем 

відповідної освітньо-професійної (наукової) програми, що є 

підставою для присудження відповідних освітніх кваліфікацій.  

Для забезпечення якісного освітнього процесу в ОНУ імені 

І.І.Мечникова навчальним відділом здійснювався контроль та 

координація роботи через належне оформлення графіків навчальних 

занять, складання розкладів тощо.  

Враховуючі складні умови реалізації освітнього процесу, 

надзвичайні обставини, що перешкоджають проведенню навчання в 

аудиторіях, факультетам було запропоновано здійснювати 

диференційований підхід до навчання за різними спеціальностями.

 Так, природничі спеціальності університету та перші курси 

соціально-гуманітарних спеціальностей розпочали навчання в 

аудиторіях. Цьому передувала ретельна підготовка приміщень, 

укриттів. Інформування та оповіщення здобувачів вищої освіти 

здійснювалось за допомогою офіційних сторінок факультетів, стендів 

у корпусах, різноманітні месенджери тощо.  

Ті студенти, які продовжували навчатись онлайн за допомогою 

технологій дистанційного навчання, мали змогу отримати розклад 

через будь-який канал зв’язку. Формат розкладу було підлаштовано 

під потреби та запити студентів (у розкладі зазначались посилання, 

ідентифікатори/коди конференцій науково-педагогічних працівників).  

 

1.2. Акредитація та ліцензування 

Протягом звітного періоду в університеті систематизовано, 

скоординовано та упорядковано процедуру підготовки та 

проходження акредитації (організаційний та документальний 

супровід здійснює проректор Запорожченко О.В.)  



Успішно пройдено акредитацію з 10 освітніх програм. 

Підготовлено та подано до Національного агентства забезпечення 

якості освіти документацію для акредитації ще 2 освітніх програми. 

Заплановано та ведеться підготовка до акредитацій трьох освітньо-

наукових програм. 

 

Спеціальність Найменування  

ОП  

гарант Рішення про 

акредитацію 

Перший рівень освіти «бакалавр»  

126 Інформаційні 

системи та 

технології 

Інформаційні системи 

та технології   

доц. Пенко В.Г. акредитовано 

206 Садово-

паркове 

господарство 

Садово-паркове 

господарство   

доц. Назарчук Ю.С. акредитовано 

Другий рівень освіти «магістр»   

071 Облік і 

оподаткування 

Облік і оподаткування  доц.  Побережець О. 

В. 

акредитовано 

072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Фінанси, банківська 

справа та страхування   

доц.. Колесник О.О. акредитовано 

102 Хімія Хімія   проф. Марценко 

О.Е. 

акредитовано 

102 Хімія Фармацевтична хімія  проф. Шевченко 

О.В. 

акредитовано 

162 Біотехнології 

та біоінженерія 

Біотехнології та 

біоінженерія  

доц. Русакова М.Ю. акредитовано 

Третій рівень освіти «доктор філософії»  

106 Географія Географія   проф. Топчієв О.Г. акредитовано 

081 Право Право  проф. Миколенко 

О.М. 

акредитовано 

122 Комп’ютерні 

науки 

Комп’ютерні науки  проф. Малахов Є.В. акредитовано 

111 Математика Математика  проф. Євтухов В.М. на розгляді в 

НАЗЯВО 

113 Прикладна 

математика 

Обчислювальна 

математика, методи 

математичної фізики, 

варіаційне числення і 

теорія оптимального 

керування та механіка 

проф. Вайсфельд 

Н.Д. 

на розгляді в 

НАЗЯВО 

 



В рамках підготовки до акредитації у 2023-24 рр. за звітний 

період розроблено графік відповідно до якого відбувається оновлення 

освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, навчальних та 

робочих  навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін, 

розроблення силабусів. 

Для підготовки до акредитації 23 грудня 2022 року було 

організовано методичний семінар: "Оформлення робочих програм і 

силабусів" (координатори Гвоздій С.П., Пєнов В.В.). Семінар 

відвідали 55 науково-педагогічних працівників різних кафедр та 

факультетів ОНУ. 

 

1.3. Організація прийому та робота приймальної комісії 

Прийом на навчання до університету у 2022 році було 

організовано згідно Порядку прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти в 2022 році, затвердженому наказом Міністерства освіти 

і науки України від 27 квітня 2022 року № 392 (зі змінами, внесеними 

наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року 

№ 400,  наказом Міністерства освіти і науки України від 02 липня 

2022 року №608) та затверджених наказом  № 699-18 від 27 травня 

2022 Правил прийому до ОНУ імені І.І. Мечникова (зі змінами від 13 

липня 2022 р.) 

У встановлені  терміни організовано усі етапи вступної кампанії: 

внесення пропозицій, формування запиту на місця держзамовлення, 

реєстрація для проходження  МТНК/МКТ в магістратуру, подання 

заяв, проведення іспитів, рекомендація до зарахування, формування 

наказів про зарахування, організація прийому до аспірантури, 

здійснення процедури переведень та поновлень, проведено 

додатковий набір.  

ЗАРАХОВАНО до ОНУ у 2022 році 

 

Вступ на 

основі 

Форма 

навчання 

бюджет контракт Всього у 

2022 р. 

Всього у 

2021 р. 

БАКАЛАВРИ : 

ПЗСО: денна 421 782 1203 1249 

заочна 5 108 113 88 



МС денна 8 45 53 37 

заочна - 37 37 43 

бакалавра 

(2 вища): 

денна - 29 29 14 

заочна - 71 71 113 

МАГІСТРИ: 

бакалавра денна 203 308 514 409 

 заочна 3 

В додатковий набір - 35 35 - 

Поновлення та 

переведення 

- 140 140 110 

Всього по ОНУ 2195 2063 

У порівнянні з минулим роком, незважаючи на те,  що всього до 

ОНУ у 2022 році подано  6874 заяви, а у 2021році  - 11062, кількість 

студенів при вступі у  2022 році збільшено на 132 особи. 

Повернення місць держзамовлення: 

 бакалавр на основі ПЗСО: повернено в МОН не заміщені 13 

місць. На наше звернення щодо місць для пільгових категорій 

(78 осіб) за рішенням Конкурсних комісій МОН №4, №5, №6 

отримали додатково 33 місця 

 магістр на основі бакалавра: повернено в МОН 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) 

Найбільша кількість контрактних студентів (бакалаврів) на 

спеціальностях  РГФ (декан Голубенко Л.М.), ФПСР (декан Дунаєва 

Л.М.), ЕПФ (декан Токарчук Л.М.) 

Спеціальності в ОНУ  з найвищими прохідними балами у 2022 р.: 

1. Міжнародні економічні відносини  – 197,184 б. 

2. Журналістика – 197,080 б. 

3. Економіка – 194,948 б. 

4. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії – 194,584 б. 

5. Прикладна лінгвістика – 192,712 б. 

6. Право – 192,608 б. 



7. Комп’ютерні науки – 190,424 б. 

8. Психологія – 189,8 б. 

9. Туризм – 188,032 б. 

10. Історія та археологія – 187,2 б. 

В 2022 році здійснено набір на англомовні освітні програми на 

ОС магістра: 

 вперше за спеціальністю 126 Інформаційні системи та 

технології;  

 вдруге за спеціальністю  073 Менеджмент.  

Головами та членами предметних та атестаційних комісій, 

вчасно було надано програми, розроблені тести, було проведено 

індивідуальні усні співбесіди з особами з особливо небезпечних 

територій в т.ч. в режимі он-лайн (особливість вступу 2022 р.).  

Організовано роботу техсекретарів  по реєстрації на МТНК/ МКТ 

під керівництвом заступника відповідального секретаря Підгорної С.Я. 

При ПК ОНУ шостий рік поспіль працює ОЦ «КРИМ-Україна» і 

другий рік ОЦ «ДОНБАС –Україна». 

В приміщенні ПК вже традиційно було створено 

консультаційний центр, щоб надати можливість абітурієнтам 

сформувати електронні заяви.  

Незважаючи на те, що відбулось суттєве оновлення складу 

відповідального та технічного секретаріату було організовано 

сумлінну, злагоджену роботу команди під керівництвом 

відповідального секретаря доцента Білика П.П. 

Загальними зусиллями ректорату, приймальної комісії, 

керівництва та співробітників факультетів, підготовчого відділення, 

Ботанічного саду, прес-служби та профкому студентів і аспірантів 

було проведено профорієнтаційні Дні відкритих дверей в т.ч. он-лайн 

та на території Ботанічного саду. 

Вступна кампанія 2022 хоча і відбулася під час  війни, але 

проведена результативно та професійно. 

 

1.4 Контингент здобувачів вищої освіти. Успішність та 

якість навчання.  



У 2022/2023 н.р. в університеті навчається 5277 студентів денної 

та 1601 студент заочної форми навчання, усього 6878 осіб (у т.ч. 34 

особи, що знаходяться в академічній відпустці). 

Збільшення загального контингенту порівняно з 2021/2022 н.р. 

становить 5,1% 

За рахунок державного бюджету навчається 2065 осіб, що 

становить 30 % від загального контингенту студентів; у 2021/2022 

н.р. цей показник дорівнював 32,1% 

Показники контингенту здобувачів вищої освіти 

Контингент 

студентів 

2020/2021 н.р. 2021/2022н.р. 2022/2023н.р. 

Денна  Заочна  Денна  Заочна  Денна  Заочна  

5133 1441 5140 1403 5277 1601 

Всього 6574 6543 6878 

 Б К Б К Б К Б К Б К Б К 

2072 3061 80 1361 2055 3085 47 1356 2030 3247 35 1566 

Примітки: Б – навчання за рахунок державного бюджету; К – 

навчання за контрактом 

Слід підкреслити, що з 1 грудня 2022 року, відповідно до 

Порядку переведення на навчання за державним замовленням 

окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які 

зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року 

включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб (Постанова кабінету міністрів України від 28 жовтня 

2022 р. № 1224), за погодженням з МОН 86 студентам ОНУ імені 

І.І. Мечникова було змінено форму фінансування і переведено на 

навчання за державним замовленням.  

У 2022/2023 н.р. абсолютна успішність на денній формі 

навчання становила 84 %, що на 1 % більше , ніж у 2021/2022 н.р.; 

якість успішності 50 %, що на 1,3 % більше , ніж у 2021/2022 н.р.  

На заочній формі навчання абсолютна успішність становила 77,3 

%, що на 3,9 % менше, ніж у 2021/2022 н.р.; якість успішності 

навчання становила 52,5 %, що на 0,8 % більше, ніж у 2021/2022 н.р. 

 



Показники абсолютної успішності та якості успішності 

навчання 

 

1.5. Атестація здобувачів вищої освіти 

Атестація здобувачів здійснювалась відповідно до «Положення 

про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії 

в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова». 

Екзаменаційна комісія перевіряла та оцінювала науково-

теоретичну та практичну фахову підготовку здобувачів вищої освіти 

(випускників) для встановлення відповідності засвоєних здобувачами 

вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, компетентностей та 

програмних результатів навчання вимогам стандартів вищої освіти.  

У 2021/2022 н. р. було сформовано 77 комісії, які очолили 77 

провідних вчених університету, інших закладів вищої освіти, установ 

та організацій. 

Показники формування екзаменаційних комісій 

 

Форма 

навчання 

2020/2021 н.р. 2021/2022 н.р 2022/2023 н.р. 

Абсолютна 

успішність, 

% 

Якість 

успішності, 

% 

Абсолютна 

успішність, 

% 

Якість 

успішності, 

% 

Абсолютна 

успішність, 

% 

Якість 

успішності, 

% 

Денна 83,7 50,2 83 48,7 84 50 

Заочна 84,9 54,8 81,2 51,7 77,3 52,5 

 2019-2020 н.р. 2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. 

Загальна кількість 

комісій 

72 77 77 

Кількість голів ЕК 71 77 77 

У т ч. докторів наук, 

професорів з: 

49 51 52 

- університету 43 46 46 

- інших ЗВО 6 5 6 

- організацій - - - 



 Чисельність голів комісій докторів наук, професорів 

дорівнювала 52, що становить 68 % від їх загальної кількості, і це на 

1 % більше порівняно з 2020/2021 н. р. 

У 2021-2022 н.р допущено до атестації 1708 здобувачів, успішно 

пройшли атестацію (захистили кваліфікаційні (дипломні) роботи, 

склали кваліфікаційні іспити (екзамени)) 1669 здобувачів, у т. ч.: 

освітнього ступеня «бакалавр» – 1052, «магістр» – 562, 

«молодший спеціаліст» – 55 осіб.  

За результатами атестації на підставі рішення Екзаменаційних 

комісій: 

– видано 293 диплома з відзнакою (із зазначенням особливих 

досягнень), що становить 18 % від загальної кількості виданих 

дипломів, що на 0,2 % більше, ніж у 2020/2021 н. р; 

– рекомендовано до вступу на третій (освітньо-науковий) рівень 

вищої освіти 81 випускник, що на 12 осіб більше, ніж у 2020/2021 н. 

р.; 

– рекомендовано до впровадження – 32 кваліфікаційні 

(дипломні) роботи; 

– рекомендовано до друку – 30 кваліфікаційних (дипломних) 

робіт.  

Успішно захищено по раціональному природокористуванню – 

73 кваліфікаційні роботи; з досвіду роботи в системі освіти – 6 робіт. 

У 2022/2023 н.р. для проведення атестації здобувачів другого 

(магістерського) рівня створено 36 Екзаменаційних комісій. 

Плановий випуск здобувачів ступеня «магістр» становить за очною 

(денною) формою навчання – 347 осіб, за заочною – 215 осіб. 



1.6. Практична підготовка здобувачів вищої освіти 

 

У 2021/2022 н.р. практику проходили 5939 здобувачів вищої 

освіти, з них 4682 денної та 1257 заочної форм навчання. Загальна 

кількість здобувачів вищої освіти збільшилась у порівнянні з 

2020/2021 н.р. на 10,6%. 

 

 2020/2021н.р. 2021/2022 н.р. 

Денна Заочна Денна Заочна 

Кількість студентів, 

направлених на практику, в 

т.ч.: 

- на навчальну 

- на виробничу 

у т.ч. педагогічну 

4458 

 

1486 

2972 

824 

1167 

 

166 

1001 

305 

4682 

 

1656 

3026 

901 

1257 

 

173 

1084 

298 

Кількість баз 208 – І сем., 

ІІ сем. он-лайн 

114 – І сем., 

ІІ сем. он-лайн 

Керівники практики, осіб, у 

т.ч.: 

- професори 

- доценти 

- інші 

665 

73 

492 

100 

695 

76 

508 

112 

 

Керівниками практик було призначено 665 науково-

педагогічних працівників університету, з них 73 професори (11%), 

492 доценти (74%). У другому семестрі 2020/2021 н.р. здобувачі 

вищої освіти практику проходили з використанням технологій 

дистанційного навчання, у зв’язку з карантином (СОVID-19). У 

2021/2022 н.р. у другому семестрі здобувачі вищої освіти навчання і 

практику проходили у змішаному форматі, у зв’язку з воєнним 

станом в Україні. 



1.7. Видання навчальної та навчально-методичної 

літератури 

 Видання навчальної та навчально-методичної літератури є 

одним з показників навчально-методичної роботи в університеті.  

 За звітний період в університеті надруковано навчальних і 

довідкових видань: 

– підручників – 1 (8,9 ум. друк. арк.) у т. ч. з грифом 

«Рекомендовано вченою радою ОНУ» – 1 (8,9 ум. друк. арк.);  

– навчальних посібників – 13 (170,71 ум. друк. арк.) у т. ч. з 

грифом «Рекомендовано вченою радою ОНУ» – 11 (116,71 ум. 

друк. арк.) у т. ч. надрукованих у видавництві ОНУ – 8 (82,01 ум. 

друк. арк.);   

– навчально-наочних посібників – 1 (3,5 ум. друк. арк.) у т. ч. 

надрукованих у видавництві ОНУ – 1 (3,5 ум. друк. арк.);   

– практикумів – 7 (35,9 ум. друк. арк.) у т. ч. надрукованих у 

видавництві ОНУ – 6 (33,9 ум. друк. арк.);   

– курсів лекцій – 16 (85,65 ум. друк. арк.) у т. ч. надрукованих 

у видавництві ОНУ – 11 (62,3 ум. друк. арк.);   

– хрестоматій – 1 (5,1 ум.друк.арк.); 

– словників – 1 (27,67 ум.друк.арк.) у т.ч. надрукованих у 

видавництві ОНУ– 1 (27,67 ум.друк.арк.);   

– навчально-методичних посібників – 20 (152,66 ум.друк.арк.) 

у т.ч. надрукованих у видавництві ОНУ – 11 (90,2 ум.друк.арк.);  

– тестових завдань – 5 (13 ум.друк.арк.); 

– методичних вказівок – 153 (381,9 ум.друк.арк.) у т.ч. 

надрукованих у видавництві ОНУ – 66 (147,8 ум.друк.арк.);  

– методичних посібників – 13 (71,82 ум.друк.арк.) у т.ч. 

надрукованих у видавництві ОНУ – 5 (20,12 ум.друк.арк.). 

  



 

1.8 Робота Науково-методичної ради. Сертифікатні програми. 

Контроль якості освітнього процесу. Доброчесність. Центр 

лідерства. 

Науково-методична рада 

Науково-методична рада ОНУ є консультативно-дорадчим 

органом при ректораті і діє відповідно до Статуту ОНУ та 

Положення про НМР під керівництвом першого проректора 

Ніколаєвої М.І. В 2022 році до складу НМР входило 35 осіб: 

представники від 11 факультетів, навчального відділу, центру 

якості, фахового коледжу, наукової бібліотеки, відділу аспірантури 

та докторантури, координатор з питань ліцензування та акредитації 

(Гвоздій С.П.), координатор з сертифікатних програм (Сминтина 

О.В.).  

Основними напрямками діяльності Науково-методичної ради 

у 2022 році були участь у формуванні нормативної бази 

університету, підготовка до акредитації освітніх програм, розгляд 

сертифікатних  програм, розгляд та рекомендація до друку 

навчальної літератури.  

За звітний період відбулось 6 засідань, на яких після 

проведення внутрішньої експертизи було розглянуто 80 освітніх 

програм, серед яких як нові програми, так і оновлені редакції 

освітніх програм (третього (освітньо-наукового) рівня - 18, другого 

(магістерського) рівня - 30, першого (бакалаврського) рівня - 31, 

фахового молодшого бакалавра - 1), з подальшою рекомендацією 

для затвердження на Вченій раді ОНУ. 

Протягом звітного періоду було розроблено, розглянуто на 

засіданнях НМР і рекомендовано для затвердження на Вченій раді 

ОНУ 5 нових положень:  

 «Положення про сертифікатні програми в Одеському 

національному університеті імені І. І. Мечникова», 

 «Положення про порядок замовлення, виготовлення, видачі, 

обліку документів про освіту та додатків до них, академічних 



довідок в Одеському національному університеті імені І.І. 

Мечникова та відокремленому структурному підрозділі 

Фаховий коледж ОНУ імені І.І. Мечникова»;  

 «Положення про ректорський контроль рівня знань здобувачів 

вищої освіти в Одеському національному університеті імені 

І.І. Мечникова»;  

 «Положення про проведення контрольних заходів з 

використанням технологій дистанційного навчання в 

Одеському національному університеті  імені І.І. Мечникова»;  

 «Положення про навчання здобувачів вищої освіти за 

індивідуальним графіком Одеського національного 

університету імені І.І. Мечникова».  

Оновлені наступні документи:  

 «Положення про організацію освітнього процесу в Одеському 

національному університеті імені І.І. Мечникова», 

 «Положення про організацію і проведення контролю 

результатів навчання здобувачів вищої освіти Одеського 

національного університету 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 освітні програми 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»,  

 «Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність учасників освітнього процесу Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова», 

 «Положення про порядок проведення практики здобувачів 

вищої освіти  в Одеському національному університеті  імені 

І.І. Мечникова»,  



 «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)», 

 «Положення про порядок створення та організацію роботи 

Екзаменаційної комісії в Одеському національному 

університеті імені І.І. Мечникова та відокремленому 

структурному підрозділі Фаховий коледж ОНУ імені І.І. 

Мечникова». 

У 2022 році  на засіданнях НМР було рекомендовано до друку 

з подальшим наданням відповідного грифу  31 навчально – 

методичних видань, 8 з яких – навчальні посібники із подальшим 

розглядом на Вченій раді ОНУ. 

Секретарем НМР Савастру О.В. підготовлено всю необхідну 

інформацію для затвердження рішень НМР на Вченій раді та 

розміщено на сайті ОНУ. 

Інформація про діяльність НМР відображена сайті ОНУ на 

сторінці НМР за посиланням http://onu.edu.ua/uk/research-council 

В рамках роботи НМР в 2022 році почалась реалізація у 

задекларованого у  2021 році ще одного напряму роботи, 

пов’язаного з підвищенням кваліфікації через запровадження 

сертифікатних програм. 

В ході підготовки до акредитації було розроблено та 

затверждено «Дорожню карту гаранта» (укладач Сминтина О.В.). 

Наразі експертами НМР проводяться обговорення щодо підготовки 

«Дорожньої карти викладача». 

Сертифікатні програми 

У квітні-травні 2022 р. було розроблено та затверджено НМР 

та Вченою Радою ОНУ імені І.І. Мечникова нормативні документи, 

які врегульовують процес розробки та впровадження сертифікатних 

програм, зокрема, «Положення про Сертифікатні програми», «Опис 

сертифікатних програм», форма сертифікату тощо. На офіційному 

сайті університету створена та регулярно наповнюється актуальною 

http://onu.edu.ua/uk/research-council


інформацією сторінка сертифікатних програм 

(http://onu.edu.ua/uk/sertyfikatni-prohramy) 

У травні – жовтні 2022 р. співробітниками університету було 

подано 12 заявок на відкриття оригінальних сертифікатних 

програм.  

За результатами опрацювання цих заявок,  Вченою Радою 

університету було затверджено для впровадження 9 сертифікатних 

програм. Ще 2 програми знаходяться в стані доопрацювання. 

Незважаючи на загострення ситуації в Одесі внаслідок 

масованих ракетних атак, у жовтні 2022 р. було прийнято рішення 

відкрити набір на 2 сертифікатні програми, й цей набір виявився 

успішним. Так, на курс «Розробка та впровадження сертифікатних 

програм» (куратор Олена Сминтина)  було набрано 15 слухачів 

(замість планових 10, коефіцієнт рентабельності 1,5), а на програму 

«Діалог та фасилітація. Особливості медіації в соціальних 

конфліктах» (куратор Інна Терещенко) – 9 слухачів (замість 

планових 7, коефіцієнт рентабельності 1,3).  

 Слухачами цих перших сертифікатних програм стали 

переважно викладачі та аспіранти закладів вищої освіти Одеси, 

Києва, Львова, Запоріжжя та інших провідних університетських 

центрів України, що доводить високу довіру до якості подібних 

освітніх послуг нашого університету.  

Усі слухачі перших сертифікатних успішно виконали умови 

сертифікації та отримали відповідні сертифікати, які повністю 

відповідають вимогам, необхідним для визнання їх як документа 

про проходження підвищення кваліфікації. Ці іменні сертифікати 

оприлюднені на офіційному сайті університету. 

По завершенню сертифікатних програм було проведено 

опитування їх слухачів з метою моніторингу якості цих програм та 

їх подальшого удосконалення. Випускники програми поділилися 

своїми, абсолютно позитивними, враженнями від участі у програмі 

на своїх персональних сторінках у соцмережах, що сприятиме 

подальшому просуванню цих програм на ринку освітніх послуг.  

 

http://onu.edu.ua/uk/sertyfikatni-prohramy


 

 

Центр забезпечення якості освіти  

Центр забезпечення якості освіти ОНУ імені І.І. Мечникова є 

дорадчим органом у структурі університету. У своїй діяльності 

центр забезпечення якості освіти тісно співпрацює з науково-

методичною радою ОНУ імені І.І. Мечникова та навчальним 

відділом. 

Основними завданнями діяльності центру є: організаційний та 

методичний супровід функціонування внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти; моніторинг якості освітніх програм; 

підтримка академічної доброчесності.  

У 2022 році в межах першого напряму представники центру 

брали активну участь у розробленні та оновленні локальних 

організаційно-нормативних документів щодо організації освітнього 

процесу в університеті, а саме: у розробленні Положення про 

організацію і проведення контролю результатів навчання 

здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного 

навчання, Положення про ректорський контроль рівня знань 

здобувачів вищої освіти в Одеському національному університеті 

імені І. І. Мечникова, Положення порядок відрахування, 

поновлення, надання академічних відпусток та права на повторне 

навчання здобувачам вищої освіти в Одеському національному 

університеті імені І.І. Мечникова, оновленні Положення про освітні 

програми в Одеському національному університеті імені 

І. І. Мечникова. Активно здійснювалась робота щодо розроблення 

методичного забезпечення організації освітнього процесу, зокрема 

у підготовці «Методичних вказівок до складання та оформлення 

робочих програм навчальних дисциплін» та методичних 

рекомендацій щодо складання силабусів навчальних дисциплін.  

Керівник центру Аннєнкова І. П. у складі робочих груп 

науково-методичної ради ОНУ імені І. І. Мечникова бере постійну 

участь у внутрішній експертизі освітніх програм.  



У рамках другого напряму за технічної підтримки Центру 

інформаційних технологій систематично проводяться анкетування 

здобувачів освіти університету з питань якості освіти в 

університеті, якості освітніх програм, якості викладацької 

діяльності науково-педагогічних працівників. Гарантам освітніх 

програм надавалась консультаційна допомога щодо проведення 

опитувань та аналізу їх результатів. Результати опитувань 

висвітлюються на веб-сторінці центру 

(http://onu.edu.ua/uk/geninfo/tsentr-zabezpechennia-iakosti-osvity). 

Розроблено анкети для опитування випускників університету та 

роботодавців.  

Система забезпечення академічної доброчесності є однією з 

ключових складових системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти ОНУ імені І. І. Мечникова. У період з 2020 – 2022 рр. 

університет був учасником міжнародного проєкту «Ініціатива 

академічної доброчесності та якості освіти», започаткованого 

Американськими Радами з міжнародної освіти за підтримки 

Посольства США в Україні, Міністерства освіти і науки України та 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. У 

2022 році у межах цього проекту було здійснено самооцінювання 

системи забезпечення якості. У лютому 2022 року 143 викладача та 

295 здобувачів освіти взяли участь в опитуванні з питань якості 

освіти і освітнього процесу, в цілому, і академічної доброчесності. 

Участь Університету в таких опитуваннях дозволяє з’ясувати 

загальні тенденції стану визначених індикаторів в українських ЗВО 

і побачити місце Університету серед інших закладів. Крім того, 

оскільки таке опитування змістовно і технічно забезпечено на 

високому рівні, його результати досить надійні, і тому можуть 

стати підґрунтям для подальшого осмислення і прийняття 

управлінських рішень.  

 

Центр лідерства 

Впродовж звітного періоду  Центром лідерства було 

підготовлено декілька програм для студентів та співробітників 

http://onu.edu.ua/uk/geninfo/tsentr-zabezpechennia-iakosti-osvity


університету. Однією з програм  є курс «Лідерство через 

управління конфліктами» для студентів та співробітників 

університету. Ця програма унікальна для України, авторська та 

заснована на практичному досвіді та авторських підходах у 

конфліктології. 

Після повномасштабного вторгнення та зміни соціальної 

ситуації і в системі освіти Центр лідерства розпочав роботу в якості 

кризового реагування. 

Розроблено та затверджено 2 відкриті сертифікаційні 

програми. Взяли участь в акредитаційних обговореннях на різних 

спеціальностях (відповідно до Положення про «Вирішення 

конфліктів в університеті», де Центр лідерства виступає 

посередником та аналітиком). Загалом за рік участь у 4 комісіях. 

Регулярно проводяться консультування студентів, викладачів 

та співробітників університету з питань вирішення конфліктів та 

комунікації між колегами. 

В рамках внутрішньої академічної мобільності було проведено 

лекції в Чернівецькому національному університеті імені Юрія 

Федьковича.  

Основними напрямками є: 

 експертиза; 

 дослідження; 

 підтримуюча (професійна та конфліктологічна) діяльність 

За звітній період: 

1. Зібрано документи та створено архів за тематикою: 

переговори та переговорні техніки в умовах війни, підготовка 

процесів регуманізації, особливе місце посідає питання щодо 

ставлення до полонених з боку ЗСУ та українських людей (з 

березня до теперішнього часу). У лютому  планується зробити цей 

архів публічним. 

2. Досліджено питання з міжрегіональної кооперації за умов 

війни. 

3. Проведено цикл зустрічей (березень-травень) щодо 

обговорення питання: Як вистояти в умовах війни? 



4. Здійснюється професійна та психологічна підтримка 

викладачів із різних регіонів України. Основний тематичний блок: 

Як викладати  медіацію, яка стоїть на засадах ненасильства, в 

умовах війни, коли домінує сила та агресія? Які виклики та як 

справляються з цими викликами викладачі.  

5. Підтримка професіоналів – медіаторів із різних регіонів 

України, зустрічі та консультування щодо роботи в нових умовах.  

6. Професійна підтримка медіаторів та тих, хто працює з 

переселенцями.  

7. Проведено консультування 4 волонтерських груп, які 

працюють з переселенцями з України у різних країнах (Польща, 

Люксембург, Болгарія, Кріт). 

8. Реалізовано оновлену сертифікатної програму «Діалог та 

фасилітація. Особливості соціального конфлікту за умов війни». 

Спікерами були експерти у сфері конфліктології, медіації, права, 

психології та соціології, які мешкають у різних містах України та 

Європи.  

Це унікальна програма аналогів якої немає в Україні 

розроблена з урахуванням впливу та наслідків війни. Слухачами 

були не лише викладачі ЗВО (Полтава, Вінниця, Київ), а й 

представники великих громадських організацій, які працюють з 

темою конфліктів, у міжнародних організаціях тощо (USAID, 

Говерла). Програма отримала високу оцінку у слухачів.  

Крім того, керівник центру лідерства Інна Терещенко 

виступала  як експерт на зустрічі з Генеральним секретарем ОБСЄ, 

брала участь у робочих групах, ініційованих міжнародними 

організаціями (Датська рада щодо біженців) щодо визначення 

стратегії роботи з міграційними процесами, в заходах  в рамках 

GPPAC (Мережа Глобального партнерства щодо запобігання 

збройнимконфліктам) робота з гендерного компоненту у 

миробудуванні в умовах конфлікту, в робочих групах про крос-

контактні діалоги тощо. 



Таким чином ОНУ імені І.І.Мечникова займає ключові позиції 

серед університетів, які працюють з медіацією та миротворчістю, 

пропонує нові теми та нові підходи в роботі. 

 

1.9. Комп'ютерне забезпечення освітнього процесу 

Центр інформаційних технологій постійно проводить роботи 

по основних напрямках в ІТ-сфері, зокрема підтримці вебресурсів, 

представленні університету в мережі Інтернет, ремонті 

комп'ютерної техніки, технічній підтримці користувачів, технічній 

підтримці в проведенні заходів вступної кампанії ОНУ та 

акредитації освітніх програм, анкетуванні студентів, забезпеченні 

працездатності систем електронної пошти у трьох доменах тощо.  

Крім того, проводиться супровід систем дистанційного 

навчання на базі ресурсів компаній Google та Microsoft. Для 

декількох підрозділів надається хостинг  для системи  

дистанційного навчання Moodle. З початку періоду карантинних 

обмежень забезпечується адміністрування платформи Coursera, що 

використовується у навчальному процесі ОНУ імені І.І. Мечникова. 

Протягом  цього року додатково було створено підключення до 

таких систем електронних он-лайн курсів, як edX і Udemy та 

проводиться їх адміністрування. Окремо можна виділити 

програмний продукт Zoom компанії Zoom Video Communications, 

що набув великої популярності у викладачів та студентів, 

адміністрування ліцензій якого проводиться співробітниками 

Центру ІТ.  

Паралельно  з роботою ПК було організовано роботу Центру по 

проведенню ЗНО/ МТНК/ МКТ на базі ОНУ з залученням до роботи 

керівника (Ковальчук С.В.) та  співробітників ЦІТ ОНУ. 

Центр інформаційних технологій у 2022 році постав перед 

новими викликами сьогодення. Відсутність постійного живлення з 

міських електромереж призвело до екстреної потреби у 

позаплановому впровадженні додаткової системи віртуалізації 

серверних систем для повноцінного функціонування офіційних 

ресурсів університету, оптимізації та адаптації систем резервного 



та автономного електроживлень критичної інформаційної 

інфраструктури. Для визначення доцільності та можливості 

використання сучасних хмарних технологій проведено роботу по 

аналізу хмарних технологій  віртуалізації та хостингу. 

Постійно проводяться роботи по знешкодженню хакерських 

атак, джерелом походження яких є країна агресор. У подальшому 

забезпечується їх аналіз, що дозволяє більш ефективно захищати 

інформаційну та телекомунікаційну інфраструктуру університету.  

 

1.10. Центр кар’єри (Бюро) сприяння працевлаштуванню 

випускників та студентів 

 Одним із напрямків діяльності університету є 

працевлаштування  випускників університету, що координується 

Центром кар’єри (Бюро) сприяння працевлаштуванню 

випускників та студентів. 

 Основними напрямками роботи Бюро є: профорієнтація 

серед учнівської молоді; залучення роботодавців до партнерства; 

розвиток навичок у студентів, їх конкурентноспроможності на 

ринку праці; профконсультування, консультації з планування  

кар'єри; допомога у працевлаштуванні, залучення потенційних 

роботодавців до проектів Центру кар'єри; проведення тренінгів з 

розвитку навичок soft-skills, воркшопів, майстер-класів; 

організація проходження студентами практик та стажувань тощо.  

 Партнерами-роботодавцями є : Департамент освіти і науки 

Одеської міськради, Департамент юстиції, Департамент охорони 

здоров'я, Інтерхім, Артеріум, турагенції та мовні школи, Нова 

пошта, мережа торгівельних центрів «Таврія В», «Сільпо», 

«Metro», НДІ та центри, ЗМІ, видавництва, телеканали, музеї, 

архіви, ІТ-компанії, банки, Carrer Club. 

Основними ключовими показниками діяльності підрозділу є 

працевлаштування випускників, а тому щорічно проводиться 

моніторинг, за яким відслідковується актуальність певних 

спеціальностей на ринку праці. Найбільшим попитом користуються 



фахівці за спеціальностями: педагогічна освіта, економіка і 

підприємництво, біологія, комп’ютерні науки та комп’ютерна 

інженерія, філологія, фармація, журналістика. 

За 2022 рік в умовах війни було проведені 2 онлайн-

презентації роботодавців, ярмарок вакансій та тренінг щодо 

створення резюме та підготовки до співбесіди з роботодавцем. 

Аналіз працевлаштованості випускників становить близько 

72 %. 

Студента користуються послугою профорієнтаційного 

консультування, яке має на меті професійне тестування, а також 

рекомендації за результатами тестування, тестування обраної 

професії та створення кар’єрного плану. 

 

1.11. Організація роботи Вченої ради ОНУ 

  

 За звітний період Вчена рада ОНУ імені І.І. Мечникова 

працювала на 11 засіданнях, більшість з яких було проведено в 

умовах воєнного стану в Україні. Саме тому, основна увага була 

спрямована на вирішенні пріоритетних завдань - забезпеченні 

якісної освіти студентам, аспірантам, докторантам; систематизації 

в організації навчально-методичної, наукової роботи викладачів; 

плануванні заходів для безперебійної роботи адміністративних та 

господарчих підрозділів в особливих умовах праці. 

  

 Серед основних питань розглянутих Вченою радою:  

-   затвердження освітніх програм та навчальних планів; 

-   підсумки акредитації в ОНУ; 

-   підготовка до випускної атестації бакалаврів та магістрів у 2022 

році; 

-   обрання за конкурсом на вакантні посади науково-педагогічних 

працівників; 

-   атестаційні справи здобувачів вчених звань; 

-   міжнародна академічна мобільність здобувачів університету;  

-   відповідність вимогам МОН України наукових видань ОНУ; 



-  укладення договорів про наукове та науково-освітянське 

співробітництво між ОНУ та установами інших країн;  

-   вступи до докторантури та звіти докторантів; 

-  затвердження тем дисертацій та індивідуальних планів 

здобувачів третього рівня вищої освіти (PhD);  

- звіти про науково-дослідну діяльність університету; про 

фінансово-економічні показники та адміністративно-господарчу 

роботу; 

- обрання молодих вчених на стипендії Кабінету Міністрів 

України, державні іменні стипендії для увічнення подій Революції 

Гідності та вшанування подвигу Героїв України - Героїв Небесної 

Сотні; найкращих студентів та аспірантів  на здобуття академічних 

стипендій різного рівня. 

  

 Відповідальність та професіоналізм членів Вченої ради 

сприяли прийняттю важливих рішень: 

1. Присвоєно 9 вчених звань професора, 16 вчених звань доцента 

та 1 – старшого дослідника. 

2. Обрано за конкурсом 3 завідувачів та 6 професорів кафедр. 

3. Відповідно до Порядку присудження ступеня доктора 

філософії (PhD) затверджено 6 одноразових спеціалізованих 

вчених рад для захисту дисертацій та видано 19 дипломів 

докторів філософії.  

4. На підставі рішень вчених рад схвалено реорганізацію по  

факультетах: економіко-правовому; філологічному; геолого-

географічному; біологічному; міжнародних відносин, 

політології та соціології; математики, фізики та 

інформаційних технологій; психології та соціальної роботи; 

історії та філософії. 

5. Визнано результати стажування 28 науково-педагогічних 

працівників університету відповідно до «Положення про 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних 

працівників в Одеському національному університеті імені І. 

І. Мечникова» та затверджено 7 програм підвищення 



кваліфікації. 

6. Рекомендовано до друку з грифом «ОНУ імені І. І. 

Мечникова» - 8 навчальних посібників та 8 монографій, 

 

а  також затвердженню низки Положень: 

 

1. Положення про організацію освітнього процесу в Одеському 

національному університеті імені І. І. Мечникова. 

2. Положення про освітні програми в Одеському національному 

університеті імені І. І. Мечникова. 

3. Положення про порядок відрахування, переривання навчання, 

надання академічної відпустки, поновлення і переведення 

здобувачів вищої освіти в Одеському національному 

університеті імені І. І. Мечникова. 

4. Положення про порядок замовлення, виготовлення, видачі, 

обліку документів про освіту та додатків до них  в ОНУ. 

5. Положення про організацію і проведення контролю 

результатів навчання здобувачів вищої освіти Одеського 

національного університету імені            І. І. Мечникова. 

6. Положення про порядок проведення практики здобувачів 

вищої освіти  в Одеському національному університеті  імені 

І. І. Мечникова (оновлена редакція). 

7. 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). 

8. Положення про порядок створення та організацію роботи 

Екзаменаційної комісії в Одеському національному 

університеті імені І. І. Мечникова та відокремленому 

структурному підрозділі «Фаховий коледж ОНУ імені        І. І. 

Мечникова» (оновлена редакція). 



9. Положення про ректорський контроль рівня знань здобувачів 

вищої освіти в Одеському національному університеті імені 

І. І. Мечникова. 

10. Положення про проведення контрольних заходів з 

використанням технологій дистанційного навчання в 

Одеському національному університеті  імені І. І. Мечникова. 

11. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії  в аспірантурі Одеського 

національного університету імені            І.І. Мечникова (нова 

редакція). 

12. Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність учасників освітнього процесу Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова (нова 

редакція).  

13.  Положення про Приймальну комісію ОНУ імені І.І. 

Мечникова. 

14. Положення про Апеляційну комісію ОНУ імені І.І. 

Мечникова. 

15. Положення про факультет історії і філософії (нова 

редакція). 

16. Положення про Юридичну клініку Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова.  

 В цілому, своєчасно прийняті рішення Вченої ради у 2022 

році та наданні рекомендації, сприяли злагодженої роботі 

адміністрації щодо управління освітньою, науковою та 

господарчою  діяльністю університету в особливих умовах праці. 

1.12. Кадрове забезпечення освітнього процесу 

Основною метою керівництва ОНУ імені І. І. Мечникова, в 

умовах військової агресії проти України,  впродовж всього 2022 

року було збереження висококваліфікованого кадрового 

потенціалу, який був сформований спільними зусиллями всього 

університетського колективу за попередні роки та який міг би 

забезпечити якісну реалізацію освітніх та наукових програм в 



складних умовах війни та продовжив впровадження інноваційних 

наукових досліджень та розробок.  

Вимоги організації трудових відносин в умовах воєнного 

стану, визначені вимогами Закону України № 2136-IX від 

15.03.2022р. поставили нові виклики, з якими ми раніше не 

зустрічалися, та які вимагали швидкого реагування і оперативного 

вирішення. Всі конституційні права і свободи людини і 

громадянина, гарантії працівників, визначені КЗпП України та які 

не обмежив правовий режим воєнного стану - були дотримані 

адміністрацією ОНУ імені І.І. Мечникова в повному обсязі. Всім 

працівникам, які на початку війни були вимушені покинути 

домівки, щоб зберегти власне життя та життя своїх рідних, -  за їх 

заявами були надані відпустки без збереження заробітної плати 

визначеної тривалості. Початок 2022-2023 навчального року та 

відсутність в Одеському регіоні активних бойових дій багатьох 

повернули додому. На середину вересня за кордоном знаходились 

57 співробітників професорсько-викладацького складу, які 

забезпечували викладацькою діяльність у дистанційному режимі.   

До окремої категорії співробітників, які не могли виконувати свої 

функціональні обов’язки у віддаленому режимі,  було застосовано 

таку форму трудових відносин як призупинення дії трудового 

договору. На кінець 2022 календарного року з 11 співробітниками 

призупинено трудовий договір: 7 осіб - професорсько-

викладацького складу; 4 – адміністративно-господарського складу.  

З перших днів війни на захист нашої Батьківщини стали 8 

наших з вами колег та 10 студентів різних факультетів, які взяли в 

руки зброю та наближають День перемоги над ворогом.   Будемо 

вірити, що всі вони повернуться здоровими та неушкодженими.      

Реагуючи на виклики сьогодення,  Вчені ради 8 факультетів 

висунули свої пропозиції щодо реорганізації своїх структурних 

підрозділів, що дозволило привести штатні розписи до 

відповідності нормативів на одну штатну посаду науково-

педагогічних працівників, які діють для ЗВО. В результаті цього 

важкого кроку було звільнено у зв’язку зі скороченням штату 19 



співробітників університету: 10 осіб – професорсько-викладацького 

складу та 9 – учбово-допоміжного персоналу. Всім цим 

співробітникам, крім обов’язкових виплат, була виплачена вихідна 

допомога у розмірі середнього місячного заробітку. 

Станом на 31.12.2022 року в ОНУ імені І. І. Мечникова  було 

укладено 1672 трудові договори, з яких на науковий і 

професорсько-викладацький склад припадало 768 трудових 

договорів.  

Із цього числа: 

-  науково-педагогічні працівники – 745 трудових договорів; 

-  педагогічні працівники -  23 трудові договори. 

що дорівнює 46% від загальної кількості. 

 Учбово-допоміжний та адміністративно-господарський склад  

- 904 трудових договорів. 

Впродовж 2022 року Університету вдалося зберегти кількість 

докторів наук та професорів у порівнянні з показниками 2021 року, 

серед яких: 

- докторів наук – 163; 

- професорів – 123 

Кількість кандидатів наук складає 459 осіб в т.ч. доцентів 358, 

старших наукових співробітників – 3. Без наукового ступеня та 

вченого звання в університеті працює 149 осіб. 

У 2022 році, незважаючи на складні часи, з метою морального 

стимулювання, публічного визнання та схвалення, позитивної 

оцінки успіхів трудової діяльності державними установами нашої 

країни  були  відзначені  відомчими нагородами різного рівня 19 

співробітників університету: 

- нагрудним знаком «Знак пошани» Міністерства оборони 

України – Труба Вячеслав Іванович, ректор університету; 

- нагрудним знаком «Відмінник освіти» Міністерства освіти 

і науки України – Яворська Вікторія Володимирівна, декан 

геолого-географічного факультету; 

- Почесною грамотою Одеської обласної адміністрації – 5; 

- Почесною грамотою Одеської обласної ради – 8; 



- Почесною відзнакою Одеської обласної ради – 2; 

- Подякою Одеської обласної військової адміністрації – 1; 

- Почесною грамотою Ради ректорів ЗВО – 1.  

 

 

ІІ. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

1.1. Узагальнена інформація щодо наукової діяльності 

 

Наукові дослідження в ОНУ проводяться на 11 факультетах і 

підрозділах Науково-дослідної частини, до структури якої входять: 

НДІ «Астрономічна обсерваторія», Науково дослідний інститут 

фізики, 5 наукових і науково-навчальних Центрів та 3 науково-

дослідних лабораторії.  

Наукова та науково-технічна діяльність координується 

проректором Іваницею В.О., документальний супровід 

здійснюється науковою-дослідною частиною під керівництвом 

Копійки О.К.) 

Загальний обсяг фінансування наукової та науково – технічної 

діяльності у 2022р складає 22,2 млн. грн. (у 2021 р. – 32,9 млн. 

грн.). 

За результатами наукової та науково - технічної діяльності 

університету, фінансування в 2022 році здійснювалось: 

 за рахунок коштів державного бюджету – 20,1 млн.грн (2021р.- 

26,4 млн.грн.) 

В тому числі: 

- із загального фонду державного бюджету – 19,5 млн. грн. (2021 

рік – 24,2 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: 0,2 млн. 

грн. 



- на виконання робіт за програмою підтримки державою 

пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-

технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої 

освіти: 0,4 млн. грн 

 обсяг надходжень до спеціального фонду університету складає 

2,1 млн. грн. (у 2021 році 6,5 млн.грн): 

В тому числі: 

- за проектами міжнародного співробітництва (гранти, наукові 

проекти) – 1,9 млн. грн. (2021 рік – 1,8 млн. грн.); 

- за договорами на розробку науково-технічної продукції, 

надання наукових послуг з установами, організаціями, 

підприємствами України та інших джерел – 0,2 млн. грн. (2021 

рік – 4,7 млн. грн.). 

Загальна чисельність штатних науково-педагогічних 

працівників та працівників наукових підрозділів науково-дослідної 

частини університету складала: 765 осіб, з них штатних науковців – 

120. Загальна кількість докторів наук –146, з яких 14 - штатні 

науковці, кандидатів наук – 430, з яких 31 - штатні науковці. 

Важливим критерієм оцінки наукової діяльності вчених 

університету є кількість наукових видань, що містять найновітніші 

результати наукових досліджень. Так за звітний 2022 рік 

опубліковано:  

- 30 монографій; 

 - 74 підручників, навчальних посібників; 

 - 1108 публікацій (статей); 

 - 254 статей у зарубіжних виданнях; 

У 2022 році при виконанні науково-дослідних робіт науковими 

співробітниками та викладачами ОНУ отримані перспективні 

оригінальні теоретичні і практичні результати, які 

використовуються профільними управліннями державних 

організацій. 

Так, було проведено роботу в рамках господарчого договору з 

оцінки впливу на біорізноманіття проекту ПУВЕС в межах 

території реалізації планової діяльності у період підготовчих та 



будівельних робіт з ТОВ «Південно-Укураїнська 

вітроелектростанція» (Стойловський В.П.). 

В звітному році було продовжено науково-технічно 

співробітництво з такими підприємствами Обласна служба 

експлуатації адміністративних будівель (м. Одеса) – послуги з 

авторського нагляду, управління, інформаційного та технічного 

обслуговування автоматизованої електронної системи 

голосування» (Глауберман М.А.).  

В звітному періоді Одеський університет з метою обміну 

науковою інформацією ініціював проведення 35 науково-

практичних конференцій та  семінарів  (з них 21 заходів  

міжнародного рівня, 14 – всеукраїнських).  

Міжнародна наукова конференція  пройшла з 11 по 12 липня 

2022 року у рамках XVIІ Літньої школи «Molecular Biology, 

Biotechnology and Biomedicine» на базі Біотехнологічного науково-

навчального центру і кафедри мікробіології, вірусології та 

біотехнології Одеського національного університету імені І.І. 

Мечникова. В ході роботи конференції було заслухано 13 усних та 

представлено 7 стендових доповідей.  

А 25 серпня 2022 р. відбулася робота Біологічної секції 

щорічної Міжнародної Гамовської конференції у режимі он-лайн на 

платформі Zoom.  

У роботі секції брали участь відомі науковці, що ведуть 

дослідження в області молекулярної біології та генетики з  

провідних наукових установ України, Канади, США, Великої 

Британії і Німеччини, також брали участь аспіранти та студенти 

(більше 50 учасників).  

Регіональний центр інтегрованого моніторингу і екологічних 

досліджень (РЦІМЕД) Одеського національного університету імені 

І.І. Мечникова (ОНУ) протягом останньої декади липня проводив 

низку онлайн заходів за міжнародним проектом «Екологічний 

моніторинг в басейні Чорного моря з використанням продуктів 

програми Копернікус» (PONTOS) Спільної операційної програми 

(СОП)   транскордонного співробітництва (ТКС) «Басейну Чорного 



моря 2014-2020», яка фінансується ЄС через Європейський 

Інструмент Сусідства (ЄІС). 

20 липня 2022 р. відбувся Спільний відкритий семінар в Одесі, 

який відвідало 60 учасників. 

21 липня відбувся відкритий семінар в Одесі, на якому команда 

ОНУ, українського партнеру проекту PONTOS, більш детально 

представила учасникам попередні результати оцінок  зміни 

берегової лінії,  динаміки концентрації хлорофілу та евтрофікації, 

змін покриву водного рослинності та сільськогосподарського 

водного балансу, які були проведені в українському пілотному 

регіоні. 

Також 21 липня було проведено захід для ознайомлення з 

платформою PONTOS в Одесі. Протягом цього івенту команда 

PONTOS представила учасникам інтерактивну платформу 

PONTOS, розроблену в рамках проекту, і продемонструвала, як 

ефективно та легко нею користуватися. Для учасників було 

проведене практичне тренування, оскільки всі мали змогу 

повторювати за доповідачем, використовуючи власні смартфони 

або ноутбуки, та ставити питання і висловлювати побажання до 

розробників. Учасники всіх трьох заходів виявили значну 

зацікавленість в результатах проекту і ставили багато запитань 

щодо їх практичного застосування. Зокрема всі учасники оцінили 

можливості та зручності розробленої платформи PONTOS і 

висловили бажання використовувати її в своїй щоденній роботі. 

26 і 27 липня було проведено Другий тренінг з Дистанційного 

Зондування Землі та екологічного моніторингу для молодих вчених 

та практиків в Одесі, який відвідали 43 учасники.  

За результатами науково-технічної діяльності співробітників  

ОНУ та за підтримки відділу з питань інтелектуальної власності 

НДЧ в звітному році університетом отримано 6 охоронних 

документів (з них 2 –  патенти на винаходи, 4 – на корисну модель),  

та з метою захисту  найефективніших розробок було подано 8 

заявок (з них 6 – на винаходи) до Державного підприємства 

«Український інститут інтелектуальної власності». 



Науково-дослідна частина університету постійно запрошує до 

співпраці досвідчених науковців, викладачів, аспірантів і студентів 

з готовими інноваційними рішеннями, технологічними продуктами, 

з модернізованими послугами або бізнес-моделями, що мають 

рішення наукового характеру та прагнуть отримати новий досвід, 

знання та навички  для комерціалізації своїх напрацювань. 

Запорукою збереження і розвитку наукового потенціалу 

університету, майбутніх перемог спадкоємців його славних 

наукових традицій, є системна і активна робота наукових 

керівників зі студентами. 

У 2022 році в розв’язанні актуальних наукових задач і проблем, 

відповідно до пріоритетних наукових напрямів розвитку науки і 

техніки, брали участь понад 3285 студентів. Було зроблено 719 

доповідей  на наукових конференціях різного рівня (видано 2 

збірника матеріалів науково-практичних конференцій молодих 

учених і студентів). 

За успіхи у науковій, творчій та громадській діяльності 2 

студента отримали стипендію Одеського міського голови. 2 

студента отримали стипендію Фонду Віктора Пінчука. 

Кращі студенти університету отримують академічні стипендії: 

стипендію Президента України – 2, стипендію Верховної Ради 

України – 4, стипендію імені М.С. Грушевського – 2, стипендію 

Кабінету Міністрів – 1. 

 

2.2. Підготовка кадрів через аспірантуру та докторантуру 

 Аспірантура та докторантура є основними формами 

підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої 

кваліфікації. Координацію діяльності структурних підрозділів, які 

ведуть підготовку здобувачів ступеня доктора філософії/кандидата 

наук та доктора наук в ОНУ імені І.І. Мечникова  успішно здійснює 

відділ аспірантури та докторантури під керівництвом Ружицької 

О.М. Підготовка аспірантів та докторантів з метою здобуття 

ступеня доктора філософії та доктора наук відбувається відповідно 

до Постанови Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р. 



«Про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора 

філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах». ОНУ має 

ліцензію на підготовку здобувачів вищої освіти на третьому 

(освітньо-науковому) рівні з 21 спеціальності. Аспіранти ОНУ для 

здобуття ступеня доктора філософії навчаються на очній (денній та 

вечірній) формі навчання.  

Усього станом на 31 грудня 2022 року в аспірантурі ОНУ 

проходять підготовку 259 здобувачів ступеня доктора філософії. 

Дані розподілу осіб за різними формами навчання та видами 

фінансування (за кошти державного бюджету чи кошти фізичних 

або юридичних осіб) наведені в таблиці: 

Фінансування 

  

Форма навчання РАЗОМ 

Денна Вечірня 

Бюджет 127 37 164 

Контракт 63 33 96 

РАЗОМ 190 70 260 

Також, станом на 31 грудня 2022 року, перебувають в 

аспірантурі ще 2 здобувача наукового ступеня кандидата наук.  

За результатами основної вступної кампанії у 2022 році 

зараховано до аспірантури 72 особи (із них 38 – за державним 

замовленням (27 та 11 на денну та вечірню форми навчання 

відповідно) та 34 – на умовах контракту). В цьому році також був 

зарахований до аспірантури один іноземний громадянин 

(спеціальність 104 «Фізика»).   

Освітній процес аспірантів у 2022 році, відбувся у повному 

обсязі відповідно до навчальних планів та графіків навчальних 

занять, з урахуванням норм та правил, які вводились в Україні та в 

університеті в зв’язку із військовим станом в країні. Весною 2022 

року з метою вивчення моніторінгу якості освітньо-наукових 

програм Центром якості спільно із відділом аспірантури і ЦІТ, було 

проведено анкетування аспірантів, яке показало позитивну 

динаміку якості реалізації освітньо-наукових програм на третьому 

(освітньо-науковому) рівні вищої освіти. Результати анкетування 

розміщені на сайті ОНУ. Для подальшого удосконалення якості 



ОНП, Центром якості був проведений аналіз результатів 

анкетування за кожною освітньою програмою та надісланий 

гарантам ОНП для врахування при оновленні ОНП.   

У вересні 2022 року відбувся випуск 29 здобувачів освітнього 

ступеня «доктор філософії» 4 курсу за 11 освітньо-науковими 

програмами. Усього в 2022 році завершили підготовку в 

аспірантурі 33 особи (в тому числі 4 здобувача ступеня кандидата 

наук), з них одна особа з достроковим захистом дисертації. 

На початку 2022 року набув чинності новий порядок 

присудження ступеня доктора філософії. Введена в дію нова 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 

«Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора 

філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої 

ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження 

ступеня доктора філософії». Для забезпечення внутрішньої 

організації процедури захистів дисертацій докторів філософії згідно 

нового порядку в ОНУ було розроблено та затверджено нову 

редакцію "Положення про здобуття наукового ступеня доктора 

філософії в Одеському національному університеті імені І. І. 

Мечникова» (2022 р.). За новим порядком у 2022 році вже 

проведено 10 наукових фахових семінарів для попередньої 

експертизи дисертації, розглянуто і затверджено вченою радою 

ОНУ 10 відповідних спеціалізованих разових рад, на сайті ОНУ і в 

ІС НАЗЯВО розміщено відповідні повідомлення, триває підготовка 

до захистів дисертацій.  

Слід відзначити що в ОНУ у 2022 році також продовжували 

захищати дисертації докторів філософії в разових спецрадах, які 

були створені до 31 грудня 2021 року відповідно до Постанови № 

167 про Тимчасовий порядок присудження ступеня доктора 

філософії. У 2022 році згідно наказів МОН та рішень вченої ради 

ОНУ було видано 5 дипломів доктора філософії та додатків до них 

європейського зразка.   

Згідно чинного законодавства створення разових рад 

утворюється закладом, в якому здобувач виконав акредитовану 



освітньо-наукову програму. Отже наявність акредитації освітніх 

програм є необхідною умовою для проходження підсумкової 

атестації аспірантів та здобуття ступеня доктора філософії в ОНУ. 

У 2021-2022 навчальному році в ОНУ продовжувався процес 

акредитації освітньо-наукових програм (ОНП) підготовки докторів 

філософії. Всі п’ять програм, які були заявлені, акредитовані 

НАЗЯВО. Із них ОНП «Географія» і ОНП «Комп’ютерні науки» 

отримали сертифікати строком на 5 років; ОНП «Економіка», ОНП 

«Науки про Землю» та ОНП «Біотехнології та біоінженерія» в 

зв’язку із початком воєнних дій в країні були акредитовані строком 

на один рік (до 17.05.2023 року). Усього станом на грудень 2022 

року в ОНУ акредитовані 13 освітньо-наукових програм з 

підготовки докторів філософії, про що є відповідні рішення і 

сертифікати НАЗЯВО.     

 В докторантурі ОНУ станом на 31 грудня 2021 року 

проходять підготовку 6 осіб. Зараховано до докторантури у 2022 

році – 3 особи, із них дві особи на бюджет та одна на контракт. В 

2022 році закінчили нормативний термін підготовки в докторантурі 

3 особи, які виконали наукову програму підготовки та представили 

результати наукових досягнень у вигляді дисертації або монографії.   

В ОНУ у 2022 році згідно нових нормативних вимог створено 

3 постійно діючі докторські спецради з таких спеціальностей: 

Д 41.051.01, профіль ради: 01.04.10 – Фізика напівпровідників 

та діелектриків; 01.04.14 –Теплофізика  та молекулярна фізика; 

01.04.17 – Хіміч- 

на фізика, фізика горіння та вибуху. 

         Д 41.051.11, профіль ради: 08.00.03 – Економіка та управління 

національним  господарством; 08.00.04 – Економіка та управління 

підприєм- 

ствами (за видами економічної діяльності), 08.00.08 – Гроші, 

фінанси і кре-дит. 

      Д  41.051.02, профіль ради: 10.02.01 – Українська мова; 10.02.04 

– Германські мови.  

В цілому, за звітний період 2022 року в ОНУ продовжувалась 



системна  діяльність у напрямку забезпечення та удосконалення 

підготовки аспірантів та 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 та 

проведення захистів здобувачів ступенів доктора філософії та 

доктора наук; оформлення та видача докторам філософії 

академічних довідок, диплому та додатку до диплому 

європейського зразка тощо. Для успішної підготовки докторів 

філософії в ОНУ необхідно продовження системної роботи в цьому 

напрямку, а також вирішення нагальних питань, які потребують 

наразі додаткової уваги, зокрема щодо забезпечення можливості 

створення та діяльності разових спецрад, технічного забезпечення 

захисту дисертацій на загальноуніверситетському рівні.  

 

1.3. Робота Наукової бібліотеки 

 

Поповнення фонду 

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 онлайн утиліт 

платформи Web of Science) 

Science Direct  



Scopus (доступ до баз даних); 

EBSCOhost 

ОЛДІ ПЛЮС – триал доступ на 2022 рік 

STATISTA.COM– триал доступ на 2022 рік 

LIBRARIA – триал доступ  

Slavic Humanities Index  

Springer  

Research4Life 

Центр учбової літератури (ЦУЛ) 

“Ліга-Закон Еліт” 

“Ліга-Закон Преміум” 

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 30290 грн. 00 грн.  

Видавництво ОНУ 

За поточний 2022 рік за кошти університету у видавництва ОНУ 

отримано 76 назв./ 702 од. на суму 58239 грн. 16 коп. 

 До фондів НБ введено 608 од./ 76 назв:  

 підручників, навч. посібників – 75 од./ 7 назв; 

 методичних посібників – 510 од./ 51 назва; 

 періодики 23 од./ 18 назв 

Видання, що відправлені за книгообміном між бібліотеками 

України. 

Традиційно відділ комплектування здійснює книгообмін з 

бібліотеками України. Найбільш тісний контакт налагоджений з 

університетськими бібліотеками міст Києва, Львова,  Харкова, 

Дніпра, Запоріжжя, Кропивницького, Полтави, Ужгорода, Вінниці. 

За книгообміном у 2022 році відправлено 150 примірників 

періодичних видань вартістю 30553 грн. 82 коп. 

Видання, що надійшли за книгообміном між бібліотеками 

України. 

http://ebooks.oldiplus.ua/
https://www.statista.com/


За книгообміном отримано за період з січня по листопад 2022 

року 120 примірників вартістю 14824  грн. 08 коп. 

Обов’язковий примірник. 

Наукова бібліотека приймає обов'язкові примірники видань, 

що надруковані за власний рахунок співробітниками університету. 

 Всього у 2022 році. співробітниками університету до 

бібліотеки передано 221 од. обов'язкових примірників вартістю 

18298 грн. 00 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 930 

примірниками дарчої літератури, вартість якої складає 78377 грн. 

94 коп. 

Дипломні роботи 

Як і попередні роки, бібліотека отримує від факультетів 

університету дипломні роботи бакалаврів та магістрів. На даний час 

до бібліотеки  надійшла 788 робіт. 

Загальне фінансування бібліотеки за звітний період: 88529 

грн. 16 коп. 

            Роки      

Всього 

2018/2019 2019/2020 2021 2022 

Закуплено 

книг: 

(од./тис.грн.) 

73/14909.46 - - - 

Закуплено 

періодики: 

(од./тис.грн.) 

39/32372.22 24/25845.32 

 

9/17650,73 - 

Доступ до 

електронних 

баз: 

    



WEB of Science безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно 

Scopus (доступ 

до баз даних) 

безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно 

EBSCOhost  105000.00 50000.00 безкоштовно безкоштовно 

STATISTA.COM   безкоштовно безкоштовно 

LIBRARIA   безкоштовно безкоштовно 

ОЛДІ ПЛЮС   безкоштовно безкоштовно 

Springer    безкоштовно безкоштовно 

Slavic Humanities 

Index 

  безкоштовно безкоштовно 

Science Direct    безкоштовно безкоштовно 

Research4Life    безкоштовно 

ЦУЛ    безкоштовно 

Ліга – Закон Еліт 

 

9000.00 9000.00 8100,00 безкоштовно 

Ліга – Закон 

Преміум 

19800.00 19800.00 19140,00 безкоштовно 

Підтримка Веб-

сайтів 

журналів. 

Видавнича 

служба «Уран»   

37020.00 

 

 

47820.00 

 

27960,00 

 

30290,00 

 

 

Видання ОНУ     

сплачено за 

видання 

(тис.грн.) 125311.27 

84867.96 

 

94601,20 58239,16 

надійшло до 

фонду: 
1197/78 

693/62  782/94 608/76 

https://www.statista.com/
http://ebooks.oldiplus.ua/


(од./назв.) 

серед них:     

монографій 
63/5 

            59 /11 

 

- - 

підручників 650/31 343/18 309/25 75/7 

метод. 

посібників  343/24 

210/20 407/43 510/51 

періодики 91/13 61/12 55/24 23/18 

інше 50/5 21/1 11/2 - 

Надійшло 

безкоштовної 

літератури: 

(од./сума) 

4463/ 

272455.90 

 

 

1642/ 

115487.10  

2408/ 

176507,35 

930/ 

78377,94 

Обов’язковий 

примірник 

619 

 

637 558 221 

Надійшло за 

кнігообміном 469/37842.06 

269/23393.32 256/25649,34 107 

Відправлено за 

кнігообміном 

384/28342.15 

 

249/27577.72 178/30568,14 150 

Дис. та 

авторефератів 

28/3400 

 

41/1146 64/1636 5/22 

Дипломні/ 

магістерські 1889 

1511 1018 788 

Списано 

(дипломні 

роботи) 1652 

1469 2028 2536 



Списано за 

ветхістю 

2683/ 

7535.46 

 

5167/ 

12537.74 

7320/ 

29417,58 

6120/ 

65905,35 

 

Інноваційна діяльність 

1. Оптимізовано віддалену роботу з перевірки робіт на 

академічний плагіат та обробки робіт для поповнення 

репозитарію. 

2. Проводилася робота по оцифровуванню власних колекцій та 

поповненню електронної бібліотеки. 

3. Започатковано БД «Незламна Україна», що висвітлює в 

хронології події російської агресії на території України. Вона 

складається з посилань та короткого огляду нормативно-

законодавчих документів періоду воєнного стану, подій у 

вітчизняній пресі, державних новин на офіційних сторінках 

Міністерств, Кабінету Міністрів та Верховної Ради у соціальних 

мережах Facebook та YouTube, а також у зарубіжній пресі. 

4. Прийняли участь у проєкті щодо відзначення ювілею Григорія 

Сковороди (на виконання Постанов Верховної Ради України 

«Про відзначення 300-річчя з дня народження Григорія 

Сковороди» № 973-IX від 4 листопада 2020 р.). Підготовлена 

віртуальна виставка та доповідь на конференцію історико-

філософського факультету з нагоди ювілею. 

5. Проводились лекції та заняття щодо формування академічної 

доброчесності ОНУ: 

- «Основи бібліографічної грамотності: оформлення списку 

використаної літератури та посилань у наукових 

публікаціях»; 

- «Загальні правила цитування та посилання на використані 

джерела»; 



- «Роль інформаційно-бібліотечних ресурсів НБ ОНУ у 

формуванні наукової етики та академічної доброчесності 

при написанні наукових робіт»; 

- «Інформаційні ресурси НБ ОНУ». 

6. Приймали участь у Міжнародному тижні відкритого доступу 

(ініціатор – Коаліція наукових видань та академічних ресурсів 

(SPARC)), присвячений темі «Відкритість для кліматичної 

справедливості». Було створено відео-челендж на тему 

«Екологічна катастрофа через воєнну агресію російської 

федерації в Україні» та представлено у соціальних мережах. 

7. Проведено онлайн заходи: 

- Науково-практичний вебінар для методичного об’єднання 

півдня України «Концептуальне впровадження наукової 

періодики та діджиталізація  як спосіб професійної 

комунікації». 

- Науково-практичний семінар для директорів методичного 

об’єднання м. Одеси «Бібліотечна робота в ЗВО: універсальні 

навички керівника».  

- Засідання секції «Бібліотечно-бібліографічна справа» 77-ї 

звітної конференції професорсько-викладацького складу і 

наукових працівників. 

Інформаційно-аналітичний супровід наукової спільноти ОНУ  

В процесі обслуговування інформаційних потреб університету 

проводиться моніторинг публікаційної активності вчених в базах 

даних Scopus та Web of Science, який в подальшому 

використовується для звітів і підготовки документів для конкурсів 

наукових проектів.  

Для оптимізації роботи з пошуку науковців у наукометричних 

базах даних, вже традиційною роботою в січні-лютому 2022 року 

стала актуалізація даних у робочій зведеній таблиці, яка нараховує 

983 співробітника університету. 



● Підготовлено дані для звітів, а саме: перелік публікацій 

вчених ОНУ станом на 2022 р.; наукометричні показники 

університету; бази даних до яких надає доступ НБ;  

● Підготовано дані для звіту щодо публікацій вчених ОНУ, які 

мають не менше 5 публікацій в базах даних Scopus та Web of 

Science (відібрано 7987 публікацій без врахування 

дублювання в базах даних у 204 науковців ОНУ). 

В цьому році університет отримує доступ до наукометричних та 

реферативних  баз даних Scopus, Web of Science, Research4Life – 

безкоштовно, в якості благодійної підтримки від їх власників. 

 Крім цього протягом року надходили аналітичні та 

інформаційні довідки за запитами, переважно від факультетів та 

кафедр. Всього за 2022 рік було виконано 219 довідок, в тому числі: 

− моніторинг наукової активності вчених 

− аналіз періодичних видань 

− інформаційні довідки  

− моніторинг рейтингових позицій вузу  

 Одним із нових видів запитів став аналіз публікацій аспірантів 

та науковців спеціалізованих рад, які опубліковано у монографіях, 

фахових виданнях України, а також у виданнях, індексованих 

базами даних Scopus та Web of Science. 

 За звітній період було проведено 537 очних і заочних 

консультацій. 

Традиційною роботою вже стала підтримка періодичних видань, 

яку було зосереджено в 2- х напрямках:  

− підтримка сайтів журналів їх технічних супровід (24 діючих 

університетських видань – внесення правок та оновлення 

інформації на сайтах видань; повідомлення редакційних 

колегій щодо необхідності внесення змін на сайти; реєстрація 

та завантаження статей на сайти. 

− робота з базами даних та представлення періодичних видань 

(завантаження поточних випусків та актуалізацію інформації, 

зокрема бази «Наукова періодика України» НБУВ; Index 

Copernicus (функціонуючі веб-сторінки з представленими 



повними текстами дозволили заощадити кошти не 

відправляючи друковані примірники до Польщі. Для того щоб 

прискорити процедуру оцінки – до бази даних було 

завантажено 602 статті які вийшли у виданнях ОНУ у 2021 

році, наразі, усі 24 видання, вже пройшли індексацію. 17 

видань отримали високі показники індексу ICV – від 90 до 100 

баллів,  7 видань – від 70 до 90.). 

В листопаді 2022 Агенство CrossRef оголосило про підтримку 

українських науковців і відмінило сплати членських внесків за цей 

рік, з можливим продовженням в наступному році. Відтак, Наукова 

бібліотека у співпраці з видавничою службою УРАН,  розпочала 

представлення архівних випусків університетських періодичних 

видань на технологічній платформі Open Journal Systems для 

присвоєння DOI статтям минулих років (архіви до  2017 року) – це 

також буде безкоштовним для нас.  

В 2022 р. одним з основних видів роботи був супровід 

електронного архіву-репозитарію Одеського національного 

університету.  

Результати роботи в даному напрямку: 

− Прийом, перевірка та реєстрація нових наукових матеріалів 

для розміщення в репозитарії. Передано для розміщення 622 

публікації. 

− Проведено пошук нових публікацій вчених у відкритих 

джерелах інформації (21 автора, знайдено 88 статтей). 

− Виконання запитів від авторів, щодо пошуку публікації, 

надсилання посилань, редагування записів та прізвищ, 

сканування публікацій (виконано 118 запитів).  

− Загалом, станом на грудень 2022 р, з Науковою бібліотекою 

укладено 749 авторських договорів. 

Кількість представлених документів в репозитарії на 20.11.2022 – 

32 489 публікацій. 

Результати індексації видань ОНУ в  Index Copernicus у 2022 р.  

(оцінювання випусків виданих у 2021 р.) 



№ Title ISSN ICV 2021 

1.  Odessa Astronomical Publications 
1810-

4215 
100.00 

2.  
Вісник ОНУ. Географічні та 

геологічні науки 

2303-

9914 
100.00 

3.  
Міжнародні та політичні 

дослідження    

2304-

1439 
100.00 

4.  Докса 
2410-

2601 
100.00 

5.  Мова 
2307-

4558 
100.00 

6.  Мікробіологія і біотехнологія  
2076-

0558 
69.99 

7.  Вісник ОНУ. Економіка 
2304-

0920 
73.92 

8.  Photoelectronics   
0235-

2435 
82.69 

9.  Чорноморська минувшина 
2519-

2523 
82.96 

10.  

 
Правова держава 

2411-

2054 
85.15 

11.  

Вісник Одеського національного 

університету. Філологія: 

літературознавство, мовознавство 

2307-

8332 
86.55 

12.  
Ринкова економіка: сучасна 

теорія і практика управління 

2413-

9998 
89.96 

13.  Вісник ОНУ. Біологія 
2077-

1746 
90.04 

14.  Бібліотечний меркурій 
2304-

1447 
90.29 

15.  Вісник ОНУ. Хімія  
2304-

0947 
90.74 

16.  Діалог. Медіа-студії  2308- 91.69 



3255 

17.  Записки з ономастики 
2410-

3373 
92.17 

18.  Физика аэродисперсных систем  
0367-

1631 
92.54 

19.  
Записки з романо-германської 

філології 

2307-

4604 
94.76 

20.  Записки історичного факультету 
2312-

6825 
95.69 

21.  
Сенсорна електроніка і 

мікросистемні технології  

1815-

7459 
95.81 

22.  Психологія та соціальна робота 
2304-

1609 
95.95 

23.  
Записки з українського 

мовознавства 

2414-

0627 
96.12 

24.  
Дослідження в математиці і 

механіці 

2519-

206X 
97.71 

 

ІІІ. ВИХОВНА РОБОТА ТА СТУДЕНТСЬКЕ 

САМОВРЯДУВАННЯ 

Діяльність профспілкової організації студентів Одеського 

національного університету зосереджена на реалізації прав та 

повноважень її спілчан, передбачених нормативно-правовими 

документами чинного законодавства України. Всі питання 

вирішуються профспілковим комітетом спільно з адміністрацією 

університету. 

Всім найбільш соціально незахищеним категоріям студентів 

та аспірантів регулярно видається матеріальна допомога; 

організовуються безкоштовні виїзні екскурсії, в рамках проєкту 

«Пізнай свою країну», до туристичних міст України. 

Профком студентів та аспірантів регулярно всесторонньо 

підтримує спортсменів університету. У жовтні на засіданні  

Профкому студентів було ухвалено рішення щодо виділення коштів 



для придбання баскетбольної форми для  студентської 

баскетбольної команди БК «ONU”. 

Профком студентів здійснює облік та формує списки студентів, 

які навчаються за денною формою навчання з-поміж пільгових 

категорій: особи, які визнані учасниками бойових дій; особи з 

інвалідністю внаслідок війни; дітям осіб, яких 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%. 

22-23 жовтня 2022 року для студентів 1-го курсу було 

організовано ювілейну, 10-ту, Школу студентського профактиву, 

більше сотні першокурсників змогли зібратися і провести 

продуктивно ці два дні на яких були тимбілдинги, обговорення, 

навички надання першої медичної допомоги, командна робота, 

тренінги, кава брейки  та багато іншого. 

Профком студентів та аспірантів реалізує проєкт 

«MECHNYKOV STUDENT CARD», який надає можливість знижки 

від 5% до 50% в різних закладах Одеси. 

IV. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА 

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ 

4.1 Міжнародне співробітництво ОНУ 

ОНУ успішно веде міжнародне співробітництво на 

регіональному та глобальному рівнях, одним з перших в Україні 

став членом Європейської Університетської Асоціації, Всесвітньої 

Асоціації Університетів, приєднався до Великої Хартії 

Університетів (як оригінальної так і оновленої), є одним з членів-

засновників Євразійської Асоціації Університетів, є членом 

Чорноморської мережі університетів, Дунайської конференції 

Ректорів, Асоціації франкофонії та інших організацій.  



За ініціативою проректора Смітюха А.В. у 2022 році 

продовжено роботу щодо включення Університету до провідних 

світових рейтингів: ОНУ вперше став одним з 11 Університетів 

України, що увійшли до 1200 найкращих Університетів світу за 

даними рейтингу QS World University Rankings 2023. У зазначеному 

рейтингу ОНУ є єдиним представником півдня України та 

індексується в інтервалі 1001-1200 разом з ЛНУ імені Івана Франка, 

НаУКМА, ХНУРЕ (у цьому рейтингу конкретні місця передбачені 

лише для найвищих щаблів, більшість позицій рейтингу 

представлені інтервалами, які поділяє певна кількість 

університетів). Система QS Rakings разом з рейтингами Times 

Higher Education та Academic Ranking of World Universities входить 

до «великої трійки» провідних систем рейтингування університетів 

світу і включає регіональні рейтинги, рейтинги університетів за 

спеціальностями, і, нарешті, QS World University Rakings, до якого 

потрапляють лише найкращі з найкращих. Крім світового рейтингу 

QS World University Rakings 2023 ОНУ увійшов до регіонального 

рейтингу QS EECA (Emerging Europe and Central Asia) University 

Rankings 2022. У цьому рейтингу ОНУ посів 166 місце (з 451) і 

зайняв 8 місце серед університетів з України.  

Також у 2022 році було розпочато роботу по включенню ОНУ 

до рейтингів системи Times Higher Education, а саме THE Impact 

Ranking та THE World University Ranking. 

Яскравим свідченням міжнародного визнання ОНУ є візити 

іноземних гостей до нашого університету, проте цього року такі 

візити майже не відбувались через війну: до нас встигли завітати 

лише стажист з Альянс Франсез Клара ЖАНДР (Франція) для 

читання лекцій та науковець з Університету Ілії, Тбілісі Гіоргі 

МАМУЛАШВІЛІ (Грузія) для участі в конференції. У 2021 році це 

було 106 осіб з 15 країн. 

Впродовж 2022 р. було укладено 20 угод з наступними 

іноземними науково-освітніми установами: Оснабрюкський 

університет прикладних наук (Німеччина, Оснабрюк); Гданський 

університет (Польща, Гданськ); Університет Алгарве (Португалія, 



Алгарве); Університет Тюбінгену (Німеччина, Тюбінген); 

Стокгольмський університет, юридичний факультет  (Швеція, 

Стокгольм) - Меморандум про взаєморозуміння, Двосторонній 

договір про короткострокові програми, Договір про обмін 

студентами,  викладачами та дослідниками; Університет Кадісу 

(Іспанія, Кадіс); Кільський університет Крістіана Альбрехта, у 

форматі підписаного сторонами листа про наміри (Німеччина, 

Кіль); Університет Мальти (Мальта, Валетта); Університет 

Л’Аквіли (Італія, Л’Аквіла); Ерзурумський політехнічний 

університет (Туреччина, Ерзурум); Університет Кассіно (Італія, 

Кассіно); Free Academy of Tbilisi (Грузія, Тбілісі); Університет Сен-

Джон (США, Нью-Йорк); Університет Умео (Швеція, Умео); 

Університет Лафборо (Велика Британія, Лафборо); Університет 

Мейдзі Гакуїн (Японія, Токіо); Католицький університет Льовена 

(Бельгія, Льовен); Європейський Альянс Університетів EU 

CONEXUS (Франція, Ла Рошель). 

Цього року ОНУ налагодив співробітництво з двома 

Європейськими Альянсами Університетів: SEA EU (European 

University for the Seas) та EU CONEXUS (European University for 

Smart Urban Coastal Sustainability). Обидва Альянси спеціалізуються 

на морських дослідженнях та проблематиці розвитку приморських 

територій.  

До складу EU CONEXUS входять Університет Клайпеди 

(Литва), Університет Ростоку (Німеччина), Південно-Східний 

Технологічний Університет (Ірландія, Уотерфорд), Університет Ла 

Рошелі (Франція, Ла Рошель), Католицький Університет Валенсії 

(Іспанія, Валенсія), Університет Задару (Хорватія, Задар), Аграрний 

Університет Афін (Греція, Афіни), Університет Фредерика (Кіпр, 

Лімассол) та Технічний Університет цивільного будівництва 

(Румунія, Бухарест). З цим Альянсом укладено Угоду про 

структурне партнерство, за якою ОНУ став структурним партнером 

Альянсу, представники ОНУ з правом дорадчого голосу призначені 

до Наукової Ради, Академічної Ради та Правління Альянсу. 

Тривають переговори щодо участі ОНУ у проектах Альянсу.     



До складу SEA EU входять Університет Кадісу (Іспанія, 

Кадіс), Університет Західної Бретані (Франція, Брест), Кільський 

університет Крістіана Альбрехта (Німеччина, Кіль), Університет 

Мальти (Мальта, Валетта), Гданський університет (Польща, 

Гданськ), Університет Спліту (Хорватія, Спліт). З університетами у 

Кадісі, Кілі, Гданську та Валетті підписано угоди у форматі 

меморандумів або спільного листа про наміри, протягом звітного 

періоду здійснювалась академічна мобільність представників ОНУ 

до Університету Кадісу та Кільського університету Крістіана 

Альбрехта, професор Університету Кадісу Alejandro del Valle 

дистанційно прочитав лекцію студентам ОНУ спеціальності 

«Право». 

Також ОНУ взяв участь у програмі The Twinning, 

започаткованій  національним представництвом університетів 

Великої Британії Universities UK у партнерстві з освітньою 

агенцією Cormack Consultancy Group на підтримку системи вищої 

освіти в України. ОНУ підписав угоди з Університетом Сен-Джон 

(США, Нью-Йорк) та з Університетом Лафборо (Велика Британія, 

Лафборо). Представники Університету Лафборо Ali Biglic, Paul 

Maddrell, Massimo D`Angelo провели низку лекцій для студентів 

ОНУ спеціальності «Міжнародні відносини». Тривають переговори 

щодо спільних проєктів з Університетом Лафборо. 

Серед міжнародних науково-освітніх заходів, що відбулись в 

ОНУ протягом 2022 р. незважаючи на воєнний стан, слід 

відзначити наступні: 

- ХХІІ Гамовська міжнародна конференція «Астрономія на 

межі наук: астрофізика, космологія, радіоастрономія та 

астробіологія» (22-26 серпня 2022 р., онлайн), близько 120 

учасників з провідних наукових центрів України, а також 

Азербайджану, Болгарії, Великобританії, Італії, Канади, Латвії, 

Німеччини, Польщі, США, Словаччини, Швейцарії, 93 усні 

доповіді з космології, астрофізики, дослідження сонячної системи, 

сонячної активності та сонячно-земних зв'язків, радіоастрономії та 

молекулярної біології; 



- XVII Міжнародна літня школа «Молекулярна біологія, 

біотехнологія та біомедицина» (20 червня – 12 липня 2022 р., 

змішана форма), з лабораторним курсом (за участі вчених з України 

та Швеції), практичним семінаром (за участі вчених з України, 

Молдови та Швеції), лекційними онлайн-курсами (провідні вчені 

Швеції, Франції, Грузії, Німеччини, Нідерландів, Польщі, Іспанії, 

України та США читали лекції для 215 слухачів молодих учених, 

аспірантів та студентів з України, США, Бангладеш, Грузії, 

Еквадору, Єгипту, Ізраїлю, Індії, Ірану, Канади, Кенії, Лівану, 

Молдови, Марокко, Нігерії, Німеччини, Пакистану, Туреччини, 

Македонії, Естонії, Нідерландів, Швеції, Вірменії) та конференцією 

молодих вчених (13 усних та 7 стендових доповідей); 

- І спільна україно-китайська наукова студентська 

конференція ОНУ та Хуаїнського політехнічного університету, 

КНР (28-29 квітня, 16 травня 2022 р., онлайн), на якій 101 

учасником з обох Університетів було представлено 54 тези 

доповідей з економіки, менеджменту, фізики та інформаційних 

технологій. Засідання секцій конференції відвідали більше 600 осіб, 

тези доповідей було опубліковано у збірці.  

 

4.2. Інтернаціоналізація науково-освітнього процесу та 

залучення іноземних здобувачів до навчання в Україні 

Проєкт Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021- 

2031 роки передбачає серед стратегічних цілей інтеграцію у 

європейський і світовий освітній простір з урахуванням 

національних інтересів, досягнення цієї стратегічної цілі, у свою 

чергу, забезпечується через такі операційні цілі як, серед іншого, 

інтернаціоналізація науково-освітнього процесу та активне 

залучення іноземних студентів до навчання в Україні. 

Інтернаціоналізація науково-освітнього процесу 

Інтернаціоналізація науково-освітнього процесу є завданням 

не одного дня, розв’язання якого передбачає інтернаціоналізацію 

навчальних планів/програм курсів, реалізацію міжнародних 

освітніх проєктів, викладання іноземними мовами, започаткування 



програм подвійних дипломів, інтенсифікацію академічної 

мобільності, але вирішення цього завдання є необхідною 

передумовою збереження ОНУ серед лідерів вищої освіти України. 

Протягом 2022 р. в ОНУ реалізовувалися три англомовні 

магістерські освітні програми – зі спеціальностей 291 «Міжнародні 

відносини», 073 «Менеджмент» та 126 «Інформаційні системи та 

технології», на які зараховані іноземні здобувачі. Навчання 

англійською мовою за магістерською програмою «Інформаційні 

системи та технології» започатковано у 2022 році. 

Поступово збільшується кількість дисциплін, що 

викладаються в ОНУ англійської мовою: наразі це 116 дисциплін 

(http://onu.edu.ua/en/university-s-courses-taught-in-english). 

Близько 170 викладачів  та здобувачів ОНУ скористалися 

можливістю обрати безоплатні курси англійської мови різної 

спрямованості на платформі дистанційного навчання Reallyenglish.  

На початку 2022 року в ОНУ імені І.І.Мечникова працювали 

10 іноземних викладачів, які вносили значний вклад у викладання 

іноземних мов: 3 китайських викладача; 3 грецьких викладача; 1 

італійський викладач; 1 німецький викладач; 2 турецьких 

викладача. Проте через війну в Україні залишилась лише викладач 

1 італійської мови, 2 викладачі китайської мови викладають 

дистанційно.  

У 2022 році успішно реалізовувалась програма подвійних 

дипломів з Університетом Л’Аквіла (Л’Аквіла, Італія) для студентів 

спеціальності 113 «Прикладна математика» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, підписано Договір про 

програму подвійних дипломів з університетом Кассіно та 

Південного Лаціо (Кассіно, Італія) для студентів спеціальності 051 

«Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Також 

протягом 2022 р. проводилися переговори з університетами КНР 

щодо започаткування інших програм подвійних дипломів, 

орієнтованих на китайських студентів. 

Необхідною складовою інтернаціоналізації освітнього процесу 

є також реалізація міжнародних освітніх проектів, зокрема, 



протягом 2022 року в ОНУ реалізовувалися такі освітні міжнародні 

проєкти Erasmus+: 

- Проєкт Erasmus+ за програмою Жана Моне «Відносини 

Європейського Союзу та України у фокусі: сусіди чи партнери?» 

(542469-LLP-1-2013-1-UA-AJM-MO, координатор проєкту – 

завідувач кафедри світового господарства і міжнародних 

економічних відносин факультету міжнародних відносин, 

політології та соціології професор С. О. Якубовський);  

- Проєкт Erasmus+ за програмою Жана Моне «Соціальне та 

економічне включення біженців та мігрантів до Європейського 

Союзу: виклики для України» (611599-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-

MODULE, координатор проєкту – завідувач кафедри світового 

господарства і міжнародних економічних відносин факультету 

міжнародних відносин, політології та соціології професор 

С. О. Якубовський); 

- Проєкт Erasmus+ за програмою Жана Моне «Кільце 

Середземномор’я: регіональні студії» (101047919-ERASMUS-JMO-

2021-HEI-TCH-RSCH, координатор проєкту – завідувач кафедри 

міжнародних відносин факультету міжнародних відносин, 

політології та соціології професор О. І. Брусиловська); 

- Проєкт Erasmus+ за програмою Жана Моне «Успіхи і 

недоліки монетарної політики Європейського союзу: наслідки для 

України» (101048173 - ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH, 

координатор проєкту – доцент кафедри світового господарства і 

міжнародних економічних відносин факультету міжнародних 

відносин, політології та соціології Г. С. Алексеєвська); 

- Проєкт Erasmus+ за програмою КА2 (CBHE) «Посилення 

ролі ЗВО у промисловій трансформації до парадигми «Індустрія 

4.0» у Грузії та Україні (HEIn4)» (609939-EPP-1-2019-1-BE-

EPPKA2-CBHE-JP 2020-2023 (професор кафедри менеджменту та 

інновацій економіко-правового факультету ЕПФ І. М. Нєнно). 

Необхідно відзначити також активізацію проведення 

дистанційних лекцій іноземними викладачами здобувачам ОНУ. 

Прикладами можуть бути зокрема, дистанційні лекції для студентів 



спеціальності «Право», які провели в рамках USAID Global Legal 

Skills Virtual Workshop Series професори Університету Південої 

Кароліни (США) Нед Сноу та Лайза Айкхорн, доцент Університету 

Монтани (США) Анна Конлі та доцент Університету Миколая 

Коперинка у Торуні (Польща) Юлія Капеланська-Пшенговська, 

лекції професора Університету Кадісу (Іспанія) Алехандро Дель 

Вайе та Університету Фоджа (Італія) Альдо Лігустро. Так само 

представники Університету Лафборо (Велика Британія) доктор Пол 

Мадрелл, доктор Алі Бігліч та викладач Массімо Д’Анжело 

провели низку лекцій для студентів ОНУ спеціальності 

«Міжнародні відносини». 

Академічна мобільність, яка є важливою складовою 

інтернаціоналізації, розглядається в окремому, наступному 

підрозділі звіту.  

Залучення іноземних студентів 

В останні роки у сфері української вищої освіти склалася 

ситуація, коли українським університетам необхідно успішно 

конкурувати як з вітчизняними, так і з зарубіжними закладами 

вищої освіти, що вимагає активізації роботи по набору іноземних 

здобувачів. 

Важливою зміною у порядку залучення іноземних абітурієнтів 

до навчання в ОНУ стало уможливлення дистанційного набору 

іноземних абітурієнтів (координатор Крючкова Н.М.) через 

відповідні партнерські організації в країнах походження 

абітурієнтів (врегульовано наказом Міністерства освіти і науки 

України від 2 липня 2022 року № 608, яким було внесено зміни до 

Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти). 

Для організації дистанційного набору іноземних громадян на 

навчання для здобуття вищої освіти в ОНУ імені І.І. Мечникова 

було укладено договори з 13 партнерськими організаціями з 

Азербайджану, Ізраїлю, Китаю, Туреччини, Нігерії: Peace Silk Road 

Cultural Development (Jiangsu) Co., Ltd. (Сhina); Zhejiang Xipei 

Education Technology Co., Ltd (Сhina); Risen International Education 

Exchange Center (RIEEC)  (Сhina); Hangzhou Dingying Foreign 



Educational Services Co.,Ltd  (Сhina); More Education Services LTD 

(Nigeria); Alijanov Nasid (Azerbaijan); Western&Eastern Company 

(China); Harbin Yeka Yizhu Education Technology Co., Ltd (China); 

Yan Jingle Culture Communication Co., Ltd (China); Beijing Total 

Education International (China);  Ingek Egitim Danismanlik Turizm 

Tikaret Limited Sirketi (Turkey); Michalot (Israel); Hainan Dudi 

Education Technology Co., Ltd. (China). 

За деякими з них успішно здійснено набір слухачів на 

підготовче відділення для іноземних громадян та іноземних 

здобувачів освіти.  

Протягом 2022 року в ОНУ навчалися 200 іноземних 

студентів та 110 слухачів підготовчого відділення для іноземних 

громадян з 30 країни світу (на підготовчому відділенні – з 12 країн), 

з них 9 осіб – за рахунок державного бюджету. Студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти – 94; другого (магістерського) 

рівня – 95; третього (доктор філософії) – 3. 

За станом на 02 грудня 2022 року кількість іноземних 

здобувачів ОНУ складала 193 особи, з них студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти – 83; другого (магістерського) 

рівня – 95; третього (доктор філософії) – 3, слухачів підготовчого 

відділення для іноземців – 12 осіб. 

Для порівняння за станом на 31 грудня 2021 року кількість 

іноземних здобувачів ОНУ складала 267 осіб, з них студентів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – 97; другого 

(магістерського) рівня – 73; третього (доктор філософії) – 2, 

слухачів підготовчого відділення для іноземців – 95 осіб. 

Необхідно зазначити, що набір іноземних здобувачів у 2022 

році на другий (магістерський) і третій (доктор філософії) рівень 

вищої освіти перевищив відповідні показники попереднього 2021 

року. 

Найбільш популярними факультетами для іноземних 

студентів впродовж останніх років є: ЕПФ – 51 студент, факультет 

хімії та фармації – 44 студенти, філологічний факультет (російська 



мова) – 30 студентів, ФМВПС – 28 студентів, ФПСР (психологія) – 

15 студентів. 

Треба відзначити зростання попиту з боку іноземних громадян 

щодо вступу на третій рівень вищої освіти у 2022 року завдяки 

проходженню успішної акредитації більшості спеціальностей ОНУ, 

що можна оцінити як потенційну точку росту в перспективі. 

У звітному періоді ефективно працювали офіційний сайт 

центру міжнародної освіти і відповідна сторінка в соціальній 

мережі Facebook, де розміщується інформація про правила вступу 

та навчання іноземних студентів в ОНУ, інформація про ОНУ 

поширюється у соціальних мережах різних країн світу. 

 

4.3. Академічна мобільність наукових, науково-педагогічних 

працівників та здобувачів ОНУ 

 

Важливим аспектом міжнародної діяльності та 

інтернаціоналізації освіти в ОНУ є академічна мобільність 

наукових, науково-педігогічних працівників та здобувачів.  

Попри визначені вимогами воєнного часу обмеження щодо 

виїзду з України для чоловіків, 2022 р. став часом значної 

активізації академічної мобільності.   

У 2022 р. 57 співробітників ОНУ здійснили 76 відряджень до 

16 країн (у 2021 р. кількість відряджень дорівнювала 34). 

Найбільша кількість відряджень (51) приходиться на 11 країн 

ЄС, серед яких безумовно лідирує Німеччина: 

 

 Країна Кількість відряджень 

1. Німеччина 21 

2. Туреччина 14 

3. Румунія 9 

4. Грузія 7 

5. Італія 5 

6.  Польща 4 

7. Греція 3 

8. Іспанія 3 



9. Австрія 2 

10. Литва 2 

11. Словаччина 2 

12. Сьєрра-Леоне 2 

13. Японія 2 

14. Бельгія 1 

15. Норвегія 1 

16. США 1 

 РАЗОМ 76 

Академічна мобільність здобувачів порівняно з минулим 

роком активізувалась ще більше: 69 здобувачів здійснили 87 

академічних мобільностей (у 2021 р. – 9 мобільностей) до 13 країн.  

Розподіл мобільностей за освітніми рівнями є наступним: 

перший, бакалаврський рівень – 42; другий, магістерський рівень – 

15; третій, освітньо-науковий рівень – 30.  

Найбільша кількість відряджень припадає на Іспанію, Італію 

та Німеччину (разом – 51 мобільність). 

  

 Країна Кількість 

мобільностей 

1. Австрія 2 

2. Велика Британія 5 

3. Естонія 7 

4. Іспанія 25 

5. Італія 17 

6. Литва 1 

7. Люксембург 1 

8. Німеччина 11 

9. Польща 3 

10. Румунія 1 

11. Туреччина 5 

12. Чехія 3 

13. Швеція  6 

 РАЗОМ 87 

Найбільша кількість мобільностей здійснена здобувачами 

біологічного факультету, факультету математики, фізики та 



інформаційних технологій та факультету міжнародних відносин, 

політології та соціології (разом 56 мобільностей). 

 Факультет Кількість мобільностей 

1. Біологічний факультет 21 

2. Геолого-географічний факультет 1 

3. Економіко-правовий факультет 4 

4. Факультет романо-германської 

філології 

8 

5. Факультет журналістики, реклами та 

видавничої справи 

4 

6. Філологічний факультет 2 

7. Факультет історії та філософії 2 

8. Факультет міжнародних відносин, 

політології та соціології 

17 

9. Факультет математики, фізики та 

інформаційних технологій 

18 

10. Факультет психології та соціальної 

роботи 

6 

11. Факультет хімії та фармації 4 

 РАЗОМ 87 

 

За сферою діяльності розподіл академічних мобільностей 

здобувачів 2022 р. виглядає наступним чином: 56 освітніх 

мобільностей (з них 9 – ступенева мобільність за програмою 

подвійних дипломів з Університетом Л’Аквіли, Італія, 47 

кредитних мобільностей, з яких, у свою чергу, 37 – з нарахуванням 

кредитів та 10 без нарахування кредитів) і 31 наукова мобільність 

(майже всі – здобувачів третього, освітньо-наукового рівня). 

Більше половини мобільностей здобувачів здійснено за 

програмою ERASMUS+ (44 мобільності), також мобільності 

здійснювалися за програмами DAAD, Real Maths Double MSc, Ernst 

Mach, за науковим проектом INNOVA4TB, за програмами 

мобільності окремих іноземних університетів. 

Протягом 2022 року Erasmus+ партнерами ОНУ були 27 

закладів вищої освіти з 12 країн (Великобританія, Греція, Естонія, 

Іспанія, Італія, Німеччина, Північна Македонія, Польща, Словенія, 



Туреччина, Чехія, Швеція), було встановлено партнерські зв’язки з 

7  закладами вищої освіти з 5 країн за програмою ERASMUS+: 

Університет Стокгольму (Швеція); Університет Яна Кохановського 

(Польща); Університет Мадриду Сан-Пабло (Іспанія); Католицький 

університет Валенсії (Іспанія); Університет Варшави (Польща); 

Університет Грейфсвальду (Німеччина); Університет Любляни 

(Словенія).  

У 2022 році було оголошено та проведено 37 конкурсів на 

мобільність в університетах-партнерах. За цими конкурсами було 

опрацьовано 75 заявок, обраний 61 переможець. 

У зв’язку із змінами у правовому регулюванні академічної 

мобільності Вченою Радою ОНУ було затверджено Положення про 

порядок реалізації права на академічну мобільність учасників 

освітнього процесу Одеського національного університету імені 

І.І.Мечникова (рішення Вченої Ради ОНУ від 30.08.2022 р. прот. № 

1, введено в дію наказом Ректора від 31.08.2022 р. №51-02). Також 

було затверджено нові форми заяв на виїзд за кордон для 

здобувачів та наукових і науково-педагогічних працівників (Наказ 

Ректора ОНУ N2040-18 від 08.11.2022 р.). 

 На сторінках «Erasmus Office» на офіційному сайті ОНУ та в 

соціальній мережі Facebook, а також в університетських соціальних 

мережах Facebook, Telegram та Instagram оперативно поширюються 

оголошення про можливість участі у програмах мобільності 

здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників.  

У 2022 році започатковано проведення інформаційного 

онлайн заходу для здобувачів «Академічна мобільність – це 

просто», на якому зацікавлені особи можуть дізнатися всю 

необхідну інформацію про порядок здійснення академічної 

мобільності (проводився раз на семестр).  

У жовтні 2022 року наш університет долучився до проведення 

масштабного світового флешмобу #ErasmusDays, підтримавши 

ініціативу Національного Еразмус+ офісу та провівши власні 

заходи. 



Також протягом 2022 року інформація про наш університет 

була презентована на міжнародних Еразмус+ тижнях у Гранаді 

(Іспанія) і Тімішоарі (Румунія). 

 

V. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Ремонтно-будівельні роботи 

 У ситуації, що склалася, ми не проводили жодних масштабних 

ремонтно-відновлювальних робіт на об'єктах університету. Тим не 

менш, максимально використовуючи внутрішні резерви, змогли 

провести певні ремонтно-профілактичні заходи щодо підготовки 

навчальної та житлової бази до поточного семестру. 

Так, закінчено капітальний ремонт поточної аудиторії 

новоаудиторного корпусу, розпочато ремонт аварійних аудиторій 

головного корпусу.  

За сприяння факультету хімії та фармації (декан Менчук В.В.) 

спонсорами (Інтерхім): закуплено та змонтовано відео-аудіо 

систему  у Великій хімічній аудиторії (близько 60 тис.  грн..); 

захисний козирок над входом на факультет (близько 50 тис.  грн.); 

зроблено капітальний  ремонт лабораторій №204 (200 тис. грн.), 

номер 203  (90 тис. грн.). Для встановлення вікон в лабораторіях 

було витрачено 40 тис.грн університетських коштів. 

З залученням спонсорів вирішено питання з ремонтом системи 

зовнішньої каналізації в ботанічному саду. 

У всіх гуртожитках у літній період директор, завідувачі 

спільно зі студентським активом, змогли організувати підготовку 

житлового фонду до нового навчального року, зробивши 

необхідний косметичний ремонт. 

Замінено 45 кв.м. дерев'яних вікон на склопакети. 

  Протягом року та безпосередньо під час підготовки до 

опалювального сезону, було замінено 66 м.п. труб 

теплопостачання, 25 пристроїв систем опалення, 46 м.п. 

трубопроводів холодного та гарячого водопостачання різних 

діаметрів, 18 санітарно-технічних приладів на об'єктах ботанічного 

саду, УНПЦ, головного корпусу, гуртожитків № 1,2,6,7,8. 



 Виконано гідравлічне промивання та прочищення 

каналізаційних систем студмістечка, ботанічного саду, наукової 

бібліотеки - всього понад 950 м.п. 

 В обов'язковому порядку проведено налагодження всіх систем 

автоматики, що відповідають за роботу енергозберігаючого 

обладнання, повірка контрольно-вимірювальних приладів - 186 шт, 

закуплено 2 нових теплолічильника на 7 гуртожиток замість 

пройдених, бойлерів на системи опалення та ПВС центрального 

теплопункту, гуртожитків №1 №2. 

Усі системи теплопостачання перевірено на гідравліку та здані 

представникам «КП Теплопостачання м.Одеса» 

 На постійному контролі знаходиться вся робота мереж 

електропостачання університету. 

 Проведено профілактику ТП та електрощитових із заміною 

автоматичних вимикачів, трансформаторів струму та 

освітлювальних приладів. 

 Відновлено роботу кабельних ліній та генераторної підстанції, 

яка забезпечує роботу центральної серверної в головному корпусі 

та бухгалтерії, АХЧ. 

Виконані проміри опору кабельних ліній та обладнання.  

Ремонтні роботи у гуртожитках 

     До початку навчального року у гуртожитках університету було 

здійснено косметичний ремонт приміщень загального 

користування: фарбування вікон – 52 шт.; радіаторів – 16 шт.; 

дверних полотен – 45 шт. ; дверних відкосів – 57 шт. ; підвіконь – 

48 шт.; підлоги на кухнях, туалетах, плінтусів ; заміна зливних 

бачків – 32 шт. ; заміна розеток, вимикачів – 45 шт.; ремонт 

зливних труб (часткова заміна); заміна світильників – 37 шт.; 

ремонт водостічних кранів – 67 шт.; частковий ремонт даху ; 

ремонт душевих кабін; заміна туалетів у деяких блоках; побілка 

складів, зовнішньої сторони гуртожитків, вестибюлю, стелі на 

кухнях. 

      З початком навчального року гуртожитки було заселено на 65%. 

З метою заповнення вільних місць та залучення коштів на 



покращення матеріально-технічного стану гуртожитків 

університету , було заселено не лише студентами ОНУ імені І.І. 

Мечникова, а й студентами інших навчальних закладів м. Одеси , 

випускниками університету . Заповнено 2150 місць, з яких - 470 

місць оплачуються мешканцями у повній вартості, без їх 

фактичного перебування у гуртожитках. 

Укриття 

Під керівництвом проректора Григор’єва О.В. зроблено 

велику роботу, від якої залежало забезпечення всього освітнього 

процесу у поточному навчальному році – це підготовка підвальних 

приміщень, забезпечення їх інженерними комунікаціями, під 

укриття. 

Облаштовано 13 найпростіших укриттів: 

5 - в навчальних корпусах  загальною площею 881,8 кв.м та 

одночасною місткістю 2526 осіб. 

8 - в гуртожитках загальною площею 925.8 кв.м. та 

одночасною місткістю  1533 осіб 

 У кожному гуртожитку укриття укомплектовані усім 

необхідним: питною та технічною водою, аптечками, їжею,  

інвентарними інструментами та піском ; проведено освітлення в 

підвальних приміщеннях; установлено світлові покажчиків виходу. 

Спільно з кафедрою БЖД було проведено навчання з медичної 

підготовки та порядок дій при надзвичайних ситуаціях. 

Підготовлено тендерну документацію за всіма комунальними 

договорами на 2023 рік. 

 

VI. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ ТА 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ 

Дохідна частина бюджету університету за загальним і 

спеціальним фондом разом за останні два роки становить: у 2021 р. 

– 340 972.2 тис.грн., у 2022 р. – 296 841.0 тис.грн. У цілому доходи 

університету у 2022 р. відносно показників попереднього звітного 

періоду істотно зменшились – на 44 131.2 тис.грн. Зменшення 

дохідної частини бюджету університету за звітний період 



обумовлене суттєвим скороченням бюджетних асигнувань та 

зменшенням частки власних надходжень від надання платних 

освітніх послуг. Навіть не дивлячись на збільшення у структурі 

власних надходжень частки додаткових платних освітніх послуг 

(зокрема, шляхом відкриття сертифікатних програм, активної 

роботи центру мовної підготовки та мовної сертифікації тощо) і 

надходжень від додаткової (господарської) діяльності, доходи 

університету стрімко впали через неможливість здобувачами вищої 

освіти в умовах воєнного стану і викликаного у зв’язку з ним 

скрутного матеріального становища своєчасно і в повному обсязі 

вносити плату за навчання та за проживання у студентських 

гуртожитках.  

У структурі витрат, безумовно, переважають видатки на оплату 

праці з нарахуваннями (229 142.2 тис.грн., або 81.9 % від 

загального обсягу видатків за звітний період), стипендіальне 

забезпечення (33 505.4 тис.грн., або 12.0 % від загального обсягу 

видатків за звітний період), оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв (17 185.4 тис.грн., або 6.1 % від загального обсягу 

видатків за звітний період). Інші статті витрат (зокрема, на 

утримання та модернізацію матеріально-технічного комплексу 

університету), нажаль, фінансувались за «залишковим» принципом 

з огляду на обмеженість можливостей власних надходжень 

університету.  

За підсумками 2022 р. в університеті відсутня заборгованість по 

заробітній платі та іншим соціальним виплатам. Керівництво 

університету в умовах воєнного стану усіляко намагалось зберегти 

основне і найдорожче надбання університету – кадровий потенціал. 

Саме тому першочергово забезпечувалась виплата заробітної плати, 

в тому числі у повному обсязі були збережені доплати за науковий 

ступінь і вчене звання, передбачені Законом України «Про вищу 

освіту» та підзаконними актами у цій сфері,  стимулюючі виплати 

надбавок за складність, напруженість праці та за високі досягнення 

у роботі, працівники наукової бібліотеки отримували доплату за 

особливі умови праці, знаходились можливості для здійснення 



преміальних виплат і матеріальної допомоги працівникам. Зокрема, 

соціальні виплати університету у 2022 р. характеризуються такими 

показниками: виплата доплат і надбавок становить 46 425.9 тис.грн. 

(для порівняння, у 2021 р. було виплачено 43 794.7 тис.грн.), 

обов’язкова допомога на оздоровлення виплачена в сумі 6 990.7 

тис.грн. (у 2021 р. – 6 822.9 тис.грн.), виплати матеріальної 

допомоги працівникам університету у зв’язку зі скрутним 

матеріальним становищем, хворобою і необхідністю лікування 

становили 21.9 тис.грн. (у 2021 р. цей показник становив 148,4 

тис.грн.), преміальні виплати здійснені в сумі 154.6 тис.грн. (для 

порівняння, у 2021 р. виплачено 233.2 тис.грн.). 

Аналізуючи показники видатків університету на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв у 2022 р., варто вказати на 

значне підвищення тарифів (зокрема, тариф тільки на оплату 

теплопостачання зріс на 204% порівняно з минулорічним 

періодом). Поряд з цим варто також констатувати позитивну 

динаміку зменшення обсягів споживання і витрат на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі завдяки реалізації 

комплексних заходів з енергоефективності та політики 

раціонального і бережливого використання енергоресурсів. 

Слід зауважити, що фінансова політика університету 

характеризується відкритістю, прозорістю та виваженим 

розподілом ресурсів з урахуванням реальних можливостей дохідної 

частини бюджету. На засіданнях ректорату і Вченої Ради ректор і 

головний бухгалтер неодноразово доповідали щодо показників 

фінансово-господарської діяльності та поточного стану виконання 

бюджету. Кошторисні призначення, штатний розпис, бюджетна і 

фінансова звітність університету розміщуються у відкритому 

доступі на офіційному веб-сайті університету згідно вимог чинного 

законодавства про публічні фінанси. Планові документи, бюджетна 

і фінансова звітність подавалися до Головного управління 

Державної казначейської служби України в Одеській області та 

Міністерству освіти і науки України як головному розпоряднику 

коштів своєчасно і у повному обсязі. 



 

VII. СПОРТИВНА ТА КУЛЬТУРНО-МАСОВА РОБОТА 

 Наша країна, як ніколи, потребує фізично підготовленої 

учнівської, студентської та допризовної молоді, здібної до творчої 

праці і  захисту Батьківщини. Фізична культура – це складова 

частина загальної культури суспільства. 

 Фізичне виховання в ОНУ вирішується шляхом двох 

головних форм організації педагогічного процесу – занять 

фізичною культурою, та занять спортом, які передбачають: 

- загальний розвиток зміцнення організму студентів, 

піддержання високої якості працездатності на протязі всього 

періоду навчання та творчого довголіття; 

- виховання високих, моральних, вольових , фізичних якостей. 

Психологічної підготовки до ведення активного способу життя та 

захисту Батьківщини; 

- професійно – прикладну фізичну  підготовку студентів з 

урахуванням особливостей майбутньої діяльності; 

- придбання студентами необхідних знань з основних занять 

теорії; 

- удосконалення спортивної майстерності студентів – 

спортсменів; 

Кількість викладачів на кафедрі усього 8,25 штатних одиниць, а 

саме: 1 – доцент, 1 – заслужений тренер України, 1 – заслужений 

працівник фізичної культури,  2 майстра спорту України 

міжнародного класу, 3 – майстри спорту СРСР, 1 – майстер спорту 

України, 3 – кандидатів майстрів спорту. 

 Обласні студентські ігри проводяться з метою широкого 

провадження фізичної культури і спорту в побут студентської 

молоді, розвитку студентського спорту. 

 Студенти ОНУ, у складі збірних команд України, приймали 

участь у міжнародних змаганнях високого рівня, чемпіонатах 

України, Європи, Першості Світу: 

1. Панчук Аріадна – 3к. факультет журналістики та видавничої 

справи, МСУ з карате, Європейські студентські ігри з  карате 



м.Лодзь, Польща  - 2 місце в особистому розділі та 1 місце в 

команді. 

2. Карнаух Гліб – 3к. МФІТ, МСУ з карате, Європейські 

студентські ігри з  карате м.Лодзь, Польща  3 місце в командному 

розділі. 

3. Шведов Владислав – 1к. МВПС, КМС з карате, Чемпіонат 

України з карате,що проходив 4-6 листопада у м.Львів – 1 місце 

молодь до 67кг та 2 місце у командному розділі серед чоловіків. 

4. Щетнік Ірина – 2к.магістр, РГФ, МСУМК з кульової стрільби, 

Кубок Світу, Мюнхен 1-золото, 3 – бронзи, рекорд Світу. Сербія, 

Новий – сад, Гран – при, Кубок Світу 2022 (14-25.09) 1м.- золото, 

3м. – бронза, чемпіонат Світу з кульової стрільби у м.Аль – Айн 

(ОАЕ) – вправа R2(пневматична гвинтівка, 10м)  – срібна медаль 

5. Крамаренко Анастасія – 1к.ФПСР(псих.) – КМС з боксу, 

Чемпіонат Одеської області з боксу – 1 місце. У складі збірної 

України з боксу, учасниця чемпіонату Світу з боксу м.Ла-

Нусія,Іспанія. 

6. Забудській –Недельча Софія - 1к.ФПСР(псих.) – КМС з боксу, 

Чемпіонат Одеської області з боксу – 1 місце. У складі збірної 

України з боксу, учасниця чемпіонату Світу з боксу м.Ла-

Нусія,Іспанія. 

7. Гаджиєв Імран – 2к.фінанси, фаховий коледж, КМС з боксу, 

Чемпіонат Одеської області з боксу – 1 місце. 

8. Павлюк Максим – 2к.ФПСР(псіх.), КМС з бойового самбо, 

самбо, Комбат Дзю – Дзюцу. 

Чемпіонат Одеської області з самбо/бойовий розділ. 

Чемпіонат  ЗВО Одеської області з самбо/бойовий розділ. 

Чемпіонат України з бойового самбо дорослі юнаки м.Львів. 

Чемпіонат України з бойового самбо юніори м.Київ – 2місце. 

Чемпіонат України з бойового самбо чоловіки м.Київ – 2 місце. 

Чемпіонат України з Комбат Дзю – Дзюцу чоловіки м.Киів. 

9. Філіп Андрій – 4к.ГГФ, КМС з бойового самбо, самбо, Комбат 

Дзю – Дзюцу. 

Чемпіонат Одеської області з самбо/бойовий розділ – 2 місце. 



Чемпіонат ВУЗів Одеської області з самбо/бойовий розділ – 2 

місце. 

 

VIII. УНІВЕРСИТЕТ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ТА СВІТОВОМУ 

ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 

2022 року головним напрямком роботи прес-служби (керівник 

Гудзенко А.Р. стала візуалізація та підтримка роботи університету в 

інформаційному полі в умовах повномасштабної агресії. 

Посилено напрям роботи «внутрішні комунікації» - 

психологічна та інфопідтримка співробітників ОНУ шляхом 

створення та розповсюдження нових форм контенту в соцмережах. 

Під час створення інформаційно-рекламних матеріалів прес-служба 

взаємодіє з адміністрацією ОНУ, керівництвом факультетів та 

підрозділів, студпрофкомом, Радою молодих вчених, викладачами, 

студентами. Основні інструменти: корпоративні соцмережі, 

зовнішні медіа, офлайн-івенти. 

Оскільки у зв'язку із ситуацією в економіці більшість 

телевізійних компаній Одещини призупинили свою діяльність, у 

2022 році спостерігається зменшення кількості телесюжетів про 

ОНУ. Разом з тим, в ефір «Марафону новин» на телеканалі «Інтер» 

потрапили такі події, як, наприклад, «Цвітіння сакури в 

Ботанічному саду ОНУ»; у регіональних телеканалах пройшли 

сюжети про вступну кампанію ОНУ, івент Мечников-день, 120-

річчя Гідробіостанції; регулярно запрошуються для коментарів у 

прямі ефіри вчені ОНУ, спікери у різних галузях знань – 

політологи, історики, біологи, математики, геологи та ін. 

Прес-службою ОНУ проведено прямі рекламні кампанії: 

 «Вступ до ОНУ», «Підготовчі курси», «День відкритих дверей 

офлайн лютий», «День відкритих дверей онлайн квітень», «Дні 

відкритих дверей факультетів онлайн травень», «Мечників день у 

Ботсаду». Зібрано сумарно 250 тисяч переглядів онлайн. В 

реальному форматі підтримані рекламою заходи відвідали близько 

2,5 тис. осіб. 



Продакшн: створення нових продуктів для профорієнтаційної 

та рекламної діяльності Університету, поквартально: 

  ІІ – ІІІ квартал: Чат-бот «ПРО_ОНУ_воt». Бот створений на 

допомогу абітурієнтам та їхнім батькам (понад 2 тис. відвідувань з 

моменту промозапуску). 

  IV квартал: Цикл екскурсій знайомство з університетом 

«Студентськими стежками», з відвідуванням музеїв університету 

(близько 200 відвідувачів з моменту старту). 

Нові форми контенту в соцмережах, ІІ – ІV квартал, рубрики: 

«Випускники ОНУ» (сім інтерв'ю), загальне охоплення – близько 

38 тис. переглядів; «Портрет молодого вченого» (дев'ять 

матеріалів) загальне охоплення – близько 42 тис. переглядів. 

Створено пости з поточної роботи ОНУ I – IV квартал: 

фейсбук, інстаграм, твіттер. Усього – 684 одиниці контенту.  

Охоплення – 1млн 102 тис переглядів. 

Організовано виробництво промовідео про музеї ОНУ, ІІ – ІІІ 

квартал: «Колекція мінералів геологічного музею ОНУ», 

«Екскурсія до Палеонтологічного музею ОНУ» 

Загальна кількість одеських та всеукраїнських медіа, що 

висвітлювали події в ОНУ - 78. Переважно це інформаційні 

інтернет-агенства, які цитують як джерело новини фейсбук-

сторінки «Новини Одеського університету» та офіційний сайт 

ОНУ. 

Кількість інфоприводів за звітній період, які викликали 

позитивний інтерес медіа – близько тридцяти подій Університету 

(тобто в середньому 3 згадки у зовнішній пресі на місяць). 

Перелік інфоприводів, цитованих зовнішніми медіа: 

Інтерв'ю ректора; вітання ректора з 1 вересня – Днем Знань, З Днем 

Незалежності; міжнародний візит ректора у складі делегації; 

зустріч ректорів Одеси із міністром МОН; інтерв'ю з приймальною 

комісією; меморандуми про співробітництво в освітньо-науково-

технічній сфері з Міністерством енергетики; 120-річчя 

Гідробіостанції ОНУ; обладнання укриттів на всіх територіях ОНУ; 

зовнішня академічна мобільність; 22 Міжнародна Гамовська 



конференція; медалі студентів на міжнародних спортивних 

змаганнях; нагородні стипендії студентів; наукові перемоги 

студентів; меморандум, підписаний ректором із британським 

університетом Лафборо; літні школи ОНУ з мікробіології; 

лавандовий лабіринт у Ботсаді, «Мечников день» у Ботанічному 

саду, сакури та магнолії у Ботсаду; відеопривітання ректора «З 

Днем Народження Університету»; ТОПові місця в рейтингах: Топ- 

5 найкращих класичних, найкраще зво Південного регіону, 4 місце 

в рейтингу Скопус, ОНУ імені Мечникова вперше увійшов до 

Світового рейтингу Університетів світу QS World University 

Rankings (найкращі університети світу); навчання онлайн студентів 

із тимчасово окупованих територій, «Випускники ОНУ зібрали 

гуманітарку»; поновлення роботи університету в онлайн-режимі; 

наукові читання пам'яті Станко; екзотичні рослини у теплиці 

Ботсаду ОНУ; виставки Наукової бібліотеки ОНУ. 

За кількістю та якістю згадок у медіа ОНУ навіть у воєнний 

час утримує пріоритет у вузівському інформаційному просторі 

Одеси. При цьому варто зазначити, що тональність повідомлень 

про університет у 92% випадків має позитивний характер. 

Системний характер інформаційної присутності впливає на позиції 

у значних освітніх рейтингах, сприяє популяризації університету 

серед абітурієнтів та потенційних партнерів. 

* * * 

Шановні колеги, дорогі друзі! 

Кожен з Вас зробив свій внесок у розвиток університету в цей 

непростий час, і я впевнений, що Ви будете це роботи і надалі. Я 

щиро вдячний колективам всіх структурних підрозділів та кожному 

з Вас особисто за плідну співпрацю і сподіваюсь, що разом з Вами 

ми зробимо наш університет кращим, незважаючи на необхідність 

вирішувати складні проблеми та завдання, які ставить перед нами 

сьогодення! В добрий час! До перемоги! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до друку 27.12.2022. Формат 60х84/16. 

Ум.-друк. арк. 4,19. Тираж 215 пр. 

Зам. № 2414. 

 

 

 

 

 

Видавець і виготовлювач 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

 

 

65082, Україна, м. Одеса, вул. Єлісаветинська, 12 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 4215 від 22.11.2011 р. 

Тел.: (048) 723 28 39, E-mail:druk@onu.edu.ua 

 


