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ПЕРЕДМОВА

Шановне університетське товариство!

Рік 2015-й минав для всіх нас під знаком 150-річного ювілею нашого славетного навчального закладу. 
Ми можемо обчислювати його від свята до свята, від весняних ювілейних урочистостей, концерту на 
вулиці Дерибасівській, в Оперному театрі, поздоровлення Президента України, вищого керівництва 
країни, області і міста, нагородження за плідну працю наших співробітників і до одержання двох 
державних премій, що їх здобули вчені нашого університету. Можемо обчислення вести по виданим 
в університеті книгам «Золоті імена університету», про номінантів Нобелівської премії та інших 
видатних вчених, які займалися, закінчили, працювали в нашому університеті. Тисячесторінкова історія 
університету, шедеври бібліотеки, колекційні видання про гравюри XV-XIX століть з нашої колекції, 
«Праця служителів Феміди» – видання економіко-правового факультету, книги із серії «Вони працюють 
в ОНУ», літературна творчість наших співробітників, збірка оповідань номінанта Бунінської премії 
професора В. І. Силантьєвої.

У щорічному звіті буде згадана сила подій, присвячених ювілею. Але хотілось зупинитись ще 
на найзнаковіших пунктах дорожньої карти у здійсненні святкових заходів, які звісно відбувались з 
традиційною роботою всіх підрозділів університету, притаманних кожному ординарному року. 

Наймасштабнішою імпрезою стали урочисті збори у будинку Одеського національного театру 
опери і балету 13 травня, де водночас зустрілись півтори тисячі викладачів, співробітників, ветеранів, 
студентів, випускників. Саме там відбулась процедура нагородження, що охопила більшу частину з 
понад 150 наших колег.  Найгучнішим, і у буквальному розумінні, став концерт, що відбувся просто 
неба напередодні, 11 травня, на вулиці Дерибасівській, який організував Центр культури й дозвілля. 
Наймасштабніший інтелектуальний проект – безсумнівно написання чергової історії Університету у 
якому взяло участь понад 150 авторів, які працювали протягом кількох років. Книга стала грубезним 
фоліантом обсягом у понад 80 авторських аркушів і споряджена 150 ілюстраціями. Наявність наукового 
апарату, чітка атрибуція фрагментів, відсутність помітної ідеологічної конотації – все це разом вигідно 
відрізняє це видання від всіх своїх попередників. Додамо, що з’явився друком і інформаційний буклет, 
а ще один інтелектуальний масовий продукт – наукова ювілейна конференція – відбулась наприкінці 
квітня. Найзатратніший проект – створення музейної експозиції. У Головному  корпусі в одному з 
приміщень (частина колишньої Великої актової зали) здійснено ремонт, меблювання, і, найголовніше, 
насичення експонатами. Сподіваємось що заснування музею сприятиме розгортанню досліджень з 
історії університету.

Наймеморіальнішою для всеукраїнського масштабу стали вихід конверту, марки та монет із 
нейзильберу та срібної номіналами 2 та 5 гривень відповідно, із зображенням фасаду Університету і 
присвячених визначній події. Погашення марки здійснив ректор разом з працівниками  Укрпошти у день 
ювілею на оперній сцені. Найважчими ювілейними артефактами стали дві ювілейні дошки випускникам 
і викладачам імператорського Новоросійського університету – фізико-математичного факультету 
– С. Ю. Вітте, голови комітету міністрів Російської імперії, почесного члена університету; історико-
філологічного, а потім юридичного – М. Є. Слабченка, академіка ВУАН, спадкоємицею якої є нинішня 
НАН України; радянському і сучасному українському філософу Авеніру Уйомову. Найвпливовішими 
на сучасників стала низка масмедійних проектів – переформатований і оновлений сайт Університету, 
презентаційні ролики, публікації у низці видань про університет, в т.ч. у журналі Верховної ради України 
– «Віче».

Отже, це лише вершина айсберга, а вся програма ювілейних заходів уявляє  собою калейдоскоп 
заходів, що їх запропонували підрозділи університету, набагато більша і ширша. Зокрема, за нашими 
підрахунками, заплановано й реалізовано друкованої продукції – 14 збірок і журналів, 10 монографій та 
інших видань (посібників, хрестоматій, покажчиків), 2 газети. Особливо вражає кількість різноманітних 
імпрез – понад 80 (половина з них – наукові конференції, а також круглі столи, презентації, виставки, 
урочисті засідання, вечори). Вийшла друком «Ювілейна збірка наукових праць. 150 років ОНУ імені 
І. І. Мечникова» у якій   опубліковано статті, написані на основі доповідей, що пролунали на науковій 
конференції.

2015 рік став першим роком життя студентської 1,5 тисячі нових мечниковців, роком відкриття 
нових спеціальностей і двох дослідно-освітніх центру: Центру лідерства і Проблем ядерного 
нерозповсюдження.
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Це був рік резонансних наукових конференцій: «Про космосі і мовознавстві», «Мікробіології 
і семантику», «Гідробіологічних досліджень і сенсорної фізики», «Психології», IT – розробок, 
молодіжному лідерству, педагогічними новаціями. Рік, що минає пам›яті громадських і студентських 
ініціатив, створення Асоціації випускників університету, відновлення колекцій Ботанічного саду, 
флешмоб до 150-річчя університету та квест для першокурсників, яке організувало студентське 
самоврядування, створення центру здоров›я з допомогою і за сприяння студентського профкому. 
Провели низку пам›ятних читань і виставок, зокрема, пам›яті відомого бібліографа і легенди Одеського 
університету Віктора Фельдмана. В цьому році у відповідності з новим Законом «Про вищу освіту» 
вперше за новою схемою і системі були проведена процедура виборів ректора.

2015 рік, як і попередні 150 років був роком нових знань для нас і наших студентів, роком нових 
думок, нових проектів, саме в цьому полягає призначення вищої школи допомагати пізнавати світ і 
примножувати знання. ОНУ імені В. І. Мечникова вже півтора століття історії сприяє перетворенням 
в країні, випускаючи зі своїх стін людей озброєних дослідницькими вміннями і фундаментальними 
знаннями. Ми проводжуємо 2015 рік з теплотою, це був рік яскравих подій і творчої праці, таким, як 
ми сподіваємося, буде наступаючий 2016 рік. Хай буде добро, творення свята у нашому місті, нехай і 
черговий рік приносить нашим студентам і викладачам, співробітникам всієї великої сім›ї мечниковців 
нові радісні відкриття і звершення. Щастя, благополуччя, любові та успіхів всьому нашому колективу.

Ректор ОНУ професор Ігор Коваль
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1.1. ОСВІТЯНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Проректор – кандидат біологічних наук, доцент О. В. Запорожченко

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова у своїй діяльності керувався Конститу-
цією України, Законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну 
діяльність»,  Державною програмою «Освіта XXI століття», Указом Президента України «Про заходи 
щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в України. Програмою діяльності  уряду «Назустріч 
людям», в якій виголошено новий етап розвитку національної економіки, освіти, науки, культури, нор-
мативними документами Міністерства освіти і науки України.

Протягом 2015 року основну увагу колектив університету приділив імплементації нового Закону 
України «Про вищу освіту», переходу на рівень більшої автономії у вирішенні питань визначення зміс-
ту освіти, організації навчальної, наукової та інших видів статутної діяльності.

Структура  університету
Освітянську діяльність в університеті за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста 

і магістра здійснюють 10 факультетів (біологічний; геолого-географічний; фізичний; хімічний; істо-
ричний; економіко-правовий; романо-германської філології; філологічний; філософський; журналісти-
ки, реклами та видавничої справи); 4 інститути (математики, економіки та механіки; соціальних наук; 
інноваційної та післядипломної освіти; інститут міжнародної освіти). Загальна кількість кафедр – 92, 
у тому числі 87 випускових. Університет здійснює також підготовку фахівців за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем молодшого спеціаліста в коледжі економіки та соціальної роботи, у структурі якого створе-
но 5 циклових комісій. 

Навчально-виховний процес і наукова робота відбуваються у 11 навчально-лабораторних корпусах 
загальною площею 129366 кв.м., а також в НДІ фізики, НДІ «Астрономічна лабораторія», НДІ горіння 
та нетрадиційних технологій, Навчально-науково-виробничому центрі, Навчально-науковому центрі 
високотехнологічного науково-дослідного обладнання та приладів, Навчально-науковому центрі ме-
дичної і біологічної фізики, Регіональному міжвідомчому центрі інтегрованого моніторингу і екологіч-
них досліджень, Міжвідомчому науково-навчальний фізико-технічний центрі з трьома лабораторіями, 
Біотехнологічному науково-навчальному центрі з чотирма лабораторіями, Міжгалузевому навчально-
науковому координаційному центрі геоархеології, морської та екологічної геології; Проблемній науко-
во-дослідній лабораторії інженерної геології узбережжя морів та водосховищ і гірських схилів, Про-
блемній науково-дослідній лабораторії географії ґрунтів і охорони ґрунтового покриву чорноземної 
зони, Проблемній науково-дослідній лабораторії фізики аеродисперсних систем, Науково-дослідній 
лабораторії фізики і хімії низькотемпературної плазми, Науково-дослідній лабораторії некристалічних 
систем електроніки, Науково-дослідній лабораторії з проблем математики, економіки, механіки та пси-
хології, Науково-дослідній лабораторії теоретичної та молекулярної фізики; Науково-дослідній лабо-
раторії з проблем менеджменту та охорони біорізноманіття, Галузевій науково-дослідній лабораторії 
морської геології і геохімії, Ботанічному саду, Гідробіологічній станції тощо.

До послуг студентів, аспірантів, докторантів, науковців і викладачів 1524 сучасних комп’ютерів, які 
об’єднані в єдину університетську локальну мережу та мають вільний доступ до Інтернету.

В університеті існує наукова бібліотека, одна з найпотужних бібліотек ВНЗ України. Її загаль-
ний фонд якої складає 3533956 одиниць зберігання, серед яких 615285 томів навчальної літератури, 
1523609  томів наукової літератури, 70167 томів художньої літератури. Широко представлені стародру-
ки 14-16 століть. У 13 читальних залах 750 посадкових місць

Високоякісну мовну та культурну підготовку студенти отримують завдяки Центру італійської мови 
та культури імені Дж. Гарибальді, Центру болгарської мови та культури, Центру турецької мови та куль-
тури, Південноафриканському центру, Центру китайської мови та культури, Центру японської мови та 

РОЗДІЛ І. ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
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культури, Центру грецької мови та культури, Центру арабської мови та культури, Центру російської 
мови та культури. Усі ці центри є структурними підрозділами університету та функціонують на власній 
матеріально-технічній базі ОНУ. 

Іногородні студенти, аспіранти та докторанти університету повністю забезпечені місцями прожи-
вання у 8 гуртожитках, загальною площею 21104,2 кв.м. Житлова площе гуртожитків у розрахунку на 
одного мешканця становить 6.1 кв.м., що відповідає будівельним і санітарним нормам.

Заняття з фізичної культури та спорту проводяться на власному стадіоні, 7 спортивних залах пло-
щею понад 1500 кв.м. і 5 спортивних майданчиках (баскетбольні, волейбольні та тенісні корти). На 
узбережжі Чорного моря мається спортивно-оздоровчий табір «Чорноморка» на 500 місць.

Навчальна робота 

Протягом 2015 року основні зусилля науково-педагогічного колективу університету були 
сконцен-тровані на підвищенні якості вищої освіти, що набувають студенти; подальшому 
удосконаленні кредитно-модульної системи організації навчального процесу; завершенні повно-
го переходу до ECTS  (європейської кредитно-трансферної накопичувальної системи) як системи 
оцінювання знань студентів та підготовки до ліцензування нових напрямів / спеціальностей та 
акредитації. У 2015 році. Успішно акредитовано підготовку магістрів за спеціальністю «Соціальна 
робота». Завершено підготовчий етап для акредитації підготовки бакалаврів і спеціалістів за на-
прямом (спеціальністю) «Видавнича справа та редагування», підготовки бакалаврів за напряма-
ми «Прикладна фізика», «Біотехнологія». Завершується формування справ підготовки магістрів 
за спеціальностями «»Філологія (спеціалізація «Переклад»)», «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та стра-
хування», «Менеджмент», «Прикладна фізика та наноматеріали», «Біотехнології та біоінженерія». 
З метою збільшення кількості місць для підготовки магістрів у 2015 році успішно здійснений 
перерозподіл ліцензованих обсягів за спеціальностями «Англійська мова та література», Німецька 
мова та література», Французька мова та література», «Правознавство», «Хімія».

Одним з основних завдань педагогічний колектив університету вважав забезпечення виконання 
одного з принципових положень Болонської Хартії – високої мобільності студентів і викладачів. 
Протягом 2015 року 29 студентів і аспірантів університету пройшли довгострокове стажування у 
зарубіжних університетах – партнерах. 

Професори та доценти університету, серед яких члени науково-методичних рад Міністерства 
освіти і науки України та експертних рад АКУ, за підтримки всього колективу університету забез-
печили розробку та впровадження нових стандартів вищої освіти, що спряло підвищенню рівня 
професійної підготовки студентів, розробили та впровадили у навчальний процес понад 90 нових 
спеціальних курсів вільного вибору студентів, які ґрунтуються на найсучасніших досягненнях на-
уки. У 2015 році розпочато роботу щодо розробки принципово нових освітньо-професійних та 
освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії за всіма науковими спеціальностями. 
Готувалися справи щодо ліцензування підготовки докторів філософії.

Остаточне впровадження в інститутах та на факультетах університету кредитно-модульної систе-
ми організації навчального процесу, набутий викладачами досвід надав можливість педагогічному 
колективу університету максимальною мірою використати усі переваги та уникнути усіх негативів  
організації навчання. Саме тому основні показники успішності навчання студентів протягом трьох 
останніх років стабілізувалися на рівні вимог щодо акредитації вищих навчальних закладів: абсо-
лютна успішність  становила 93 %, якість успішності навчання студентів – 53 %.

Протягом 2015 року продовжилося впровадження ком’ютерного тестування як технології 
оцінювання знань студентів. Відповідні програмні продукти, розробниками яких є фахівці 
університету, використовуються практично в усіх навчальних структурних підрозділах університету.

Протягом 2015 року університет забезпечував підготовку 179 студентів, аспірантів і стажистів 
для країн далекого та ближнього зарубіжжя. 

Протягом 2015 року створений раніше Центр сприяння працевлаштуванню студентів і 
випускників університету провів 5 ярмарок вакансій та забезпечив працевлаштування усіх 
випускників.
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За наслідками рейтингу, який проводився на підставі всебічного аналізу навчальної, навчально-
методичної, організаційної, наукової, виховної роботи, виконуваної колективами структурних 
підрозділів, найкращими у 2015 році 

- серед гуманітарних підрозділів визначені: філологічний факультет (І місце), історичний фа-
культет (ІІ місце), філософський факультет, а також факультет журналістики, реклами та видавничої 
діяльності (ІІІ місце);

- серед природничих підрозділів визначені: геолого-географічний факультет (І місце), хімічний 
факультет (ІІ місце), фізичний та біологічний факультети  (ІІІ місце).

Контингент студентів
Загальний ліцензований обсяг підготовки фахівців за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями ден-

ної форми навчання становить: 6022 особи. За заочною формою – 4176. Крім того, підвищення кваліфі-
кації – 250, факультет до вузівської підготовки – 1200 та підготовче відділення для іноземних громадян 
– 350. Загалом університет мав право на прийом на навчання за всіма видами підготовки 11998  студен-
тів і слухачів одночасно. 

У 2015 році обсяг прийму на місця державного замовлення за денною та заочною формами навчання 
становив 1003 місць. Було подано 16411 заяв (середній конкурс – 16,4 особи на місце). Зараховано на 
бюджетні місця 1003 особи, на місця з фінансуванням за рахунок фізичних і юридичних осіб – 1093. 
Зараховано медалістів – 202 осби; осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 3; ді-
тей-сиріт та дітей, що залишилися без піклування батьків – 27 осіб; інвалідів І – ІІ груп – 23 особи. У 
2015 році виконання плану державного замовлення становило 100 %.

Контингент студентів становить: 6067 осіб за денною та 2112 осіб за заочною формами навчання; 
слухачів відділення довузівської підготовки для громадян України – 251; слухачів відділення довузів-
ської підготовки для іноземних громадян – 23; слухачів інституту післядипломної освіти – 445, контин-
гент студентів Коледжу економіки та соціальної роботи – 453 особи денної форми навчання.

У 2015 році випущено понад 2500 фахівців з вищою освітою різних освітньо-кваліфікаційних рівнів:
З числа випущених спеціалістів і магістрів, які навчалися за державним замовленням по денній фор-

мі пройшли процедуру розподілу та працевлаштовані  94 %.
З числа випущених молодших спеціалістів і бакалаврів усі продовжили навчання в ОНУ імені 

І. І. Мечникова крім 127 осіб, що вступили на навчання до інших ВНЗ України. 
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1.2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Проректор – доктор історичних наук, професор В. М. Хмарський

Здійснення навчально-методичної роботи в ОНУ відбувалось згідно відповідних нормативних до-
кументів і вперше у звітному році згідно «Положення про організацію освітнього процесу в Одеському 
національному університеті імені І. І. Мечникова», затвердженого на засіданні Вченої ради ОНУ 23 
грудня 2014 р. У цьому документі йдеться про освітній процес як про інтелектуальну, творчу діяльність 
у сфері вищої освіти, що провадиться через систему науково-методичних і педагогічних заходівта спря-
мовану на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у 
осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

Науково-методична рада ОНУ (НМР), яка свого часу взяла найактивнішу участь у розробці зга-
даного вище документу, залишалась центром університетської навчально-методичної думки. Її склад 
зазнав несуттєвих змін – відбулась ротація кількох членів і наприкінці року мав такий вигляд: про-
ректор Хмарський В. М. (голова), доценти Кузнєцова Н. В., Ружицька О. М. (заступники голови), Ан-
нєнкова І. П.(секретар), голови навчально-методичних комісій підрозділів – професори Адамян В. М. 
(фізичний факультет), Кіреєва З. О. (ІМЕМ,  спеціальність психологія), доценти Біланчин Я. М. (геоло-
го-географічний факультет), Ареф’єва Н. Г. (ІМО), Вартанян Г. М. (ІМЕМ, спеціальності «математика» 
і «прикладна математика»), Ломачинська І. А. (ІМЕМ, економічні  спеціальності), Кременчуцька М. К. 
(ІІПО), Масін В. М. (ЕПФ), Синявська О. О. (історичний факультет), Морева Т. Ю. (філологічний фа-
культет), Рачинська А. Л. (ІМЕМ, спеціальності «механіка» і «комп’ютерна інженерія»), Телецька Т. В. 
(факультет РГФ), Раскола Л. А. (хімічний факультет), Сумченко І. В. (філософський факультет), Хоро-
шилов О. Ю. (ІСН), Сидун  І. В. (факультет журналістики, реклами та видавничої справи), начальник 
навчального відділу Соколова Н. П., заступник начальника навчального відділу Нікола Л. В. 

Протягом року вперше за час відновлення НМР з 2012 р. відбулось найбільше – шість засідань 
НМР – 2лютого, 16 квітня, 21 травня, 18 червня, 22 жовтня та 17 грудня. Крім того відбулось стільки 
ж робочих нарад з різноманітних питань. Увагу  було зосереджено на таких основних напрямках: 1) 
ознайомлення з різноманітними новаціями і тенденціями, притаманними світовому освітньому про-
цесу; 2) аналіз вже діючих та опрацювання нових документів і проектів; 3) експертиза та рекомендація 
навчально-методичної літератури до публікації; 4) вироблення планів і стратегії діяльності НМР.

Ознайомлення з різноманітними новаціями і тенденціями, притаманними світовому освітньому про-
цесу хронологічно припало на першу половину року, коли було заслухано низку доповідачів з різнома-
нітної проблематики: «Концептуальні засади інтеграції університету до Європейського простору вищої 
освіти у контексті запровадження Закону України «Про вищу освіту» (представник Європейської галу-
зевої робочої групи проекту «Перегляд довідника користувача Європейської системи трансферу і нако-
пичення кредитів (ЄКТС) (Рада Європи, Європейська Комісія)» (професор Бабин І. І.); «Програми ака-
демічної чесності в університетах: мета, реалізація та результати» (голова НМР); «Взаємодія класичного 
університету з бізнес-середовищем» (доцент ІМЕМ Шмагіна В. В.); «Створення інтердисциплінарного 
факультету на базі класичного університету» (доцент ЕПФ Зілковська Л. М.); «Університетський музей у 
освітньому процесі: межі застосування» (доцент історичного факультету Кузнецов В. О.).

Експертиза та рекомендація навчально-методичної літератури до публікації – традиційний вид ро-
боти НМР. Незайвим буде нагадати, що засідання Вченої ради ОНУ стали помітно коротшими – але й 
і через те, що НМР «пропустило» через себе цілу низку літератури. Втім залишаються запитання: чи 
може рекомендуючий і консультативний орган приймати рішення адекватне навіть дореволюційному 
«грифуванню» у міністерстві; чому підручники і навчальні посібники проходять подібну експертизу, 
а монографії – ні; чому ми не розглядаємо питання попиту тої чи іншої методичної продукції в освіт-
ньому процесі; як представляти електронні видання і як їх імплементувати в цей процес і як «зарахо-
вувати» викладачам при оформленні звітів тощо. Цього року було вперше здійснено «Аналітичний 
огляд навчальної та навчально-методичної літератури, рекомендованої Науково-методичною радою» 
(доповідач Нікола Л. В.)

Цього року було так само започатковано інформування членів НМР про новітні документи щодо 
організації навчального процесу в університеті (доповідач Соколова Н. П.). Продовжено розробку низ-
ки документів, які б мали доповнювати «Положення» про організацію освітнього процесу в ОНУ. Зо-
крема було підготовлено, обговорено і затверджено зразки документів щодо підвищення кваліфікації 
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(стажування) науково-педагогічних працівників. Розпочато роботу з розробки цілої низки необхідних 
навчально-методичних матеріалів і рекомендацій.

Упорядкований фрагмент університетського сайту, присвячений діяльності НМР. Врешті відбулось пе-
реформатування планування і звітності НМР – прийнятий за основу термін календарного року.У планах 
на наступний рік розглянути низку важливих питань: про місце кафедри фізичного виховання у освітньо-
му процесі, нову системи оцінювання навчальних досягнень студентів та якості професійної діяльності 
викладачів університету, принципи і порядок формування освітніх програм загальноуніверситетських 
навчальних дисциплін, засади формування навчальних планів підготовки магістрів та розробки освітніх 
стандартів, принципи планування позанавчального індивідуального навантаження викладачів та щодо 
звітності.

Основна ж навчально-методична робота здійснювалась у навчальних підрозділах. Обсяг їхньої роботи 
залежав як від величини підрозділу, так і від динаміки здійснюваної роботи, і саме томуогляд буде здій-
снено за цими двома принципами – ЕПФ, РГФ, ІМЕМ; біологічний, філологічний факультети, ІІПО, ІСН, 
ГГФ; філософський, історичний, фізичний, хімічний факультети та факультет журналістики, реклами та 
видавничої справи.

Навчально-методична комісія ЕПФ узагальнювала навчально-методичну практику професорсько-ви-
кладацького складу факультету, розробляла рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення навчального 
процесу та його методичного забезпечення і вносила їх на розгляд Вченої ради та декану ЕПФ. Осно-
вними завданнями НМК ЕПФ були:координація навчально-методичної роботи ЕПФ;вивчення, розробка і 
впровадження нових форм, методів і технологій навчання;участь у розробці навчальних планів;перевірка 
робочих навчальних програм, конспектів лекцій викладачів, методичних матеріалів до семінарських, 
практичних занять, контрольних, курсових та дипломних робіт;рекомендація до друку навчально-мето-
дичних рекомендацій, які можуть застосовуватися в навчальному процесі на ЕПФ;надання Вченій раді 
ЕПФ висновків щодо можливості рекомендації до друку навчальних посібників та підручників виклада-
чів ЕПФ;проведення для викладачів ЕПФ навчально-методичних семінарів.

НМК ЕПФ протягом року затвердження робочих програм навчальних дисциплін відповідно до на-
вчального плану економіко-правового факультету, програм курсів та методичних рекомендацій до вивчен-
ня навчальних дисциплін відповідно до навчального плану економіко-правового факультету та клопотан-
ня до Вченої ради економіко-правового факультету щодо рекомендації їх до друку;навчально-методичних 
комплексів до вивчення навчальних дисциплін відповідно до навчального плану; перевіркою готовності 
кафедр до організації навчального процесу;рекомендацією присвоєння йому вчених звань професора (2), 
доцента (8).

На основі нормативних програм галузевого стандарту вищої освіти, викладачи кафедр, що забезпечу-
ють підготовку фахівців за спеціальностями «облік і аудит», «менеджмент» та «правознавство», розро-
били робочі програми дисциплін. До кожної навчальної дисципліни викладачами кафедр складені плани 
семінарських, практичних занять та завдання для самостійної підготовки студентів.Викладачи розроби-
ли пакети комплексних контрольних робіт для комплексної перевірки з дисциплін фахової підготовки 
за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».НМКЕПФ затвердила понад 
180 робочих програм навчальних дисциплін та пакетів комплексних контрольних робіт з навчальних дис-
циплін відповідно до  «Положення про проведення ректорського контролю з навчальних дисциплін». 
Протягом року опубліковано 1 підручник, 6 навчальних посібників –; 2 навчально-методичних посібники, 
9 методичних рекомендацій, 39 методичних вказівок.

Протягом року доц. Кармазіна К. Ю. провела низку інтерактивних занять та тренінгів на базі Одесько-
го регіонального відділення Національної школи суддів України за тематикою практичного застосування 
Конституції України при здійсненні правосуддя, а також реформування судової системи та статусу суддів 
в Україні. У квітні викладачі кафедри – доц. Ромашкін С. В., доц. Кармазіна К. Ю. виступили членами 
журі ІІ турніру з класичним судових дебатів «UltimaRatio» щодо захисту прав і свобод людини, прав і за-
конних інтересів юридичних осіб у господарському процесі. У травні зусиллями доц. Кармазіної К. Ю. і 
доц. Валах В. В. (кафедра цивільно-правових дисциплін) було створено, організовано і проведено І Тур-
нір з судових дебатів з цивільного права і процесу «Proetcontra». Співорганізаторами Турніру виступили 
Одеське відділення Ліги студентів Асоціації Правників України та Всеукраїнська громадська організація 
«Об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу». Судові дебати пройшли на базі еко-
номіко-правового факультету та Апеляційного суду Одеської області. В якості журі в заході прийняли 
участь: заступник декана ЕПФ Зілковська Л. М, к.ю.н., доц. Ромашкін С. В., викладачі Пилипенко Ю.  О., 
Байло О. В., та аспірантка 3 курсу навчання Бондаренко К. У листопаді доц. Кармазіна К. Ю. спільно з 
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Одеським відділенням Ліги студентів Асоціації Правників України та Всеукраїнською громадською 
організацією «Об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу», за активної участі 
викладачів кафедри конституційного права та правосуддя було  проведено ХІ Всеукраїнські змагання 
з кримінального права та процесу «Майстерність судової промови», яке відбулось на базі економіко-
правового факультету  та Апеляційного суду Одеської області. На запрошення голови Конституційного 
суду України Ю. В. Бауліна 19.06.2015 р доц. Кармазіна К. Ю. взяла участь у роботі круглого столу 
«Науково-доктринальне забезпечення розвитку конституційної юстиції в Україні», присвяченого 19-й 
річниці Конституції України та виступила з доповіддю щодо проблематики виконання рішень органів 
конституційної юрисдикції.  

26 березня відбувся Практичний семінар Відділу аудиту Міжнародної компанії «КПМГ в Україні» 
(м. Київ) з проблем надання аудиторських, податкових та консультаційних послуг, з проблем зацікав-
лення, залучення, відбору та розвитку талановитих студентів та випускників, інформування студентів 
про можливості працевлаштування в сучасних компаніях (м. Одеса) – доц. Кусик Н. Л., доц. Побере-
жець О. В., доц. Панич С. П., доц. Ніценко В. С., ст. викл. Масіна, ст. викл. Багдік’ян С. В., ст. викл. 
Буслаєва Г. В. Практичний семінар з проблем страхування, інформування студентів про можливості 
працевлаштування в сучасних страхових компаніях (регіональний представник компанії MetLife – сві-
товий провайдер страхування життя, пенсійного забезпечення, корпоративних рішень та ефективного 
управління активами) 23 квітня - доц. Кусик Н. Л., доц. Побережець О. В., доц. Панич С. П., доц. Ні-
ценко В. С., ст. викл. Масіна, ст. викл. Багдік’ян С. В., ст. викл. Буслаєва Г. В.Практичний семінар з 
проблем зацікавлення, залучення, відбору та розвитку талановитих студентів та випускників, вико-
ристання програм регіонального стажування, залучення інвестицій в сферу освіти та науки Одеського 
регіону (Представництво Міжнародної аудиторської компанії «BAKERTILLYUkraine», Департамент 
аудиту (м. Одеса) 30 жовтня 2015 року – доц. Кусик Н. Л., доц. Побережець О. В., доц. Панич С. П., 
доц. Кіртока  Р. Г., ст. викл. Буслаєва Г. В., ст. викл. Багдік’ян С. В., ст. викл. Масіна Л. О.

Основні напрямки навчально-методичної роботи на факультеті РГФ: 1) визначення та аналіз осно-
вних напрямів навчально-методичного забезпечення навчального процесу з урахуванням новітніх  тен-
денцій розвитку вищої освіти; 2) координація навчально-методичної роботи кафедр; 3) аналіз педаго-
гічного досвіду, інноваційних технологій навчання і висунення пропозицій щодо їхнього впровадження 
в практику; 4) розгляд навчально-методичних комплексів щодо їхньої відповідності сучасним вимогам 
до професійної підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів; 5) розгляд і схвалення на-
вчально-методичних матеріалів з навчальних дисциплін: робочих навчальних програм, методичних 
рекомендацій щодо проведення лекційних, семінарських, практичних, лабораторних, індивідуальних 
занять, самостійної роботи студентів, виробничих практик, написання курсових, дипломних робіт, 
методичних вказівок до проведення державних  іспитів тощо; 6) розгляд  засобів діагностики якості 
підготовки фахівців: комплексних кваліфікаційних завдань, комплексних контрольних робіт, тестів як 
поточного, так і підсумкового контролю якості навчання з відповідних спеціальностей. Викладачі здій-
снювали підготовку конспектів лекцій, методичних матеріалів до практичних занять, курсового та ди-
пломного проектування і самостійної роботи студентів; розробку навчальних планів, робочих програм, 
складання екзаменаційних білетів, завдань для проведення модульного та підсумкового контролю.

Робота НМК факультету полягала в наступному: затвердження складу та плану роботи НМК на на-
вчальний рік; надання рекомендацій до друку навчально-методичних та наукових праць викладачів фа-
культету РГФ; надання рекомендацій  до присвоєння вченого звання доцента; ознайомлення з новими 
вимогами до складання робочих програм та пакетів ККР; консультування викладачів кафедри з питань 
складання робочих програм та пакетів ККР; обговорення на засіданні НМК «Положення про навчаль-
но-методичну комісію  структурного підрозділу ОНУ імені І. І. Мечникова»; розробка шкали оціню-
вання результатів проходження педагогічної практики з урахуванням оцінки профільних кафедр (мовні 
кафедри, кафедра зарубіжної літератури, кафедри педагогіки та психології) для всіх рівнів (бакалавр, 
спеціаліст, магістр); підготовка звіту про виконання плану видання навчально-методичної та наукової 
літератури; підготовка звіту про навчально-методичне забезпечення заочного відділення факультету 
РГФ; затвердження структури білетів до державних іспитів з основної іноземної і другої іноземної мов; 
участь у підготовці ліцензійних справ магістрів англійської, німецької, французької мов.

Викладачі кафедр брали участь: у роботі атестаційної комісій під час вступної кампанії 2015 р.; 
входили до складу державних екзаменаційних комісій; успішно керували педагогічною практикою 
бакалаврів, спеціалістів, магістрів, перекладацькою практикою; здійснювали керівництво науковими 
роботами студентів ІІ-V курсів; здійснювали керівництво докторантами, аспірантами та здобувачами. 
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Опубліковно один підручник, 18 навчально-методичних посібників, 16 методичних вказівок. Зокрема:
Вербицька Т. Д., Голубенко Л. М., Діденко М. О., Колесниченко Н. Ю. Практичний курс німецької 

мови для студентів факультетів романо-германської філології та педагогічних ВНЗ.: підручник для сту-
дентів першого та другого курсів / 3-тє вид. – Одеса: Астропринт, 2015. – 328с.

Термінологічний словник мови програмування C++ (І та ІІ курсівІнституту математики, економіки і 
механіки, щонавчаються за фахом «Прикладна математика» та «Інформаційнітехнології/ О. А. Румянце-
ва, ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2015. – 31 с. 

Словник комп’ютерної термінології (для студентів Інституту математики, економіки і механіки) / 
О. А. Румянцева, ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2015. – 60 с.

В ІМЕМ працюють чотири навчально-методичні комісії за спеціальностями: 1) «математика», «при-
кладна математика»; 2) «механіка», «комп’ютерні системи та мережі»; 3) «психологія»; 4) «економічна 
теорія», «менеджмент організацій і адміністрування», «міжнародні економічні відносини». Жоден зразок 
навчально-методичної літератури не проходив поза уваги НМК, які роблять свої зауваження або рекомен-
дують до друку навчально-методичні розробки. Також не проходять поза уваги навчально-методичних 
комісій зміни до навчальних планів, робочі програми курсів, програми держіспитів.

Основною метою навчального процесу на  біологічному факультеті є підготовка фахівців для про-
фесійної діяльності на виробництві, а також викладачів біології та хімії для навчальних закладів усіх 
рівнів. Крім того, метою колективу факультету є підготовка фахівців, які зможуть працювати як наукові 
співробітники в різних галузях народного господарства згідно з типовими номенклатурними вимогами. 
У зв’язку з зазначеним, факультет і навчально-методична комісія ставлять перед собою такі завдання: 1) з 
урахуванням сучасних підходів до побудови освітніх програм приступити до розробки стандартів освіти 
різних рівнів та ступенів вищої освіти на базі національної рамки кваліфікацій; 2) розробити профілі 
освітніх програм підготовки Магістра за спеціалізаціями; 3) приступити до розробки нових навчальних 
планів, що визначають перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах, послідовність вивчення дис-
циплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточно-
го та підсумкового контролю; 4) підготувати документацію щодо забезпечення проведення акредитації 
і ліцензування спеціальності Біотехнологія, яка буде проведена навесні 2016 року; 5) поліпшити робочі 
навчальні плани та програми, інше навчально-методичне забезпечення біологічних дисциплін з метою 
підвищення якості підготовки бакалаврів і магістрів; 6) поглибити практичну підготовку випускників; 
7) забезпечити належний рівень володіння студентами комп’ютерною технікою та сучасним обладнан-
ням; 8) максимально залучити студентів до виконання реальних науково-дослідних робіт; 9) поліпшити 
матеріально-технічну базу факультету; 10)  забезпечити належне кадрове забезпечення кафедр та інших 
підрозділів; 11) провести аналіз навчальних і робочих навчальних планів з метою об’єднання потоків для 
зменшення навчального навантаження на викладача.

Вченою радою факультету прийнято рішення щодо збільшення нормативного терміну навчання для 
отримання рівня освіти Магістр – 1 рік 10 місяців (120 кредитів ЄКТС). Деканат разом з НМК розробили 
навчальні і робочі навчальні плани для підготовки фахівців на здобуття освітнього рівня Магістр з нор-
мативним терміном навчання 1 рік 10 місяців (Теоретичне навчання складає 77 кредитів ЄКТС, практика 
– 30 кредитів, виконання магістерської роботи – 13 кредитів ЄКТС).

Рішенням Вченої ради факультету у зв’язку з тим, що протягом навчання для здобуття ОКР Бакалавр 
студенти біологічного факультету слухають дисципліни психолого-педагогічного циклу в обсязі 774  го-
дини (21,5 кредитів ECTS), внесено уточнення в назву кваліфікації, яка присвоюється студентам по за-
кінченню навчання за ОКР Бакалавр напряму 6.040102 Біологія вже з 2015 року: «Інженер-лаборант в 
галузі біології, вчитель біології і хімії». Це тим самим розширює професійні права випускника з ОКР 
Бакалавр, напряму 6.040102 Біологія і професійні права сформульовано таким чином: «Робота в галузі 
біології згідно з кваліфікацією».

У новихнавчальнихпланах у відповідності до вищевказанихдокументів, встановленонаступнукіль-
кістьконтактних годин на один кредит: спеціаліста – 14, магістра – 10. При цьомумаксимальнетижневеау-
диторненавантаження для студентівосвітньо-кваліфікаційногорівняспеціалістскладає 24 години, магістр 
– 18 годин.Кафедрами факультету у 2013 роціпродовженокорегуванняпрограмзагальних та спеціальних-
курсів, якічитаються на кафедрах з урахуваннямвимог кредитно-модульноїсистеми. Водночасрозробле-
нотестовізавдання та іншеметодичнезабезпечення для індивідуальноїроботизі студентами та контролю 
їхзнань з відповіднихмодулів.

Надано до друкуіндивідуальнінавчальніплани, якірозроблені на факультеті. Індивідуальніпланиміс-
тять структурно-логічну схему навчання за ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр», перелікдисциплін 
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за семестрами, погодиннийобсяг та кількістькредитів. З метоюзабезпеченняакредитаціїнапрямупід-
готовкиБіотехнологіякафедра Мікробіології, вірусології і біотехнологіїпідготувала пакет документіві 
провела  ККР. 

З 2006 року на факультетівикористовуєтьсяліцензованатестова система ПО Sphinx для перевірки-
підсумковихзнаньстудентів з використаннямкомп’ютерноїтехніки. За допомогоюданоїсистемиздійсню-
валосьтестування з 27лекційнихкурсів. Також за допомогоюданоїсистемизабезпеченопроведеннякомп-
лексного тестового Державного іспиту з «Загальноїбіології» (з 2010 р.) та за фахом (з 2012 р.).

Проведена локальна комп’ютерна мережа, яка поєдналаусікафедри і навчальнікласилабораторі-
їінформаційнихтехнологій.Створено внутрішній сервер факультету, де розміщуються тестові сис-
теми, формується електронна бібліотека, розміщується інформація деканату. На серверірозміще-
нопотижневийрозклад занять факультету, таким чином студенти і викладачімаютьможливістьзна-
йомитись з розкладом занять дистанційно.На серверірозміщеноконспектилекційдеякихвикладачів, 
презентаціїокремихкурсів. Однак для успішногозавершенняцьогонеобхіднопридбаннясучасногоко
мп’ютера для виконанняфункцій серверу. Аудиторія № 82 оснащенамультимедійнимобладнанням з 
використаннямтелевізорівLSD, комп’ютернимзабезпеченням, підключена до мережіІнтернет.Підготов-
лено курси лекцій з застосуванням мультимедійного обладнання («Фізіологія людини і тварин», «Ана-
томія людини», «Хронобіологія», «Фізіологія залоз внутрішньої секреції», «Гідробіологія», «Загальна 
цитологія» та ін.)

Протягом року кафедри факультету постійнооновлялизагальні і спеціальнікурси з урахуваннямдо-
сягнень науки.Біологічний факультет у 2015 році до назви кваліфікації бакалавра «Інженер-лаборант в 
галузі біології» додав «Вчитель біології і хімії», тому в робочий навчальний план введено новий курс 
«Новітні технології навчання». Цей курс забезпечує кафедра педагогіки ОНУ. У зв’язку з введенням 
нового навчального плану для підготовки студентів для отримання освітнього рівня Магістр, на фа-
культеті розроблені програми усіх нових курсів, а читання низки нових курсів було реалізовано.Всього 
на факультеті введено 17 новихкурсів, переробленовсіпрограмизагальних та спеціальнихкурсів, під-
готовлені ККР.

Загалом ом підготовлено і надруковано  2 довідники, 2 навчально-методичні посібники, 1 методич-
ний посібник, 5методичні вказівок.

Робота НМК філологічного факультету велася у двох напрямках: науково-методичному та на-
вчально-методичному. Перша  орієнтована на створення нових і вдосконалення існуючих принципів і 
методів ефективного управління процесом навчання студентів. Навчально-методична робота спрямо-
вана на методичне забезпечення й удосконалення існуючих форм і видів занять зі студентами. Робота 
НМК організовувалася відповідно до плану, який було розглянуто на підсумковому засіданні навчаль-
но-методичної комісії попереднього навчального року. НМК проводила засідання, як мінімум, двічі на 
семестр. За потреби проводилися позачергові засідання. Так, наприклад, були проведені позачергові 
засідання щодо обговорення методичних посібників та щодо обговорення відкритих лекцій.У зв’язку з 
уведенням до програми нових курсів перевірки робочих програм здійснюються щосеместру.

Удосконалення навчальних планів і програм підготовки фахівців. Викладачі факультету повністю 
опанували нову форму кредитно-модульної робочої програми. На засіданнях НМК факультету було 
проведено декілька семінарів, щодо правильного оформлення програм. За участю членів комісії на 
всіх кафедрах було проведено перевірку, за підсумками якої можна зробити висновок, що всі програми 
на філологічному факультеті оформлені згідно нормативних вимог. Особливу увагу було приділено 
вдосконаленню програм непедагогічних практик: діалектологічної, краєзнавчої, культурологічної. Було 
проведено засідання НМК факультету, на якому розглядалися зразки оформлення документації прак-
тик. Члени комісії внесли свої пропозиції.Жваве обговорення викликало питання оформлення «Про-
грами підвищення кваліфікації (стажування)». Зокрема було висловлено побажання щодо того, що має 
бути чітко визначено, чи проходять підвищення кваліфікації викладачі, які захистили за останні 2-3 
роки докторські або кандидатські дисертації.

НМК брала активну участь в атестації науково-педагогічних кадрів, у роботі щодо присвоєння вче-
ного звання доцента викладачам факультету. Про взаємозв’язок навчально-методичної та наукової форм 
роботи свідчить і організація відкритих лекцій, які регулярно проводяться на філологічному факульте-
ті. На лекціях обов’язково присутні члени НМК, по закінченню заняття відбувається обговорення. За 
результатами обговорення члени НМК надають висновок щодо можливості обрання на посаду доцента 
викладачів філологічного факультету. За звітній період були проведені відкриті лекції кандидатів філо-
логічних наук Яковенко Л. І., Подлісецькою О. О., Семененко Л. А., Нечиталюк І. В.
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Покращення системи поточного і підсумкового контролів та оцінювання знань студентів.Було роз-
роблено пропозиції щодо підвищення рівнів успішності та якості знань.Зокрема наголошувалося на 
необхідності посилити співпрацю лекторів і викладацького складу, що веде практичні заняття, активі-
зувати співпрацю лекторів з кураторами та старостами курсів. Оскільки кредитно-модульна система на-
вчання передбачає збільшення навантаження студентів за рахунок індивідуальної (самостійної) роботи, 
важливим є контроль такого виду підготовки студентів з боку викладача.  

Підготовка до друку та публікації підручників та навчальних посібників.Навчально-методична комісія 
розробила ряд положень для рекомендації до друку. Зокрема, програми навчальних курсів, методичні 
рекомендації, навчальні посібники повинні мати низку супровідних документів (клопотання автора, ре-
цензії, витяг з протоколу засідання кафедри). Методична комісія колегіально опрацьовує матеріали та 
приймає рішення про рекомендацію до публікації.Почато роботу з підготовки до моніторингу успішності 
і якості навчання студентів філологічного факультету. Розробляються методичні рекомендації для членів 
НМК щодо проведення контролю.

Викладачами факультету видали 1 підручник, 4 навчальні посібники та 16 методичних вказівок. Серед 
варто відзначити такі видання:

Хрустик Н. М. Сучасна українська мова. Морфеміка. Словотвір : підручник / Н. М. Хрустик. – Одеса: 
Фенікс. – 270 с.

Жаборюк А. А. Бароко (доба, людина, стиль, художній світ): посібник з історії світової художньої куль-
тури / Анатолій Жаборюк. – Одеса: Астропринт, 2015. – 208 с.

Мусий В. Б. Историязарубежнойлитературыпервойполовины XIX века. Эпохаромантизма: учебноепо-
собие / В. Б. Мусий. – Одесса: ОРИГУ НАГУ, 2015. – 372 с.

Баранник Л. Ф. Лексика русских переселенческих говоровОдесской области, функционирующих в 
разноязычном окружении. – Одесса: ОНУ, 2015. – 214 с.

Семененко О. Ю. Практична стилістика: Методичний посібник для студентів філологічного факульте-
ту спеціальності «прикладна лінгвістика» / О. Ю. Семененко. – Одеса: ПолиПринт, 2015. – 50 с.

Семененко О. Ю. Українська мова за професійним спрямуванням: Методичний посібник для студентів 
історичного та біологічного факультетів / О. Ю. Семененко. – Одеса, ПолиПринт, 2015. – 61с.

Пономаренко Т. В. Методичні вказівки «Теорія вербальної комунікації та сучасні інформаційні техно-
логії» для студентів денної форми навчання філологічного факультету напряму підготовки «Прикладна 
лінгвістика» – Одеса: Прінт-Бістро, 2015. – 44с.

Окремо слід відзначити видання методичного посібника «Програми лекційних курсів та плани прак-
тичних занять кафедри української мови (для студентів спеціальності «українська мова і література»), під-
готовленого під керівництвом проф. Т.Ю.Ковалевської (Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2015. – 236  с.), 
а також підготовленого з урахуванням сучасних критеріїв посібника для студентів-філологів «Основні ви-
моги до написання та оформлення курсових і кваліфікаційних робіт (Ковалевська Т. Ю., відповідальний 
редактор Хрустик Н. М. – Одеса : ПолиПринт, 2015. – 80 с.).

Основні напрямки навчально-методичної роботи викладачівІнституту інноваційної та післядипломної 
освіти: поглиблення знань з теорії і методики навчання та виховання;поглиблення науково-теоретичної 
підготовки з предмета та методики його викладання;вивчення питань теорії і досягнень науки в галузі ви-
кладання предмета, володіння сучасною науковою методологією;освоєння методики викладання даного 
предмета;випереджаючий розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з 
демонструванням відкритих занять;удосконалення методики застосування наочних посібників, техніч-
них засобів навчання, дидактичних матеріалів;впровадження у практику роботи  досягнень психології й 
окремих методик передового педагогічного досвіду;систематична інформація про нові методичні реко-
мендації, глибоке вивчення відповідних державних і нормативних документів.

Основними формами роботи НМК були: 1) засідання; 2) підготовка інформаційно-аналітичних до-
відок; 3) обговорення та рекомендація до друку (публікації) освітніх продуктів; 4) участь у роботі На-
уково-методичної Ради ОНУ. Основні зусилля НМК були спрямовані на: 1) моніторинг стану діловодства 
на кафедрах; 2) підготовку довідок та рекомендацій кафедрам про стан і усунення недоліків в організації 
діловодства на кафедрах, зокрема, з питань наявності та стану документації, що стосується державної 
атестації; 3) формування відкритого освітнього середовища – обговорювалися проблеми і проміжні ре-
зультати роботи кафедр по наповненню освітнього порталу; 4) рецензування навчальних та навчально-
методичних посібників, робочих програм дисциплін, бакалаврських та магістерських навчальних планів. 
Співробітники ІІПО підготували та видали 3 навчальних посібника, 7 навчально-методичних посібники, 
3 методичних посібники, 20 методичних вказівок.
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Дунаева Л. Н., Снігур Л. А., Аблов А. Ф. Довідник з соціальної роботи: Навчальний посібник / 
[Л. Н. Дунаева, Л. А. Снігур, А. Ф. Аблов, У. В. Варнава, С. В. Гладченко, М. Б. Коробіцина, М. Г. Лавро-
ва, О. О. Нікогосян, Т. П. Хлівнюк, Є. В. Кастромицька, І. П. Мусіна]. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 
2015. – 372 с. 

Захарченко Н. В. Экономическаябезопасностьбизнеса в трансформационнойэкономике: Навчальний 
посібник. – Одеса: Бахва, 2015. – 274 с.

Бойцова І. А. Курсу лекцій з дисципліни «Чисельні методи»: для студентів коледжу економіки та со-
ціальної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спец. «Прикладна математика». 
Навчальний посібник. – http://lib.onu.edu.ua/elres/elekrtonna-biblioteka/uchberi-ya-metod, 2015. – 130 с.

Яремчук О. В. Соціальна психологія: сучасні розробки: Навчально-методичний посібник. – Одеса: 
ОНУ імені І. І. Мечникова, 2015.

Яремчук О. В. Психологія соціальної роботи: теорія і практика. Навчально-методичний посібник. – 
Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2015.

Дунаєва Л. М., Варнава У. В., Хлівнюк Т. П., Брагар М. І. Методичні рекомендації до написання ди-
пломних робіт ОКР «Магістр» спеціальності «Соціальна робота». – Одеса: «Плутон», 2015.

Самара О. Є. Групи самодопомоги АА. Навчально-методичний посібник. для студентів зі спеціальнос-
ті 7.03010201 «Психологія». – Одеса: «Плутон», 2015.

Самара О. Є. Вибрані глави загальної психології: психологія емоцій.Навчально-методичний посібник 
для студентів зі спеціальності 7.03010201 «Психологія». - Одеса: «Плутон», 2015.

Лефтеров В. А.,Кулачинский Н. Н., Подкупко Т. Л., Мазанов В. В. ИсторияУкраины: учебно-методи-
ческоепособие для иностранныхстудентов. – Одеса: ОНМедУ, 2015.

Нікола С. О., Ніколаєв Ю. О. Історія економіки та економічної думки. Навчально-методичний посіб-
ник. –  Одеса: ОНУ , 2015.

Основним напрямком навчально-методичної роботи викладачів Інституту соціальних наук стала ро-
бота з впровадження до освітнього процесу вимог нового Закону «Про вищу освіту». Зокрема, важливою 
роботою випускаючих кафедр інституту та навчально-методичної комісії стала розробка навчальних пла-
нів спеціальностей з врахуванням новацій щодо кількості дисциплін в навчальному році, нового обсягу 
кредиту ЄКТС, півторарічного терміну навчання на рівні магістра (на заочному відділенні – два роки) 
тощо. Навчально-методична комісія на кафедрі міжнародних відносин зосередила свою роботу на за-
вершенні роботи з відкриття магістратури. На засіданні НМК інституту (листопад) та Вченої Ради ІСН 
(грудень) було розглянуто та затверджено навчальний план підготовки магістрів з міжнародних відносин.

Враховуючи нововведення щодо перерозподілу обсягів навчального навантаження на користь само-
стійної роботи студентів, НМК інституту та кафедр приділяли значну увагу методичному забезпеченню 
навчального процесу. Зокрема, було затверджено нову навчальну програму курсу «Взаємодія з органами 
державної влади», розроблену доц. Узун Ю. В. для студентів-політологів. Дана новація була зумовлена 
прийняттям нового навчального плану напряму «Політологія».Завданням роботи НМК інституту зали-
шалася експертиза підготованих до друку матеріалів навчальної та методичної спрямованості.Протягом 
року було проведено 12 заходів, з них 9 міжвузівських семінарів з теорії, історії та історіографії міжнарод-
них відносин, 70-а наукова конференція професорсько-викладацького складу ОНУ імені І. І. Мечникова, 
Академія НАТО «Формування належної євроатлантичної стратегії заради безпечнішого завтра» (за під-
тримки Центру інформації та документації НАТО (м. Київ). Продовжувалася робота з забезпеченнянав-
чальногопроцесу в інститутівідповіднимиматеріалами методичного та методологічногопрофілю. Серед 
навчально-методичного доробку можна відзначити такі видання:

Мігдальський Д. І., Мігдальська В. І. Японська ієрогліфіка «1-300»: навчально-методичний посібник з 
вправами правопису для початківців. Навачально-методичний посібник Д. І. Мігдальський, В. І. Мігдаль-
ська – Одеса: Астропринт, 2015.

Попков В. В. Предмет политическойглобалистики. Учебн. пособие для студ., изучающихсоциально-
политическиедисциплины / В. В. Попков – Одеса: «Освіта України», 2015. – 31 с.

Алексенцева-Тімченко К. С. Методичний посібник за курсом «Соціологія» (для студентів фізико-мате-
матичного напрямку підготовки ІМЕМ) / К. С. Алексенцева-Тімченко К. С. – Одеса: «АТЕС», 2015. – 55с. 

Алексенцева-Тімченко К. С. Теорія та практика ПаблікРілейшнз. Методичні рекомендації / К. С. Алек-
сенцева-Тімченко. – Одеса: «АТЕС», 2013. – 40с.

Ятвецька А. В. Ввод и корректировкаданних в SPSS / А. В. Ятвецька. Методичний посібник для сту-
дентів-соціологів. – Одеса: «Плутон», 2015 – 68 с.
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Ятвецька А. В. Аналіз  даних в SPSS./ А. В. Ятвецька. Методичний посібник для студентів-соціологів. 
Одеса: «Плутон», 2015 – 68 с. 

Мосійчук Т. Є., Кривошея Т. І. Практична підготовка студентів-соціологів до професійної діяльності: 
Навчально-методичний посібник для студентів  спеціальності 7.04.01 «Соціологія» освітньокваліфікацій-
них рівнів бакалавр, спеціалист, магістр / Т. С. Мосійчук,  Т. І. Кривошея. –  Одеса: ОНУ. – 40 с.

Навчально-методична робота  викладачів та НМКгеолого-географічного факультету спрямована  на: 
підвищення методичної майстерності викладачів, завдяки участі у науково-методичних  семінарах і кон-
ференціях; впровадження в навчальний процес інноваційних методів і комп’ютерних технологій; розроб-
ку і модернізацію навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін, удосконалення  робочих про-
грам та навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін з урахуванням досвіду викладачів у 
провідних університетах України та зарубіжжя; підвищення відповідальності викладачів за якість про-
ведення занять; забезпечення студентів методичною літературою  для самостійної роботи;рецензування 
посібників, збірників задач, методичних вказівок і лабораторних практикумів; вдосконалення тестових 
завдань для вступу на ОКР «Магістр», Спеціаліст».

Опубліковано 6 підручників і навчальних посібників та 5 інших навчально-методичних видань, зо-
крема:

Топчієв О. Г. Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку. Навч. посіб. / О. Г. Топчієв, 
Д. С. Мальчикова, В. В. Яворська. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. - 372 с. 

Цуркан О. І., Адобовська М. В., Біланчин Я. М. Методика застосування комп’ютерної техніки при ви-
кладанні шкільньного курсу географії. Частина перша.  – Одеса: СПД Рейзвіх, 2015. – 76 с. 

Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В., Муркалов А. Б., Гыжко Л. В. Практикум по береговедению. – Одес-
са: Бахва,  2015.

Выхованец Г. В. Практикум по медицинскойгеографии. – Одесса: Феникс, 2015.
Красєха Є. Н. Степи України. Т. 2. Матеріали до історії колонізації краю Російською імперією. – Одеса: 

Астропринт, 2014. – 302с.
Красеха Е. Н. Введение в экологическуюэтику. Учебноепособие. – Одеса: Астропринт, 2014. – 360с.

Навчально-методична робота є важливою складовою навчально-виховного процесу на філософсько-
му факультеті й спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі 
комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання, на методичне забезпечен-
ня й удосконалення існуючих форм і видів занять зі студентами. Основною метою навчання на філософ-
ському факультеті є якісна підготовка спеціалістів для середньої школи, ВНЗ та науковців науково-дослід-
них інститутів, музеїв, а також працівників інших культурних закладів, державних органів управління 
тощо. Основними напрямками навчально-методичної роботи є розробка та удосконалення якісних освіт-
ньо-професійних програм для підготовки спеціалістів, програм та навчально-методичних заходів підго-
товки і виховання студентів гідними громадянами України. На факультеті розроблені та запроваджені всі 
необхідні освітньо-професійні програми. Кафедри працювали над розробкою нових та вдосконаленням 
загальних та спеціальних курсів згідно з навчальними планами. Філософський факультет постійно нама-
гається удосконалювати навчальний процес, розробляє необхідні факультетські нормативні документи, 
відсутні на рівні університету.

Філософський факультет – єдиний факультет в університеті, який запровадив у 1995 році і щорічно 
удосконалює оригінальний курс –»Філософська пропедевтика», який включає таких 4 основних модулі: 
1) Вступ до спеціальності; 2) Історія ОНУ. Знайомство із сучасним університетом; 3) Історія філософії в 
ОНУ. Історія факультету; 4) Знайомство з бібліотеками. Робота з літературою та  її опис, правила вико-
нання письмових робіт і таке інше. У мережі Інтернет створений сайт філософського факультету, де роз-
міщена велика низка методичних рекомендацій щодо вивчення дисциплін професійного циклу. Удоско-
налюються й запроваджуються «Програми» безперервної мовної та комп’ютерної підготовки підготовки 
студентів філософського факультету.

Основними напрямками роботи НМК є:експертиза та рекомендація до друку видань методичних та 
науково-методичних праць викладачів кафедр філософського факультету;перевірка наявності необхід-
ного навчально-методичного та інформаційного забезпечення кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу;обговорення та аналіз відкритих занять викладачів факультету, вироблення реко-
мендацій по найбільш ефективному вибору технологій навчання;обговорення проектів навчально-ме-
тодичної документації, підготовлених науково-методичною радою ОНУ імені І. І. Мечникова, та виро-
блення пропозицій по їх доповненню й корегуванню;обговорення та затвердження оновлених програм 
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навчальних дисциплін зі спеціальностей «Філософія» і «Культурологія»; аналіз виконання плану друку 
видань методичних та науково-методичних праць викладачів; аналіз навчально-методичних матеріалів, 
розміщених на сайті філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова.

Були проведені методичні семінари, на яких були розглянуто такі  питання якобговорення та пого-
дження тематики дипломних робіт студентів філософського факультету;аналіз роботи ДЕК і розробка 
заходів з усунення недоліків, зазначених головою ДЕК для підвищення якості підготовки філософів і 
культурологів; обговорення оновлених навчальних планів зі спеціальності «Філософія» (освітньо-ква-
ліфікаційний рівень «магістр»). Викладачі факультету підготовили низку навчальних, навчально-мето-
дичних посібників та методичних рекомендацій:

Голубович И. В., Петриковская Е. С., Тихомирова Ф. А. Проблемысовременнойантропологии. Ч. 1. 
Самоопределениесовременнойантропологии. Структура антропологическогознания. Учебноепособие 
(для студентовфилософскихфакультетов). – Одесса: Акватория, 2015. – 132 с.

Соболевская Е. К. Культура Серебряноговека. Методическиеуказания для студентов-культурологов 
/ Е. К. Соболевская.– Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 36 с.

Уварова Т. И. Предпринимательство и шоу-бизнес. Методические рекомендации к спецкур-
су для студентовнаправления 6.020101 «Культурология» философскогофакультетадневной и 
заочнойформыобучения/ Т. И. Уварова. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечни-
кова, 2015. – 55 с.

Богата Л. М. Методологія постмодерну: Методичні рекомендації з курсу для самостійної роботи 
студентів спеціальності 7.02010101 / 8.02010101 «Культурологія» / Л. М. Богата. – Одеса : Печатный 
дом, 2015. – 102 с.

Богата Л. М. Інноваційний характер категорій сучасної гуманітаристики: Методичні рекомендації 
з курсу для самостійної роботи студентів спеціальності 7.02010101 / 8.02010101 «Культурологія» / 
Л. М. Богата. – Одеса: Печатный дом, 2015. – 102 с.

Основні напрямки навчально-методичної роботи, що проводилася на історичному факультеті, 
були: 1) визначення та аналіз основних напрямів навчально-методичного забезпечення навчального 
процесу з урахуванням новітніх  тенденцій розвитку вищої освіти; 2) методичне забезпечення єдності 
навчального процесу і наукових досліджень; 3) координація навчально-методичної роботи кафедр; 4)  
аналіз педагогічного досвіду, інноваційних технологій навчання і висунення пропозицій щодо їхнього 
впровадження в практику; 5) розгляд та удосконалення навчально-методичних комплексів з дисциплін 
і спеціальностей згідно із сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців щодо їхньої відповідності 
сучасним вимогам до професійної підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів; 6) вивчен-
ня обсягу й змісту самостійної роботи студентів, вироблення методичних рекомендацій із планування, 
організації й контролю самостійної роботи студентів; 7) розгляд і схвалення навчально-методичних ма-
теріалів з навчальних дисциплін: робочих навчальних програм, методичних рекомендацій щодо прове-
дення лекційних, семінарських, практичних, лабораторних, індивідуальних занять, самостійної роботи 
студентів, виробничих практик, написання курсових, дипломних робіт, методичних вказівок до про-
ведення державних  іспитів тощо; 8) розгляд  засобів діагностики якості підготовки фахівців: комплек-
сних кваліфікаційних завдань, комплексних контрольних робіт, тестів як поточного, так і підсумкового 
контролю якості навчання з відповідних спеціальностей; 9) організація та проведення загальноунівер-
ситетського рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників  відповідного підрозділу  Уні-
верситету. Крім того, основним змістом навчально-методичної роботи стало реформування навчальних 
планів відповідно до нових рекомендацій МОН України у відповідності до нового Закону про вищу 
освіту України (16 дисциплін на навчальний рік, 1 кредит ECTS – 30 годин). Відповідно до оновлених 
навчальних планів перероблені навчальні програми 1 курсу ОКР бакалавр напряму історія, 5 року на-
вчання (ОКР спеціаліст, спеціальності «археологія» та «етнологія»), а також 1 року навчання за ОКР 
магістр, спеціальність історія.

Протягом поточного року члени навчально-методичної комісії брали участь в організації навчальної 
роботи на факультеті (спільно з деканатом): внесення змін до робочих навчальних планів та узгодження 
курсів на денному та заочному відділеннях; розгляді та затвердженні навчально-методичних матеріалів 
з навчальних дисциплін: навчальних та робочих програм загальних та спеціальних курсів, пакетів ККР; 
узгодженні та затвердженні тематики дипломних робіт для бакалаврів, спеціалістів, магістрів; розробці 
та затвердженні програм державних іспитів та програми для вступників на 2015 рік; визначення бази 
питань для іспиту на ДЕК; розгляді та затвердженні навчально-методичних видань, рекомендованих 
до друку кафедрами; перевірці кафедральної документації науково-методичного характеру; розгляді та 
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затвердженні програм літніх практик; організації та проведенні загальноуніверситетського рейтинго-
вого оцінювання науково-педагогічних працівників; перевірці та аналізі виконання рекомендацій ДЕК, 
методичної комісії та рішень Вченої Ради щодо написання випускних робіт, відзивів та рецензій. Роз-
роблено 3 методичних рекомендації до навчальних дисциплін (5,1 друк. арк.)

Діанова Н. М. Методичні рекомендації до курсу «Християнство на півдні України». – «Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова», 2014. – 24 с.

Діанова Н. М. Методичні рекомендації до курсу «Історія релігії та церкви в Україні». – «Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова», 2014. – 24 с.

Синявська О. О., Петровський Е. П., Кузнєцов В. О. Методичні рекомендації щодо організації та 
проходження архівної практики (для студентів історичного факультету). – Одеса, 2015. – 42 с.

Навчально-методична робота  викладачів та НМК хімічного факультету ОНУ імені І.І.Мечникова  
спрямована  на: підвищення методичної майстерності викладачів, завдяки участі у науково-методичних  
семінарах і конференціях; впровадження в навчальний процес інноваційних методів і комп’ютерних 
технологій; методичне забезпечення, модернізація та удосконалення  навчально-методичних комплек-
сів дисциплін, які викладаються магістрам на хімічному факультеті (перехід на 2-х річну магістра-
туру); вдосконалення навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін; підвищення відпо-
відальності викладачів за якість проведення занять; забезпечення студентів методичною літературою  
для самостійної роботи;рецензування посібників, збірників задач, методичних вказівок і лабораторних 
практикумів; вдосконалення тестових завдань для вступу на ОКР «Магістр», «Спеціаліст»; підготовку 
Інформаційного пакету спеціальності «Хімія».

Протягом року розроблено нові лекції з 8 навчальних дисциплін, 3 спецкурсів; тести для модульного 
контролю з 21 навчальної дисципліни; лабораторні роботи до 24 навчальних дисциплін; практичні за-
няття з 3 навчальних дисциплін, навчально-методичні комплекси 7 навчальних курсів; пакети ККР до 
6 навчальних дисциплін. Модернізовано робочі програми 20 навчальних дисциплін. Видано 2 навчаль-
них посібника та 9 методичних рекомендацій (вказівок).

Ракитська Т. Л., Труба А. С., Кіосе Т. О., Раскола Л. А. Металокомплексні сполуки в каталізі.  / На-
вчальний посібник. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015.

Сейфулліна І. Й., Марцинко О. Е. Неорганічна хімія. Хімія s-, p-, d-елементів, їх роль у природі 
та біологічних процесах. / Навчальний посібник. – Одеса: Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова, 2015.

Хитрич М. В., Сейфуллина И. И., Шматкова Н. В. «Магнетохимиякоординационныхсоединений» 
для студентів ОКР бакалавр напряму 6.040101 Хімія. / Методичні вказівки. –Одеса: ТОВ «Удача», 2015.

Марцинко О. Е. Методика викладання хімії. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи 
для студентів ОКР бакалавр напряму 6.040102 Біологія. / Методичні вказівки. – Одеса: Одеський на-
ціональний університет імені І. І. Мечникова, 2015.

Чеботарьов О. М., Щербакова Т. М., Гузенко О. М. Аналітична хімія. Якісний та кількісний аналіз: мето-
дичні вказівки до лабораторних робіт для студентів І-ІІ курсів заочного відділення хімічного та біологічного 
факультетів. / Методичні вказівки. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015.

Федько Н. Ф., Ведута В. В. Органічна хімія. Методичні вказівки до лабораторного практикуму для 
студентів І, ІІ курсу (денного та заочного відділень) біологічного факультету. / Методичні вказівки. – 
Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015.

Стрельцова О. О. Колоїдна хімія. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з колоїдної хімії 
(Частина І). Напрям підготовки 6.040101 Хімія. / Методичні вказівки. – Одеса: Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2015.

Тимчук А. Ф., Кожемяк М. А., Сінькова Л. О. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з 
фізколоїдної  хімії  для студентів 1 та 2 курсу за напрямами підготовки: 6.040103 Геологія; 6.040102 
Біологія. / Методичні вказівки. – Одеса: ТОВ «Удача», 2015.

Кравченко І. А., Кобернік А. О. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з біотехнології. – 
Одеса: ТОВ «Удача», 2015.

Кравченко І. А., Кобернік А. О. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з метаболізму та 
фармакогенетики. – Одеса: ТОВ «Удача», 2015.

Александрова О. І., Сівко Г. І. Методичні вказівки для лабораторних робіт з курсу «Способи введен-
ня лікарських препаратів». – Одеса: ТОВ «Удача», 2015.

Основні напрямки навчально-методичної роботивикладачів фізичного факультету полягають у під-
готовці висококваліфікованих фахівців, здатних здійснювати науково-дослідницьку, виробничу та пе-
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дагогічну діяльність в галузі фізики та астрономії. Діяльність навчально-методичної комісії направлена 
на впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Викладачі проводилась 
значну роботу по перегляду і вдосконаленню робочих програм навчальних дисциплін, тестів, матеріалів 
тестового контролю тощо. Розроблено та перероблено 19курсів та спецкурсів. Опубліковано три електро-
нні навчальні посібники та знаходяться на офіційному сайті кафедри теоретичної фізики theorphys.onu.
edu.ua, 6 методичних вказівок: 

Адамян В. М., Сушко М. Я. Вступ до математичної фізики, ч. 1. Задачі для необмеженого простору. 
Олєйнік В. П. Точні розв’язання в теорії гравітації Ейнштейна.
Кулінський В. Л. Основи фізики надпровідності.
Чебаненко А. П., Зубрицький С. В., Каракіс Ю. М. Фізика напівпровідникових приладів Ч. 1 Напівпро-

відникові діоди.
Калинчак В. В. Контуш С. М., Черненко А. С. Прикладная физика аэрозолей
Каретніков В. Г., Мурніков Б. О., Кабанова Т. І., Спектральна класифікація зір.
Каретніков В. Г. Мурніков Б. О., КабановаТ. І. Визначення довжин хвиль в спектрах небесних тіл
Алтоїз Б. А. Дослідження параметрів квазімакроскопічних прошарків ЕРК
Солошенко В. І. Методичні вказівки до лабораторного практикуму зі спецкурсу «Електрофізика напів-

провідникових матеріалів і структур».
Навчально-методична робота викладачів факультету журналістики, реклами та видавничої справи 

включала підготовку робочих програм дисциплін, методичних рекомендацій для студентів, навчально-ме-
тодичних посібників тощо. Планують та координують цю роботу завідувачі кафедр та НМК, яка працює 
задля виконання навчально-методичних й організаційних функцій із забезпечення навчального процесу. 
Зокрема на 2016 р. перед НМК поставлено задачі визначення основних напрямів навчально-методичного 
забезпечення навчального процесу на факультеті з урахуванням новітніх тенденцій розвитку вищої освіти 
та координація навчально-методичної роботи кафедр факультету, НМК також має висувати пропозиції 
щодо впровадження в практику інноваційних технологій навчання. НМК підготовлено акредитаційну 
справу з напряму підготовки «видавнича справа та редагування» і спеціальності «видавнича справа та 
редагування», обговорено відкрите заняття доц. Мацишиної І. В. і  рекомендовано її до отримання звання 
доцента. Також рекомендовано до друку Методичні вказівки та завдання для студентів першого курсу 
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «журналістика» Сидун І. В. «Документознав-
ство та архівознавство» (Одеса, 2015. 25 с.).

Активно включилась до навчально-методичної роботи НМК Інституту міжнародної освіти. Протя-
гом останнього часу було розроблено низку спецкурсів, що відбивають специфіку підрозділу: з прак-
тики перекладу для магістрів та стажерів-філологів та складено робочу програму з цієї дисципліни, 
«Теория и практика научной речи» для аспірантів, магістрів та студентів 4-их курсів нефілологічного 
профілю та складено програму з цієї дисципліни,  «Методика преподаваниярусскогоязыкакакиностран
ного» для іноземних студентів, магістрантів, аспірантів та стажистів та складено програму з цієї дис-
ципліни, «Поэзиярусскогосимволизма» для стажерів-філологів, магістрантів та аспірантів гуманітарно-
го профілю та складено програму з цієї дисципліни, «Практикум по русскомуязыкуделовогообщения (с 
комментариями на английскомязыке)» для студентів, магістрантів та стажерів економічного профілю та 
складено програму з цієї дисципліни, з фонетики російської мови (з використанням матеріалів різних 
мов) для студентів, магістрантів та стажистів та складено робочу програму, «Мир вокруг нас» для іно-
земних стажистів та студентів молодших курсів нефілологічного профілю та складено робочу програму, 
«Я – дипломат» для іноземних стажистів та  студентів молодших курсів спеціальності «Міжнародні 
відносини» і складено робочу програму, «Одесса и одесситы» для іноземних стажистів та студентів 
молодших курсів усіх спеціальностей; складено робочу програму, «Детскаялитература: лингвостилис-
тическийанализтекста, адресованногодетям» для стажерів-філологів та складено робочу програму з 
цього спецкурсу, «Изучаем синтаксис» для стажерів-філологів та складено робочу програму з цього 
спецкурсу, «Эстетикахудожественноготекста» для стажерів-філологів та складено робочу програму з 
цього спецкурсу.

Мовна підготовка іноземних студентів, аспірантів, стажистів повинна враховувати їхні потреби в 
отриманні якісної освіти, що сприятиме подальшому особистісному зростанню, а також підвищенню 
престижу ВНЗ України, української системи освіти. Мова для іноземних студентів українських ВНЗ є 
не тільки навчальним предметом, а й освітньою дисципліною, засобом всебічного розвитку упродовж 
життя, провідником майбутніх фахівців у їхньому становленні як професійних особистостей, що мо-
жуть брати участь у діалозі культур. Тому пріоритетними напрямами навчально-методичної діяльності 
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відповідної кафедри була розробка актуальних питань теорії та методики викладання російської та 
української мов як іноземних (дослідження структури, змісту та організації процесу навчання інозем-
них громадян), теоретичне обґрунтування та практичне впровадження новітніх технологій, вивчення 
проблем міжкультурної комунікації в теорії та практиці викладання мов. Результати наукових дослі-
джень оприлюднюються на міжнародних та вітчизняних конференціях, семінарах, у наукових статтях, 
методичних розробках тощо. Розроблені та обґрунтовані методичні концепції навчання української та 
російської мов як іноземних, введено нові адаптивні системи навчання цих мов, здійснено моделю-
вання навчального процесу з української та російської мов для різних категорій іноземних слухачів. З 
цією метою розробляються методичні вказівки та посібники, сучасні програми навчання для іноземних 
студентів, аспірантів та стажерів.

Підготовлено до друку 3 методичні рекомендації: Арефьева Н. Г. Собеседование по русскому языку: 
образовательно-квалификационный уровень «специалист / магистр» // Методическиерекомендации 
для иностранцев, поступающих в специалитет / магистратуру Одесского национального университета 
имени И. И. Мечникова; Мазурок І. Л. Тексты для чтения «Великие экономисты» // Методичні вказівки 
для іноземних студентів I, II курсів экономічного профілю; Черновалюк И. В. Собеседование по русско-
му языку: образовательно-квалификационный уровень «бакалавр» // Методическиерекомендации для 
иностранцев, поступающих в Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова. 

Основні напрямки навчально-методичної роботи викладачів Коледжу: поглиблення знань з теорії 
і методики навчання та виховання, науково-теоретичної підготовки з предмета та методики його ви-
кладання; вивчення питань теорії і досягнень науки в галузі викладання предмета, володіння сучасною 
науковою методологією; освоєння методики викладання даного предмета; випереджаючий розгляд пи-
тань методики вивчення складних розділів навчальних програм з демонструванням відкритих занять; 
удосконалення методики застосування наочних посібників, технічних засобів навчання, дидактичних 
матеріалів; впровадження у практику роботи  досягнень психології й окремих методик передового пе-
дагогічного досвіду; систематичне ознайомлення з новими методичними рекомендаціями, вивчення 
відповідних державних і нормативних документів. Продовжувалась робота над оновленням методич-
них комплексів з дисциплін, які включають комплексні контрольні роботи, критерії оцінювання знань 
та вмінь студентів, робочі навчальні програми, тематичні плани, тематику рефератів, список літера-
тури, питання для самоконтролю, методичні вказівки до виконання курсових робіт. Розроблено та за-
тверджено належним чином наскрізна і робочі програми практики для студентів усіх спеціальностей.

Виходячи з концептуальних положень освітньої діяльності планується навчально-виховна та мето-
дична робота деканату довузівської підготовки. На основі шкільних програм та програм для вступни-
ків повністю перероблені робочі програми, розраховані на різні рівні, терміни та обсяги навчальної ро-
боти та завдання, які постали із введенням зовнішнього незалежного оцінювання знань. При потребі в 
програми постійно вносяться зміни з наступним перезатвердженням, що було зроблено при  підготовці 
ліцензійних матеріалів. Починаючи з 2002 року, систематично здійснюється робота викладачів по під-
готовці і виданню нових посібників та методичної документації. Постійно деканатом інтенсифікується 
також робота викладачів з підготовки навчально-методичної документації, в т.ч. видання її для заочної 
(дистанційної) форми навчання. Усі методичні матеріали готуються до видання українською мовою.

Отже, навчально-методична робота в університеті традиційно посіла вагоме місце у «другій по-
ловині дня» викладачів. Проте минулий рік потребував переосмислення її на тлі прийнятого закону та 
Положення про освітній процес в ОНУ, намагання виконувати вже заплановане і імплементуючінав-
чально-методичні новели у плани наступного року.
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Осмислення сутності виховної роботи протягом року відбувалось у контексті визначення її місця і 
ролі в освітньому процесі, виходячи з його визначення в університетському «Положенні про організацію 
освітнього процесу в ОНУ імені І. І. Мечникова» де його визначено як інтелектуальну, творчу діяльність 
у сфері вищої освіти, що провадиться через систему науково-методичних і педагогічних заходів та 
спрямовану на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей 
у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

Для теоретичного узагальнення, розробки спільних підходів, координації зусиль вже другий рік 
поспіль було проведено (23 травня) нараду з заступниками керівників підрозділів, відповідальних за 
названу діяльність (ІМЕМ – доцент І. П. Скороход, факультет РГФ – доцент С. В. Єрьоменко, ЕПФ – 
доцент Л. М. Зілковська, ІІПО – старший викладач М. П. Вернодубов, біологічний факультет – доцент 
В. П. Герасимюк, ІСН – доцент О. Ю. Хорошилов, філологічний факультет – доцент Н. К. Коробкова, 
ГГФ – старший викладач А. О. Буяновський, філософський факультет – доцент О. С. Петриківська, 
історичний факультет – доцент Н. О. Петрова, факультет журналістики, реклами та видавничої 
справи – доцент І. В. Сидун, хімічний факультет – доцент С. В. Топоров, фізичний факультет – доцент 
О. С. Черненко). Цього разу увагу було присвячено основним проблемам організації, реалізації та 
наслідкам виховної роботи. Було вирішено після певної підготовчої роботи розробити нові концептуальні 
підходи щодо виховної роботи та роботи кураторів, зокрема. Основне теоретичне її бачення відбито 
нижче у визначенні мети та напрямків, а реалізація розглянута на рівнях університетському, підрозділів 
та позауніверситетському.

Мета, завдання та напрямки 

Мета виховної роботи – забезпечення розвитку суспільно активної молодої людини, патріота та 
громадянина, яка поєднує у собі високу професійну компетентність, прагнення до широкої художньо-
естетичної, правової, трудової і екологічної культури, глибокої духовності, моральної чистоти і особистої 
відповідальності. Виховна робота базується на принципах гуманізму, глибокої поваги до особистості, 
науковому обґрунтуванні основних принципів виховання, які підкреслюють автономію приватної 
сфери життя студентів та їх особисту зацікавленість і самореалізацію в публічній сфері соціального 
життя, а також передбачають свідому індивідуальну відповідальність. Виховна робота потребує як 
комплексного підходу, так і органічного поєднання, безперервності і наступності та  індивідуалізації 
виховної роботи на курсах, в академічних групах, гуртожитках тощо.

Основними завданнями організаційно-виховної роботи у підрозділах визнано:
• підвищення якості організаційно-виховної роботи, її відповідності постійно зростаючим 

політичним, культурним потребам, інтересам студентів;
• стверджуванні особистості студента як найвищої соціальної цінності, забезпеченні його прав і 

свобод, духовного і фізичного здоров’я;
• сприяння формуванню правого світогляду студентів, який включав би як систему теоретичних 

поглядів на права і основні свободи людини, так і відповідно життєву позицію, моральні та ціннісні 
орієнтири, ідеали, переконання. 

• забезпеченні прикладу викладацького та навчально-допоміжного складу в повсякденної 
діяльності, їх активної участі у освітньому процесі;

• мобілізацію студентів на отримання якісних знань; 
• залучення студентів до виступів з науковими рефератами, доповідями на семінарах і наукових 

студентських конференціях.
• участь студентів у роботі наукових гуртків, громадських клубів тощо. 
• формуванні світогляду громадянської позиції студентів; 
• сприяння розвитку студентського самоврядування, яке б забезпечувало ініціативу у навчальному 

процесі, побуті, організації змістовного відпочинку та фізичної загартованості.
• виховання культури поведінки в процесі проведення всіх форм навчальних занять в університеті 

та за його межами.

1.3. ВИХОВНА  РОБОТА
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• спонукання студентів до активної протидії проявам бездуховності, антигромадській 
діяльності і та ін.

• задоволенні соціально-економічних потреб та інтересів студентів;
• сприянні створенню належних житлово-побутових умов студентів;
• соціальну адаптацію студентів-першокурсників.
Основні напрямки виховної роботи:
° виховна робота в навчальному процесі;
° трудове виховання та профорієнтаційна робота; 
° патріотичне виховання студентів; 
° творчість та художня самодіяльність; 
° пропаганда фізичної культури і спортивна робота; 
° виховна робота у гуртожитках;
° співпраця з органами студентського самоврядування
Основні форми виховної роботи:
▪ кураторська діяльність та робота наукових керівників;
▪ зустрічі та розмови зі студентами в рамках виробничих зібрань;
▪ залучення студентів до життя кафедр, навчальних підрозділів;
▪ організація діяльності студентських наукових студентських товариств, гуртків, конференцій;
▪ заохочення студентів до наукової – проведення турнірів, конференцій;
▪ організація екскурсій до історичних пам’ятних місць у вихідні та в дні святкування пам’ятних 

та ювілейних дат (спільно з громадськими організаціями та облдержадміністрацією), кураторами;
▪ індивідуальні бесіди з батьками та студентами;
▪ профорієнтаційна діяльність в школах та гімназіях міста та області; 
▪ контроль за дисципліною в гуртожитках, 
▪ відвідання  музеїв, театрів
▪ зустрічі з діячами науки та мистецтва

Протягом року відбулась низка традиційних та екстраординарних заходів університетського 
масштабу, які можна розділити на кілька напрямів.

Професійно-освітнє спрямування:
1. Дні відкритих дверей університету (21 березня, 28 листопада)
2. Звітна студентська  наукова конференція (22 квітня)
3. Ярмарки вакансій (22 квітня, 11 листопада), на яких були представлені рекламні буклети, 

професійні стенди, запрошення на роботу з боку представників 40 різних державних структур і 
приватних фірм, у тому числі відбувався набір до лав нової української поліції.

4. Круглий стіл на тему «Неправомірна вигода як явище навчального процесу у ВНЗ України»  
(5 червня 2015 р.).

5. День знань біля головного будинку ОНУ 1 вересня.

Творче та фізкультурно-спортивне спрямування
1. Відкриті першості історичного факультету з міні-футболу (весна – осінь).
2. Шестигодинний Гала-концерт творчих колективів ОНУ «Університет місту» (11 травня).
3. Флешмоб, присвячений 150-річчю ОНУ (12 травня).
4. Урочисте засідання, присвячене 150-річчю ОНУ, яке відбулося в Одеському національному 

академічному театрі опери і балету де у святковому концерті взяли участь колективи ОНУ.
5. ІІІ студентська спартакіада «Студентські iгри» серед команд університету (23-24 травня) на 

університетській оздоровчій базі «Чорноморка».
6. Концерт Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені 

Г. Г. Верьовки 29 травня 2015 р. в актовій залі ОНУ. 
7. Конкурс «Міс та Містер Досконалість» (5 червня).
8. Конкурс-концерт вокалістів ОНУ «Пісня року» (17 листопада, 24 грудня).
Крім цього протягом року під керівництвом проректора В. І. Серотюка продовжувалась робота по 

озелененню університетських територій. Співробітники та студенти брали участь в університетській  
акції «З дитиною в серці».
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Основним осередком виховної роботи є навчальні підрозділи. Загальна картина цієї роботи, 
побудована з урахуванням величини підрозділу та обсягу здійсненої роботи може буде представлена 
у такій послідовності – факультет РГФ, ЕПФ, ІМЕМ; ІІПО, філологічний та біологічний факультети, 
ІСН, ГГФ; історичний, філософський, хімічний, фізичний факультети та факультет журналістики, 
реклами та видавничої справи.

Всі кафедри факультету РГФ беруть активну участь у проведенні виховної роботи та мають свої 
традиції. 

Наукові гуртки на факультеті: 1) на кафедрі граматики англійської мови працює відкритий науково-
практичний гурток з англійської мови Grammar Club, організаторами якого є  професор Морозова І. Б. 
та доцент Пожарицька О. О. Grammar Club щомісячно випускає стінні газети «I Love Grammar», в яких 
відображається робота гуртка, проблемні питання мовознавства та лінгвокраїнознавства; 2) доцент 
Мойсеєнко Н. Г. здійснює керівництво науково-практичним гуртком «Дослідження з германістики» для 
студентів 2-4 курсів факультету РГФ та студентів 1-2 курсів філологічного факультету; 3) при кафедрі 
зарубіжної літератури працює кабінет мистецтв, який став місцем проведення лекцій викладачів 
кафедри, зокрема професора Силантьєвої В. І., з історії мистецтва та літератури, а також місцем 
проведення виставок творів мистецтва одеських художників.

Тематичні конкурси і свята на факультеті: 1) 19 травня кафедрою теоретичної та прикладної 
фонетики було проведено«Конкурс декламаторів» серед студентів 3-го курсу англійського 
відділення (відповідальний – доцент Олінчук В. В.) та студентів 4-го курсу (відповідальний – доцент 
Кравченко Н. О.); 2) 10 червня було проведено свято фонетики, в якому взяли участь усі студенти 
першого курсу англійського відділення; 3) кафедра теорії та практики перекладу щорічно проводить дні 
італійської мови та культури, які відбулися з 19 по 31 жовтня 2015 року, 30 жовтня – конференція «Огляд 
сучасної італійської поп-музики», 31 жовтня – квест «Італійський слід в м. Одеса» (відповідальний – 
викладач Пшоняк В. О.); 4) студенти та викладачі німецького відділення кожного року організовують 
святкування Різдва та Нового року за німецькими традиціями;5) студенти англійського відділення 
під керівництвом кураторів постійно готують стінгазети, декорації, костюмовані презентації до 
національних свят України та Великої Британії.

Творчі публікації на факультеті: 1) 10 грудня проведено презентацію книги професора 
В. І. Силантьєвої «Одеські оповідання». Студенти факультету прочитали вірші та уривки з книги; 
2)  кафедра теорії та практики перекладу активно залучає талановиту молодь до проведення наукової та 
творчої роботи, публікуючи щорічний збірник перекладів «Натхнення» (редакційна колегія – доценти 
Матузкова  О.  П., Гринько О. С.) та збірник наукових статей викладачів і студентів перекладацького 
відділення (редакційна колегія – доценти Яровенко Л. С., Кириллова М. Д., Матузкова О. П., 
Болдирєва А. Є., Єрьоменко С. В.).

Театральні студії: 1) при кафедрі німецької філології працює студентський німецькомовний 
театр ‘PENSCH’, репертуар театру складається з коротких скетчів і пантомімічних етюдів, вистави 
проводяться двічі на рік; 2) при кафедрі французької філології працює франкомовний театр «LIBERTE» 
під керівництвом доцента Т. В. Телецької. 27 травня театр презентував допрем’єрний показ вистави, 
відібраної для участі у ІІ Міжнародному фестивалі франкомовних студентських театрів, що проходив у 
м. Познань (Польща) 1-5 червня 2015 р. Вистава «Adajio» (за однойменною п’єсою Emanuelledel Piane) 
була відзначена журі, і трупу  запрошено відвідати театр “Rideaude Bruxelles” (Бельгія) протягом сезону 
2015-2016 років.

Відвідування театрів, музеїв, кінотеатрів, бібліотек тощо: 1) студенти німецького відділення від-
відали Одеський археологічний музей, Одеський історико-краєзнавчий музей,  Одеський національний 
академічний театр опери та балету, Одеський академічний український музично-драматичний театр 
імені В. Василька та переглянули вистави і балети «Кармен», «Лускунчик», «Дон Жуан», «Лебедине 
озеро» (куратори – доцент Вербицька Т. Д., ст. викладачі Мельничук О. Л., Азарова І. І.);2) студен-
ти першого курсу англійського відділення разом з кураторами відвідали бібліотеку імені М. Горького, 
бібліотеку ОНУ, Музей західного і східного мистецтва, Літературний музей, Одеський академічний 
музичний театр імені М. Водяного, Одеський академічний український музично-драматичний театр 
імені В. Василька, філармонію, кінотеатри м. Одеси; здійснили подорожі до м. Білгород-Дністровськ  
та відвідали Аккерманську фортецю (куратори – доценти Дьоміна Н. Ю., Хапіна О. В., Пеліван О. К., 
Віт Ю. В., Олінчук В. В., Євдокімова І. О., Попко К. О., Бондаренко К. А.);3) кафедра лексикології та 
стилістики англійської мови організувала у жовтні 2015 року відвідування студентами 2-4 курсів ан-
глійського відділення кінотеатру «Родіна» у рамках фестивалю «Британський театр у кіно»;4) кафедра 
іспанської філології організувала і провела для студентів ВНЗ Одеси Дні іспанського кіно у листопаді 
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2015 року. (відповідальний – ст. викладач Григорович О. В.); 5) 27 червня студенти французького від-
ділення відвідали Ботанічний сад ОНУ у рамках фестивалю «День у саду» (відповідальний куратор 
– доцент Телецька Т. В.).

Лекції-екскурсії: 1) 3 жовтня куратором 1 курсу, доцентом Безпаловою К. В., була проведена озна-
йомча екскурсія англійською мовою по м. Одеса для студентів-першокурсників перекладацького від-
ділення;2) 19 листопада доцентом Синявською Л. І. було проведено літературознавчу екскурсію по 
м. Одеса для студентів 1 курсу факультету.

Благочинні акції: 4 грудня студенти 3 та 1 курсу німецького відділення під керівництвом курато-
рів, доцента Іваницької Ю. В. та ст. викладача Азарової І. І. провели новорічний благодійний ярмарок 
та зібрали кошти для дітей, що перебувають на лікуванні в обласному відділенні онкогематології. 
Було зібрано 6000 гривень, на які було придбано подарунки (розвиваючі ігри та книги) для 41 хворої 
дитини. Решту грошей було передано на придбання ліків.

Деканат та куратори проводиться постійна робота зі студентами, які проживають у гуртожитку 
№ 4, а це 226 студентів (поселення студентів, допомога в організації побуту та сприятливої атмос-
фери проживання, недопущення порушень правил проживання у гуртожитку тощо). Потрібно від-
мітити різке зростання кількості іногородніх студентів факультету протягом останніх років. Все це 
призводить до ущільнення місць проживання. Умови проживання у гуртожитку задовільні. Студенти 
проживають по 3-4 чоловіка у кімнаті (у великих кімнатах – навіть по 5). У гуртожитку є обладнана 
читальна зала, де студенти можуть навчатися, переглядати фільми та проводити дозвілля. У гурто-
житку функціонує спортивний зал, їдальня. У гуртожитку працює охорона. У вересні була сформо-
вана студентська рада гуртожитку. Студенти всіх курсів проходять трудову практику один раз на рік 
у гуртожитку. Заступник декана з виховної роботи регулярно відвідує гуртожиток та перевіряє умови 
проживання студентів, підтримує контакт з адміністрацією гуртожитку та студентською радою.  Пи-
тання обговорювалося на засіданнях вченої ради 17 березня та 1 грудня.

Значне місце в системі формування всебічно розвиненої особистості студента в Інституті мате-
матики, економіки і механіки посідають позааудиторні форми виховання: діяльність наукових гурт-
ків, творчих студій, конференцій, дискусійних клубів, зустрічі з письменниками, художниками, акто-
рами; екскурсії, походи та ін. Усі студенти на добровільних засадах бути охоплені різними формами і 
видами діяльності поза межами суто навчальної роботи, виходячи із необхідності задоволення їхніх 
індивідуальних потреб, які є джерелом формування мотивів діяльності особистості. Керівництво ка-
федр та викладачі звертають особливу увагу на забезпечення належних умов проживання, навчання 
й відпочинку студентської методі в гуртожитках, на оздоровлення студентської молоді шляхом залу-
чення до спортивно-масової роботи і організованого відпочинку в канікулярний період.

Куратори груп відвідують гуртожиток № 1 та № 5, в окремих випадках установлюють та підтри-
мують зв’язок з батьками студентів. Студентам пільгових категорій допомагають в отриманні матері-
альної допомоги. Основна форма виховної роботи кураторів у гуртожитку – це консультативна допо-
мога студентам. Куратори допомагають адміністрації гуртожитків організувати поселення, прописку, 
проживання, створення і підтримку структури самоврядування, розв’язання суперечливих ситуацій. 
Відвідування гуртожитків  № 1 та № 5 проводиться з метою перевірки санітарно-гігієнічних умов 
проживання, виявлення проблем та вирішення їх з керівництвом, підтримання правил внутрішнього 
розпорядку. Крім того, в ході відвідувань проводяться профілактичні бесіди щодо шкідливого впливу 
алкогольних напоїв, тютюнопаління та вживання наркотичних речовин на організм людини, безпеки 
поводження на вулиці, профілактиці пограбувань, наркоманії. 

Найвизначнішими заходами, що проводяться на економіко-правовому факультеті є «День фа-
культету» та «День Юриста», які проводиться щороку. Виховна робота в гуртожитках базується на 
принципах співробітництва зі студентами гуртожитків № 9, № 7, № 6. Кожен рік представник фа-
культету, в обличчі викладача бере участь в організації та проведенні конкурсу на кращу кімнату у 
гуртожитках № 6 та № 7.

Першочергова увага в Інституті інноваційної та післядипломної освіти приділялася ідеї нероз-
ривності процесу навчання і виховання. Питання організації виховної роботи та її стан знаходяться 
постійно в полі зору керівництва підрозділу, адже проблеми виховання студентів практично щоміся-
ця обговорюються на нарадах керівного складу і на засіданнях кафедр.

Відповідну роботу проводили і куратори груп. У вересні 2015р. були уточнені їх склад, функ-
ціональні обов’язки, проведене  інструктивне заняття з ними. Основна тематика кураторських  го-
дин та заходи, що проводили куратори: вивчення Правил внутрішнього розпорядку ОНУ, Правил 
внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ОНУ;відвідування музеїв Університету та 
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міста;обговорення підсумків попередньої атестації студентів;літопис  ІІПО (20 років);проведення ін-
ших тематичних бесід. 

Викладацькому та навчально-допоміжному складу рекомендувалось на початку всіх занять виді-
ляти декілька хвилин для інформування студентів про події у державі, Університеті та Інституті. Були 
проведені загальноінститутські  заходи за участю викладацького і навчально-допоміжного складу, при-
свячені зустрічі  Міжнародного жіночого дня, 20-ї річниці ІІПО, 150-річчю ОНУ імені І. І. Мечникова, 
Міжнародного дня студентів, Нового року т0що. Багато викладачів та навчально-допоміжного складу 
отримали грамоти та цінні подарунки з нагоди свят за високі досягнення в науковій, викладацькій та 
методичній роботі. Викладачі та співробітники були нагороджені Профкомом Університету одноден-
ною поїздкою-екскурсією до виставочного комплексу «Фрумушика-Нова». Стан виховної роботи був 
обговорений на засіданні Вченої ради ІІПО в  червні 2015 р. 

З метою підвищення впливу студентського самоврядування були уточнені обов’язки старост груп, 
щотижнево  проводилися наради і щомісячне виставлення їм оцінок за роботу. Підсумки роботи старо-
стату підводилися щосеместрово, 14 старост були заохочені грамотами директора ІІПО. Деякі старости 
заслухані на старостаті, проведена бесіда «Про ролі старост у підтриманні здорового морально-психо-
логічного клімату у групах», а також доведені статті Кримінального кодексу України відносно давання 
хабара. З нагоди 150-річчя ОНУ та 20-річчя ІІПО були заохочені 2 студенти –грамотою Обласного 
управління освіти, 2 студенти заохочені студентським профкомом ОНУ,  ще низка – грамотами  дирек-
тора ІІПО. Кращі студенти здійснили поїздку до Національного дендрологічного парку «Софіївка».

Викладацький склад та студенти взяли участь у посвяченні в студентство ОНУ. Студенти  І курсу 
ІІПО були ознайомлені з Наказом Президента України про присвоєння університету статусу Націо-
нального, з історією Університету, Інституту та їх традиціями. Студентам були доведені Правила вну-
трішнього розпорядку в Університеті. Відбулося знайомство першокурсників з кафедрами, адміністра-
цією та викладачами ІІПО, а також відвідування музеїв, виставок  університету та міста. В цьому році 
продовжувалось проведення «Виховної п’ятихвилинки» – керівний склад ІІПО практично щоденно у 
групах зустрічався зі студентами. В ході цих зустріч студентам доводилися вимоги керівних докумен-
тів, наказів МОН, ректора ОНУ, рішення ректорату, що їх стосуються, вимоги керівництва ІІПО, статті 
Кримінального кодексу України, моральні норми поведінки та взаємин між студентами, попередження 
травматизму, інша роз’яснювальна робота. Зі студентами  проведені інструктивно-методичні заняття 
про порядок проведення виробничої практики, де одним з питань було роз’яснення правил поведінки, 
заходів безпеки та порядку встановлення службових взаємовідносин зі співробітниками та керівни-
цтвом підприємств і установ, де вони будуть приходити практику. 

Студенти і викладачі брали участь у проведенні заходів, присвячених різним святковим датам: Дню 
знань, Дню фізичної культури та спорту, Дню студентів та ін., регулярно випускалися фото- та настінні 
газеті. У соціальних мережах створена група «ІІПО», де розміщено близько 300 фотоальбомів (понад 
15тис. світлин) про життєдіяльність  навчального підрозділу. Створюється фотолітопис ІІПО. Студенти 
1-2 курсів протягом року відвідали Військово-історічний музей, музеї ОНУ, Ботанічний сад, Одеську 
національну наукову бібліотеку та наукову бібліотеку ОНУ, Палеонтологічний та Зоологічний музеї. 
Проведена зустріч з учасниками АТО та організовано перегляд відеофільму «Аеропорт».

Студенти ІІПО беруть активну участь у виконанні науково-дослідницької й експериментальної ро-
боти, готують курсові, дипломні і магістерські роботи з тематики наукових досліджень, що проводяться 
на кафедрах, у «круглих столах», наукових семінарах, наукових студентських конференціях з актуаль-
них проблем, конкурсах наукових студентських робіт. Безпосередньо на кафедрі студентська наукова 
робота ведеться у формі наукового гуртка, якими керують професори кафедри. З метою розвитку на-
укової творчості студентів, глибшого ознайомлення з сучасними тренінговими технологіями та інши-
ми методами психологічної практики, в листопаді розпочав свою роботу науково-практичний гурток 
«Психологія тренінгу» (керівник –професор В. О. Лефтеров). Студенти, аспіранти та здобувачі ІІПО у 
звітному році взяли участь у 15-ти міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, 
опублікували 96 тез та наукових статей. У квітні була проведена студентська наукова конференція (у 
межах 71-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені  І. І. Мечникова), де у 6 підсекціях ви-
ступили з докладами 111 студентів. 

В рамках Громадянської компанії «Відкриваємо двері дітям», з 25 листопада до 1 грудня студенти 
3 та 4 курсів кафедри соціальної роботи брали участь у соціально-культурному проекті «Відкриваємо 
двері дітям». У рамках проекту студенти відвідували виставу арт-проектів та інсталяцій. З нагоди Між-
народного дня інвалідів та фестивалю соціальної реклами «Відкрий своє серце» студентами 3 та 4 кур-
су напряму підготовки «Соціальна робота» було розроблено буклети з соціальної реклами. Найкращі 
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студенти були нагороджені грамотами. У рамках міжнародного дня «Психічного здоров’я» та Всеукра-
їнського фестивалю науки студенти ІІПО взяли участь у відкритих лекціях професорів ІІПО ОНУ імені 
І. І. Мечникова: Простомолотова В. Ф., Розанова В. А., Снігур Л. А., та у проведенні круглого столу 
«Гендер як новий вимір соціокультурного розвитку в сучасному освітянському просторі» (керівник – 
доц. Гладченко С. В.).У травні відбулась зустріч студентів ІІПО з представниками Державної служби 
МНС в одеській області та проведено науковій семінар на тему «Особливості надання психологічної 
допомоги в умовах надзвичайного стану».

Також у рамках міжнародного дня «Психічного здоров’я» 4 листопада проведено щорічний науковій 
Колоквіум, у якому взяли участь аспіранти та студенти. Було висвітлено найбільш актуальні питання 
психічного та соціального здоров’я особистості та суспільства та надруковано збірку матеріалів друго-
го наукового Колоквіуму. Крим того, у березні і квітни, студенти ІІПО взяли участь у кількох наукових 
семінарах: «Асимптотичні методи розв’язування задач оптимального керування зі швидкими та по-
вільними змінними у дискретних рівняннях», «Інтелектуальний автоматичний аналіз та використання 
інформації для прийняття рішень», у щорічної науково - практичної конференції молодих учених «Су-
часні технології в економіці і кібернетиці: досвіт, проблеми, тенденції, ефективність» яка відбулась у 
травне 2015 р. та у Міжнародному круглому столі «Відповідальне батьківство як шлях до гендерної 
рівності» який був проведений 16 квітня 2015 р. в ІІПО спільно з посольством Швеції в Україні та гро-
мадським Рухом «Віра, Надія, Любов». Крім того студенти взяли участь у Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт зі спеціальності «Кредитний менеджмент» та у Всеукраїнської студент-
ської олімпіади. 

Стан дисципліни, санітарний стан кімнат у гуртожитку № 7 контролюється головою студентського 
самоврядування ІІПО та заступником директора з виховної роботи. Керівництво ІІПО, куратори на-
вчальних груп регулярно відвідують гуртожиток, результати відвідування записуються у спеціальний 
зошит. Керівники ІІПО регулярно бере участь у засіданнях студентського самоврядування гуртожитку 
(квітень та листопад). Щосеместра керівництво і студенти ІІПО, представники студентського само-
врядування брали участь у проведенні загальноуніверситетських конкурсів-оглядів гуртожитків. Що-
місяця здійснювалось інформування батьків (особливо студентів 1 курсу) щодо відвідування занять, 
успішність та результати здачі сесії їх дітьми.

Під час організації й проведення виховної роботи філологічного факультету особливу увагу приді-
лено впровадженню чіткої системи, яка забезпечує безперервність виховання, формування і збагачення 
традицій університету, різнобічну соціально значущу діяльність, організацію змістовного дозвілля, ін-
дивідуальний підхід до роботи зі студентами, ранню профілактичну роботу щодо попередження асоці-
альної поведінки студентської молоді, сучасну інформаційно-методичну підготовку професорсько-ви-
кладацького і студентського активу. Викладачі всіх кафедр беруть активну участь у формуванні не лише 
професійного рівня майбутніх фахівців, але й їх моральних засад. Особливо важливою в цьому плані є 
діяльність кураторів. 

Діяльність 25 кураторів спрямована на виховання у студентів почуття громадської відповідальності 
та патріотизму, на їх всебічний культурний розвиток, на створення в групі атмосфери дружби та вза-
ємодопомоги, сумлінного ставлення до навчання, залучення студентів до наукової та суспільної роботи. 
Куратори використовують збори, бесіди, зустрічі з випускниками університету, проводять екскурсії та 
ін., вивчають та узагальнюють досвід виховної роботи зі студентами в інших вишах, організовують 
обмін досвідом. З метою підвищення рівня позанавчальної та виховної роботи проводяться лекції та 
семінари, де представлено систематизовану та класифіковану інформацію, що розкриває особливості 
планування виховної роботи зі студентами, методи та форми роботи кураторів у сучасних умовах. Ку-
ратори беруть участь в обговоренні всіх питань, які стосуються як групи (курсу) в цілому, так і окремих 
студентів, у прийнятті рішень щодо персональних справ студентів, представленні студентів до заохо-
чення або покарання.

Щороку на факультеті проводиться першовереснева зустріч декана факультету та завідувачів кафедр 
із першокурсниками. Метою цієї зустрічі є ознайомлення першокурсників з особливостями навчання 
в університеті та на факультеті, специфікою кредитно-модульної системи організації навчального про-
цесу, основними правами та обов’язками студентів, можливостями всебічного розвитку особистості 
студента, специфікою кафедр факультету. Куратори проводять бесіду на тему: «Правила поводження 
у вузі. Етика, якої мають дотримуватися студенти у ставленні до викладачів» з метою з’ясування та 
обґрунтування  норм поведінки у студентському колективі задля уникнення складних конфліктних 
ситуацій на факультеті та у повсякденному житті студентів. З огляду на реалізацію принципу дифе-
ренціації та індивідуалізації виховного процесу здійснюється вивчення рівня вихованості, потреб та 
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інтересів кожного студента шляхом анкетування. На цій основі визначаються конкретні цілі та завдання 
виховної роботи, які матеріалізуються у змісті аудиторної, позааудиторної, індивідуальної і групової 
роботи. У вересні декан проводить зустріч із студентами 4-х курсів усіх спеціальностей факультету, на 
якій обговорюються проблеми, пов’язані із написанням бакалаврських робіт та особливостями подаль-
шого конкурсного відбору для навчання на 5 курсі. Щороку відбуваються вибори / перезатвердження 
студентського активу  та розподіл громадських доручень членів студактиву на факультеті, а також у 
гуртожитку. Важливим аспектом роботи кураторів є робота з особливим контингентом – сиротами та 
інвалідами (особливо із вадами зору), адже вони потребують пильної уваги. Як правило, вони важко 
призвичаюються до студентського життя, мало інформовані про свої права та обов’язки, мають певні 
матеріальні труднощі, що ускладнює процес навчання. Деканат постійно проводить  наради кураторів 
студентських академічних груп з метою висвітлення найголовніших проблем їх роботи. Приміром,  що-
річно   декан особисто проводить  нараду з кураторами перших курсів усіх спеціальностей. 

У лютому деканат разом з кураторами проводить збори батьків першокурсників. Ми давно вже 
відчули потребу в таких зустрічах, а з 2011 року отримали дозвіл на їх проведення і почали після 
зимової сесії організовувати їх. Спочатку перед батьками виступає декан, який пояснює їм особливості 
університетського життя, навчального процесу на факультеті, права та обов’язки студентів, труднощі 
студентського буття. Декан закликає батьків стежити за життям своїх дітей і в разі потреби негайно 
звертатися по допомогу до кураторів, заступників декана, декана. Він пояснює батькам, як їм слід 
реагувати на можливі конфлікти студентів з викладачами, випадки здирництва з боку останніх тощо. 
Після зустрічі з деканом батьки розходяться по аудиторіях і зустрічаються з куратором  своєї дитини. 
Під час спілкування з куратором батьки дізнаються про те, як відвідує заняття, поводиться та вчиться 
їхня дитина, які у неї є проблеми. Батьки і куратори обмінюються контактною інформацією, завдяки 
чому батьки отримують змогу надалі оперативно отримувати інформацію про справи своїх дітей, а 
куратор – за потреби оперативно підключити батьків для розв’язання тієї чи іншої проблеми з їх сином 
чи дочкою. Це сприяє ознайомленню з сімейною ситуацією, психологічним кліматом, що значним 
чином впливає на особистість студента. Співпраця з батьками робить більш ефективним попередження 
правопорушень, конфліктних ситуацій, низької успішності та дозволяє приділяти двосторонню увагу 
до проблем  здорового способу життя. Після того, як батьки встановили зв’язок з факультетом, збирати 
їх у подальшому вже немає потреби. Тому такі збори ми проводимо лише з батьками першокурсників. 
З власного спілкування з батьками студентів знаю, як цінують вони цей захід, наскільки корисним 
його вважають. Після підбиття підсумків зимової сесії деканат зазвичай розсилає листи подяки батькам 
студентів-відмінників. Стипендія стипендією, але не варто применшувати й значущість моральних 
чинників, які мотивують поведінку студента і активно впливають на його успішність.

Уже вісім років поспіль факультет знаходить можливість підготувати й видати в зручному 
кишеньковому форматі Пам’ятку першокурснику, яка чи не щодня стає в нагоді нашим студентам. Тут 
міститься інформація про всі підрозділи університету, всі кафедри нашого факультету, номери телефонів 
декана, заступників декана, завідувачів кафедр, координати гуртожитків, здоровпункту та психологічних 
служб ОНУ і міста, музеїв університету. Тут же розміщено розклад дзвоників, покажчик аудиторій, а 
також розклад тижнів (парні-непарні) на весь навчальний рік. Видання роздається всім першокурсникам 
і всім викладачам безкоштовно. Труднощі навчання на 1-му курсі значною мірою зумовлені невмінням 
першокурсників вести конспекти. З метою допомогти вчорашнім школярам деканат факультету вже 
п’ять років  поспіль знаходить можливість друкувати та безкоштовно видавати кожному першокурснику 
«Посібник з конспектування», написаний проф. Н. В. Кондратенко. Було б добре, якби університет зміг 
взяти на себе друкування цих дуже необхідних усім першокурсникам видань.

Кафедра болгарської філології провела такі заходи: 13 лютого – свято «Денят на влюбените», 14  лютого 
– Трифон Зарезан, 2 березня – майстер-клас з виготовлення мартениць з нагоди свята Баби Марти, 
24  травня – День слов’янської писемності, покладання квітів до пам’ятника Кирила і Мефодія, 26 травня 
відбулася ХІІІ Міжнародна студентська Кирило-Мефодіївська конференція, а 2 червня – покладання 
квітів до пам’ятника Хр. Ботєву. Організовано екскурсію «Болгари Одеси». При кафедрі болгаристики є 
Клуб фольклористів.  Кафедра світової літератури відзначає активність студентів під час Всеукраїнської 
наукової конференції «Слов’янські наукові читання: літературознавчий та лінгвокультурологічний 
аспекти». При кафедрі вже не перший рік працює «Кіноклуб», де  обговорюється артхаусне кіно (у 2015 
році – «Легенда про піаніста», «Курча з чорносливом», «Таємниця Антуана Ватто»).

1 грудня відбулася зустріч студентів спеціальності «російська мова та література» з артисткою Одесь-
кої державної філармонії, лауреатом премій ім. Белли Ахмадуліної Оленою Кукловою, яка виконала 
літературну програму «Мой Пушкин». Слід відзначити зустрічі з відомими письменниками, зокрема з 
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Миколою Палієнком (у Літературному музеї), Оксаною Забужко (філармонія), Сергієм Жаданом та Ан-
дрієм Любкою, Маркіяном Камишем (в ОНУ імені І. І. Мечникова); концерт хору імені Верьовки; від-
відування Музею західного і східного мистецтва, Історико-краєзнавчого музею, Музею цікавої науки. 
За сприяння профкому студентів і аспірантів студенти мали змогу  переглянути оперу «Катерина» у Те-
атрі опери та балету, а також експериментальну виставу «Тіні забутих предків» в Українському театрі. 
Цього року відновила свою роботу «Школа-студія молодого автора» під безпосереднім керівництвом 
голови Одеської обласної організації Національної спілки письменників України С. В. Дмитрієва. Хоч 
далеко не всі студійці стануть в майбутньому літераторами, але досвід власної літературної творчості 
допоможе їм осягнути чимало секретів «алхімії слова», що дуже важливо для філолога.

Кафедрою української мови було проведено конкурсний диктант, присвячений Дню української пи-
семності. Результатом є пропаганда української мови, увиразнення її ролі в сучасному соціумі, погли-
блення навичок грамотного письма та необхідності постійного вдосконалення мовних знань. До дня 
української писемності спільно з Українською Лігою жінок було проведено свято «Наша дума, наша 
пісня не вмре, не загине», а також силами студентів організовано свято «Перше було слово».П’ять років 
поспіль у лютому на факультеті відзначається встановлений ЮНЕСКО міжнародний День рідної мови. 
Цього дня провідні лінгвісти факультету читають студентам лекції про розвиток мов різних національ-
ностей, особливості мовної ситуації в Україні та в нашому регіоні. Цілою низкою заходів відзначили 
на факультеті День української мови та писемності. Студенти підготували півторагодинний концерт, 
протягом якого співали, читали свої власні поетичні та прозові твори. Силами студентів 4 курсу спеці-
альності «українська мова та література» було представлено костюмований спектакль-мініатюру «Мої 
милі люди», з власною афішею і запрошеннями. Студенти-україністи провели  Вечір поезії на базі від-
починку «Чорноморка» (Гончарова А., Адова В., Прикладов С.), а болгаристи – художньо-поетичний 
вечір «Наші таланти». У грудні щорічно проводиться фольклорне свято «Слов’янське Різдво», де сту-
денти  усіма слов’янськими мовами вітають друзів та викладачів. Більшість студентів факультету  взяла 
участь у святкуванні Дня вишиванки.

У квітні факультет святкує День факультету. Найкращі студенти, активісти, спортсмени, науковці 
в День факультету отримали грамоти на сцені актової зали та мали змогу сфотографуватися в кріслі 
декана. Кожний автор статті, надрукованої у черговому збірнику «Філологічні студії», отримує в по-
дарунок примірник збірника. Важливим напрямом виховної роботи є залучення студентів до участі у 
наукових конференціях, присвячених пам’яті викладачів факультету («Фащенківські читання», при-
свячена пам’яті проф. В. Фащенка, «Срібний вік: діалог культур», присвячена пам’яті проф. С. Ільйова, 
«Карпенківські читання» присвячена пам’яті проф., члена-кореспондента Академії наук  Ю. Карпенка, 
«Пушкін і світовий літературний процес», присвячена пам’яті проф. А. О. Слюсаря, Круглий стіл з 
питань теорії літератури, присвячений пам’яті проф. Г. А. В’язовського).

Студенти і викладач Сеник Г. В. проводять акцію «Допоможи солдатам АТО».  Було проведено зу-
стрічі з бійцями АТО (лейтенантом Костем Янченком та бійцем ДУК «Правий сектор» Валерієм Пу-
зіком, заступником командира ІІІ батальйону 28 окремої гвардійської механізованої бригади В.  За-
болотним). Результатом цих виховних заходів є увиразнення ролі Збройних сил України та кожного її 
громадянина в набутті державної незалежності, вмінні її захищати.

Відвідування гуртожитку проводиться з метою перевірки санітарно-гігієнічних умов проживання, 
виявлення проблем та вирішення їх з керівництвом, підтримання правил внутрішнього розпорядку. 
Щороку проводиться конкурс на кращу кімнату гуртожитку, і щороку наші студенти посідають у ньому 
1-е або 2-е місце (гуртожиток № 4). Крім того, в ході відвідувань проводяться профілактичні бесіди 
щодо шкідливого впливу алкогольних напоїв, тютюнопаління та вживання наркотичних речовин на 
організм людини, безпеки поводження на вулиці, профілактиці пограбувань, наркоманії. Результатом 
даного напрямку роботи є достатній рівень соціальної адаптації студентів, відсутність правопоруш-
ників у студентському середовищі. З метою адаптації студентів до умов життя, які швидко змінюють-
ся, кураторами створюються нові умові для соціалізації студентів. Одну з можливостей соціалізації 
являє собою розширення служби психолого-консультаційної та профілактичної допомоги студентам. 
Для цього куратори направляють студентів до Психологічної служби університету та/або запрошують 
провідних фахівців – соціологів, психологів, фахівців у галузі безпеки життєдіяльності університету, 
Одеського міського центру зайнятості з метою проведення тренінгів. Особливим попитом серед сту-
дентів користуються такі теми, як підготовка молоді до сімейного життя, розвиток комунікативних 
здібностей, профілактика правопорушень, наркоманії та ВІЛ-інфекції. У гуртожитку № 4 функціонує 
оперативний загін, у складі якого є студенти філологічного факультету.



28

Адміністратором  вільного студентського простору «Продльонка» є студентка 3 курсу спеціальності 
«прикладна лінгвістика» Т. Чунакова. Серед заходів, проведених «Продльонкою»,  слід відзначити по-
стійні кінопокази, вечори розвиваючих ігор, поетичні та акустичні вечори за участю студентів та ви-
пускників ОНУ, лекції на актуальні теми: «Як знайти роботу своєї мрії» (лектор – Надія Савченко, ди-
ректор агентства  персоналу «Key People»); «Лідерство, відповідальність, принципи» (лектор – Вадим 
Орлов, директор по управлінню постачань в Red Head Family Corporation); майстер-клас «Як навчиться 
«читати» картини»; тренінг «Творчість і харизма», (лектор – Дмитро  Морошан, практикуючий бізнес-
тренер); тренінг «Як не дати емоціям зіпсувати ваше життя» (лектор – Ольга Хайдукова, практикуючий 
психолог); майстер-клас «Тайм-менеджмент, або Як навчитися керувати часом» (лектор – Олена Неже-
венко, президент молодіжної організації  AIESEC в Одесі); лекція «Правила ефективної комунікації» 
(проф. Кондратенко Н. В. ). На базі «Продльонки» було проведено круглий стіл «Суспільна безпека та 
громадянське суспільство» за участю доцента Одеського національного політехнічного університету  
М. Найдорфа, професора Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Пре-
зиденті України С. В. Овчаренко і професора ОНУ М. І. Милової.

Виховну роботу на біологічному факультеті крім керівництва здійснюють 38 кураторів, до 
складу яких обрані найкращі викладачі з великим досвідом і стажем педагогічної роботи на підставі 
пропозицій завідуючих кафедрами. Форми проведення виховної роботи різноманітні: бесіди кураторів 
зі студентами, відвідування кураторами гуртожитків, обговорення важливих проблем на Вченій раді 
біологічного факультету, засіданнях кафедр, наради завідуючих в деканаті, збори кураторів, спілкування 
кураторів з батьками проблемних студентів, дзвінки кураторів батькам студентів, суботники, екскурсії 
зі студентами в музеї, театри, кіно, поїздки зі студентами на лимани, озера, річки північно-західного 
Причорномор’я, репетиції з художньої самодіяльності, поетичні вечори тощо.

Стан виховної роботи обговорювався на Вченій раді факультету двічі (квітень і листопад) і був 
визнаний задовільним. На засіданнях кафедр куратори регулярно звітують про стан виховної роботи в 
групах, цьому питанню присвячено декілька нарад кураторів, які проводив декан В. В. Заморов. Теми 
нарад такі: ліквідація академічних боргів студентами, методичні аспекти вихованої роботи кураторів, 
заходи щодо академічної заборгованості студентів у другому семестрі 2014-2015 навчального року і 
першому семестрі 2015-2016 навчального року, обговорення результатів атестацій студентів, організація 
і проведення медогляду студентів I , II, III та IV курсів, контроль за веденням журналів обліку роботи 
академгруп та ін. Куратори під час бесід спілкуються зі студентами, цікавляться їх результатами в 
навчанні, обговорюють підсумки атестацій, розглядають і вирішують проблемні питання, які постають 
перед студентами. Теми бесід такі: “Україна-єдина і соборна держава”, “Сучасна українська мова”, 
“Шкідливість тютюнопаління і вживання наркотиків для організму студентів”, “Історія і сьогодення 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова”, “Біологи ОНУ – вчені зі світовимі м’ям” 
та інші. Найкращими кураторами біологічного факультету за результатами роботи у 2015 р. визнано 
доцентів О. М. Андрієвського і В. В. Немерцалова. 

Протягом 2015 року куратори в групах провели кураторські години,  екскурсії до музею історії 
біологічного факультету і музею історії ОНУ, які були присвячені історії університету, біологічного 
факультету, кафедр, окремим видатним вченим факультету, які внесли вагомий внесок в історію світової 
біологічної науки. На біологічному факультеті також проводяться вечори поезії, на яких були присутні 
викладачі доценти Андрієвський О. М., Немерцалов В. В., Герасим’юк В. П., студенти Чемерська К.  О., 
Марінова І. та інші. Під час проведення цього заходу викладачі і студенти декламують свої власні вірші 
і поезію класичних авторів таких, як Т. Г. Шевченка, Івана Франка, О. С. Пушкіна та ін. Викладачі і 
студенти брали участь у святкуванні 159-річчя з дня народження видатного українського поета Івана 
Франка 3 вересня 2015 р. (27 серпня 1856 р.). В більшості груп були проведені кураторські години і 
бесіди, які були присвячені цій події.

Звітно-виборче зібрання студентів, профбюро і студентського самоврядування факультету відбулося 
8 жовтня. На ньому було з’ясовано, що з 540 студентів денного відділення членами профспілки студентів 
і аспірантів є 516 осіб. На засіданні студенти заслухали звіти голови профбюро біологічного факультету 
студентів і аспірантів Шалупенко Анни і голови студентського самоврядування Самойленко Дар’ї. На 
цьому зібранні студенти переобрали їх на новий термін і визначили студентського декана – Уманець 
Олександру та її заступника – Станкову Олександру.

Трудове виховання студентів І курсу відбувалося в серпні під час підготовки корпусу факультету 
до нового навчального року. Навесні і восени (квітень і серпень 2015 р.) студенти допомагали 
прибирати територію, яка прилягає до факультету. В березні 2015 р. Студенти I курсу під керівництвом 
доцентів Герасим’юка В. П. і Куцин О. Б. Допомагали прибирати приморські схили на території парку 
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імені Т. Г. Шевченка. Декан доцент Заморов В. В. та голова профбюро студентів Шалупенко Анна 
3 грудня 2015 р. в святковій обстановці вручили першокурсникам студентські квитки.  Студентське 
самоврядування та профбюро біологічного факультету 10 грудня 2015 р. провели благодійний ярмарок 
в корпусі факультету. 

Медогляд студентів І-ІV курсів проходив цього року в міській студентській поліклініці № 21, 
розташованій за адресою вул. Семінарська, 7, яка має статус “клініки дружньої до молоді”. Деякі 
студенти були відправлені на додаткові медичні обстеження. Більша частина студентів його пройшла. 
Деякі студенти його не пройшли, що було пов’язано з відсутністю деяких лікарів на робочих місцях, 
додатковими медичними обстеженнями та відсутністю вільного часу (так як кожен день у студентів по 
4 пари занять). 

З метою покращення профорієнтаційної роботи на факультеті організовані та проведені екскурсії для 
студентів. Маршрути екскурсій пролягали схилами Куяльницького, Хаджибейського, Дністровського 
лиманів, на Придунайські озера, в Березівський та Саранський ліси, на Білгород-Дністровську косу, 
на річку Дністер. Крім того, також відбулися екскурсії в Зоологічний музей ОНУ, Ботанічний сад та 
Наукову бібліотеку ОНУ, Наукову бібліотеку імені М. М. Горького, Астрономічну обсерваторію ОНУ, 
зоопарк та інші заклади. В їх організації брали участь професори Стойловський В. П., Ткаченко Ф. П., 
доценти Ківганов Д. А., Попова О. М., Герасим’юк В. П., Немерцалов В. В., Андрієвський О. М. та 
ін. Студенти неодноразово відвідували Одеський театр музичної комедії ім. М. М. Водяного, Одеську 
філармонію, Одеський національний театр опери та балету, Російський драматичний театр, палац 
культури „Політехнічний”. Усього було організовано та проведено 42 екскурсії. Культурна робота на 
факультеті відбувалася у вигляді урочистих святкувань Дня знань, Дня книги, Дня рідної мови, Дня 
поезії, “Хеловіна”, Нового року, Дня міжнародного жіночого свята і 150 річниці ОНУ. З цієї нагоди були 
підготовлені стінні газети, урочисті привітання студентів і різноманітні заходи.

У гуртожиток № 7 було поселено 279 студентів біологічного факультету. Існує проблема в нестачі в 
гуртожитку меблів: шаф, столів, стільців, полиць, а також кранів і сифонів. Протягом року гуртожиток 
відвідували заступник декана з виховної роботи та куратори, які перевіряли санітарний стан блоків, 
кімнат, кухонь, санвузлів, проводили виховні бесіди з питань успішності навчання і дисципліни, 
моральності, правил проживання в гуртожитку та виконання правил техніки безпеки. Значна увага 
приділялася заходам з боротьби з наркоманією, тютюнопалінням та вживанням алкогольних напоїв. 
Для боротьби з хуліганством у гуртожитку № 7 також існує оперативний загін, який складається зі 
студентів різних факультетів, що там мешкають. 

Виховна робота в Інституті соціальних наук сполучала в собі як традиційні, так і новаторські 
елементи. До перших слід віднести у травні зусиллями кураторів академічних груп та студентів інституту 
суботника на підшефній території (внутрішній двір гуманітарного корпусу ОНУ) – прибране сміття, 
пофарбований паркан навколо двору, продовжувалось піклування про саджанці кипарису, подаровані 
університету в минулому році; восени за підтримки адміністрації інституту під час виборчої кампанії 
до місцевих органів влади студентами відділень соціології та політології було знято та змонтовано 
відеоролик із закликами до молоді проявити свою громадянську позицію та прийти на вибори – «Мій 
вибір – це моя Україна»; у листопаді студентська молодь закладу традиційно взяла активну участь в 
підготовці та проведенні «Дня ІСН», на який, окрім власне викладачів та студентів, були запрошені і 
випускники інституту різних років.

До новаторських заходів виховної роботи в ІСН слід віднести наступні: 1) з вересня в якості 
експерименту було запроваджено студентських т’юторів, якими стали студенти старших курсів всіх 
відділень інститути і добровільно висловили готовність здійснювати допомогу першокурсникам в їхній 
адаптації до університетського життя – важливо підкреслити, що це нововведення було ініціативою 
органу студентського самоврядування інституту і розглядається адміністрацією як можливість 
підвищити ефективність діяльності кураторів академічних груп; 2) протягом осені інститут взяв участь 
у проведенні всеукраїнських акцій та проектів по боротьбі з корупцією. Так, у 14-15 вересня 2015 року 
ІСН провів зустріч з організаторами Національного форуму «Перевір чиновника». Зустріч відбулася в 
аудиторії № 307 звідки здійснювалася пряма трансляція події по телебаченню та каналу «youtube». У 
роботі взяли участь президент фундації «Суспільність» та редактор журналу «Format21» Тарас Петрів, 
журналіст та модератор заходу Віталій Гайдукевич, студенти відділення політології ІСН, заступник 
директора інституту О. Ю. Хорошилов. Наближеною за змістом стала зустріч студентів-політологів 
з аналітиком міжнародної організації «Transparency International», присвячена боротьбі з корупцією в 
сучасній Україні, яка відбулася 25 вересня 2015 р. в аудиторії №305; 3) 4 листопада відбулася творча 
зустріч колективу ІСН з художнім керівником та головним диригентом Одеського філармонійного 
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оркестру, народним артистом України Хобартом Ерлом. Модератором зустрічі виступив доцент 
кафедри міжнародних відносин В. А. Дубовик. Тема зустрічі: «Музика як засіб міжнародних відносин». 
Запрошені на зустріч гості (в тому числі – і студенти інституту) взяли участь в обговоренні питань 
крос-культурної комунікації, відкритості та толерантності. Розмова велася англійською мовою.

Основна форма виховної роботи у гуртожитку – це консультативна допомога студентам, яка 
охоплює не тільки професійні питання, але й питання, що пов’язані з побутом. Куратори здійснюють 
також планове відвідування гуртожитків в робочі та святкові дні, позапланове періодичне відвідування 
студентів, допомагають адміністрації гуртожитків організовувати поселення, прописку, проживання, 
створення і підтримку структури самоврядування, розв’язання суперечливих ситуації. Відвідування 
гуртожитку проводиться з метою перевірки санітарно-гігієнічних умов проживання, виявлення проблем та 
вирішення їх з керівництвом, підтримання правил внутрішнього розпорядку. Крім того, в ході відвідувань 
проводяться профілактичні бесіди щодо шкідливого впливу алкогольних напоїв, тютюнопаління та 
вживання наркотичних речовин на організм людини, безпеки поводження на вулиці тощо.

На початку навчального року проведено збори студентів першого курсу геолого-географічного 
факультету за участю декана та працівників деканату, кураторів та членів ради студентського 
самоврядування. Першокурсники були ознайомлені з факультетом та його традиціями, з організацією та 
графіком навчального процесу на геолого-географічному факультеті, правилами поведінки в аудиторіях 
та лабораторіях. Студенти також познайомилися з завідувачами випускових кафедр та кураторами. 
Окремо з першокурсниками провели співбесіду голова  РССВ студентка 2 курсу А. Бранчукта голова 
профкому студентів ГГФ Є. Сіпаткін. Мета співбесіди – виявлення здібних до громадської роботи 
студентів,  талановитих осіб, яких можливо залучити до участі в художній самодіяльності, КВК тощо. 
В квітні був проведений день факультету. Студенти взяли участь у проведенні днів відкритих дверей та 
інших видах профорієнтаційної роботи з учнями середніх шкіл, гімназій, коледжем в м. Одеса, а також 
в деяких районних центрах Одеської області.

Умовами проживання та додержання правил проживання студентів у гуртожитку постійно опікується 
декан факультету та його заступники. Ці питання два рази на рік обговорюються на Раді факультету. 
Можна говорити про задовільний стан та порядок в гуртожитку № 5, за що в значній мірі треба завдячувати 
адміністрації студмістечка, завідувачу гуртожитку Дубовому В. Ю., оперативному загону гуртожитку, в 
складі якого 11 студентів факультету. Їхніми стараннями підтримується належний порядок не тільки в 
гуртожитку, а й на території студмістечка ОНУ, під час проведення громадських акцій, культурно- та 
спортивно-масових заходів у гуртожитку, на факультеті, в університеті та міського масштабу. Студенти 
першого курсу напряму підготовки «Туризм»  мешкають  у  гуртожитку №6. Особлива увага приділяється 
умовам проживання в гуртожитку першокурсників. У звітному році всі першокурсники були поселені зі 
своїми ж однокурсниками, що позитивно впливає на їх емоційний стан та дисципліну. На протязі року 
викладачі (в основному куратори) періодично відвідували студентський гуртожиток № 5. При зустрічах з 
мешкаючи ми там студентами піднімались питання поліпшення умов проживання і навчання, додержання 
належного санітарного порядку і дисципліни. У жовтні та у квітні сумісно з адміністрацією студмістечка 
та профкомом студентів був проведений конкурс «Краща кімната гуртожитку».

Протягом року на історичному факультеті проведено традиційні заходи, а також запроваджено нові 
форми роботи зі студентами. Продовжено проведення традиційних заходів етнографічного характеру: 
13 січня – водіння Кози та маланкування на факультеті, в закладах та установах міста, святкування 
Міжнародного дня рідної мови (21 лютого), Дня української мови. Проведено зустрічі зі студентами 
першого курсу в рамках «Вступу до історії». Відбулися виробничі збори зі студентами першого курсу з 
метою розповіді про життя та діяльність факультету та кафедр, пояснення правил написання курсових 
робот, розповідь про учбову дисципліну студентів. Систематично проводиться кураторська та виховна 
робота викладачів протягом всього періоду в рамках освітнього процесу. Відбулись святкування Днів 
кафедр історії України, нової та новітньої історії, де викладачі та студенти взяли участь у святковій 
програмі. Проведено традиційний конкурс «Педагогічна майстерність 2015» для студентів 2 курсу. 
Започатковано проведення факультетського Ярмарку.

Відновлено активність гурткової роботи студентів. Cтудентський гурток з етнології  «НЕСТ (Наукове 
етнологічне студентське товариство)» (керівник – Петрова Н. О.), що займається популяризацією 
етнографічної науки і діяльності кафедри археології та етнології зокрема у мережі Інтернет. Для цього 
було створено сайт та спільноту в соцмережах, до якої на даний момент долучилося 175 осіб. Проведено 
дві міжнародні наукові студентські конференції, об`єднані темою етнічної культури у глобалізованому 
світі і по результатах конференцій видано збірку статей. Діє студентський лекторій, не прив`язаний до 
конференцій. Студенти будь-якого курсу, якщо мають на те бажання, можуть організувати власну лекцію 
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на будь-яку дотичну до етнології та культурної антропології тему. Втім, вони повинні бути готові, що 
на цю лекцію завітають не тільки інші студенти, але й викладачі, що, як правило, і трапляється. Поки 
що таких лекцій відбулося три.

З вересня в рамках НЕСТу функціонує гурток «Експериментальне народознавство», який проводить 
зустрічі з вивчення народних пісень, танців, обрядів і побуту народів Східної Європи. Відтоді ж діє 
гурток вивчення польської мови. У рамках гуртка студенти факультету мають можливість вивчати  
польську мову та культуру. Зараз членами гуртка є 19 осіб. НЕСТ співпрацює з бібліотеками міста, 
дитячим будинком «Перлинка» та Одеським обласним центром патріотичного виховання дітей та молоді. 
НЕСТ поєднує в пізнавальні, виховні та розважальні функції – організація народних свят (Андріївських 
вечорниць, Масляної, Великодня) і заходів, присвячених національній пам`яті (День української мови 
та писемності, День рідної мови, вшанування жертв Голодоморів), а також літературних вечорів. 

У вересні 2015 р. на базі Археологічного товариства імені Е. Р. фон Штерна  засноване студентське 
археологічне товариство «NUCLEUS» (співкерівники – Сминтина О. В., Кіоск Д. В., Гончаренко А. В, 
Демченко О. В, студентка Лобанова М., аспірант Олійник А.), яке проводить щотижневі засідання, 
активно оприлюднюючи свою роботу у соцмережах. 

Восени 2015 р. поновив діяльність науковий гурток кафедри історії України. Протягом листопада 
вдалося провести два засідання у вигляді відкритої лекції старшого наукового співробітника Інституту 
історії НАН України д. і. н. Чухліба Т. В. та дискусії про новітні форми міждержавних конфліктів на 
прикладі війни на Сході України у 2014-2015 роках. На обох заходах були присутні студенти різних 
спеціалізацій, а на другому з них представники громадськості. При кафедрі історії стародавнього світу 
та середніх віків діють гуртки з історії стародавнього світу (керівники – Луговий О. М., Майборода П. А., 
Волканов С. І., Вадько В. І.), середніх віків (керівники – Нємченко І. В., Радзиховська О. О., Чепіженко 
В. В.), з класичної філології (з грецької та латинської мови, керівник – Майборода П. А., Водько В. І.), 
літературний гурток (Майборода П. А., Цолінка К.), кіно-гурток (Федорович І., Клименко К.). 
Характерною особливістю кафедральних гуртків є залучення до керівництва ними магістрантів та 
аспірантів. У засіданнях гуртків беруть участь студенти різних курсів та спеціалізацій історичного 
факультету. Продовжено  діяльність наукового гуртка нової та новітньої історії й міжнародних відносин. 
Проводилися тренування з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?» зі студентами І – V курсів (Луговий 
О. М.). 3 грудня відбувся круглий стіл «“Чудо про Георгія та змія” в західноєвропейському, візантійському 
та давньоруському дискурсі» (відповідальні – О. М. Луговий, В. В. Чепіженко, В. І. Водько) за участі 
студентів та аспірантів історичного факультету.

На філософському факультеті створені  та підтримуються такі традиції як Посвячення у студенти 
1 вересня, проведення Днів факультету (з урочистим врученням «Пам’ятки студента філософського 
факультету»),Діогена (виступи команд КВК, художньої самодіяльності, поетів, спортсменів), 
Філософських тижнів. Знаковими у житті факультету є факультетська газета «Діоген», іменні стипендія 
імені Георгія Флоровського, ректора ОНУ імені І. І. Мечникова. У рамках курсу “Філософська 
пропедевтика” всі студенти 1 курсу денного навчання, як правило, бувають на таких екскурсіях у 
таких закладах як Музеї книги ОННБта  Наукової бібліотеки ОНУ, Ботанічний сад ОНУ, Зоологічний, 
Палеонтологічний,Мінералогічний музеї ОНУ. Студенти 1 курсу денного й заочного навчання щорічно 
отримують шість випусків Матеріалів до курсу «Філософська пропедевтика». Цяпроблематика також 
розглядається на засіданнях Науково-дослідного та освітянського центру імені Г. В. Флоровського, у 
роботі якого  беруть активну участь  аспіранти та студенти старших курсів. Значна увага приділяється 
проведенню зустрічей з провідними спеціалістами в майбутній фаховій діяльності. На філософському 
факультеті силами деканату та кураторів організовано регулярне доведення до студентів інформації про 
проведення конференцій, круглих столів тощо.

Студенти та аспіранти регулярно беруть участь у рекламі та паблікрілейшнс філософського 
факультету. Підготовка студентів до активної участі у виборі майбутнього місця роботи, як з 
урахуванням власних бажань, здібностей, так і з урахуванням потреб регіону  є вимогою часу та 
запорукою працевлаштування випускників. Вже стала доброю традицією презентація кращих 
авторських проектних ідей, підготовлених студентами-культурологами в рамках курсу «Методика 
організації культурних проектів». В цьому році вона була присвячена ювілею університету та відбулася  
за участю абітурієнтів, їх батьків, вчителів шкіл (27 лютого).До всесвітнього дня філософії студентське 
наукове товариство факультету20 листопада організувало і провело брейн-ринг між першокурсниками 
(організатор Мацьків В.). Студентське наукове товариство філософського факультету (голова студентка 
4 курсу Циганок А., заступник голови студент 4 курсу Мацьків В.) ініціювало проведення опитування 
на вулицях міста з метою з’ясувати, що відомо городянам про філософію, про навчання філософії, про її 
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значення в житті. За результатами опитування студенти створили фільм, який був показаний на засіданні 
Вченої ради факультету. Отримані дані та спостереження обговорювалися також на круглому столі 
«Хто він «сучасний філософ»?» в рамках Тижня факультету (8 жовтня). На філософському факультеті 
щорічно проводиться Всеукраїнська студентська наукова конференція, у звітній період – ХVIII читання 
пам’яті Георгія Флоровського (7-9 жовтня). Всього в конференції взяли участь 26 студентів і аспірантів 
філософського факультету. 

Проводиться значна робота по оформленню його приміщень. Підготовлені в оформлені такі стенди 
(крім інформаційних):“Студентське самоврядування”.“Міжнародна діяльність”, “Історія факультету”, 
“Наші досягнення”, “Наші будні”, “Г. Флоровський – видатний випускник Новоросійського університету”, 
«Вершки суспільства» («Наші досягнення. Випускники філософського факультету (приклади успішної 
кар’єри за спеціальністю)». Ведеться значна робота по естетичному оформленні приміщень факультету 
(деканат, кафедри, аудиторії, коридор, буфет). Керівництво факультету і куратори регулярно відвідували 
гуртожиток № 1 та проводили роботу з питань додержання правил проживання в гуртожитку та з питань 
навчальної дисципліни. Особливу увагу  приділяли бесідам з приводу правил моральності та умов 
проживання в гуртожитку. Впродовж  2015 р. іногородні студенти постійно обпитувалися кураторами 
та заступником декана з навчально-виховної роботи щодо умов проживання. Студенти скаржилися на 
відсутність опалення, гарячої води восени і погані туалети. Студенти філософського факультету беруть 
активну участь в оформленні стендів гуртожитку. На черзі – оформлення кімнати відпочинку.

На початку навчального року на хімічному факультеті проведено збори студентів першого курсу 
за участю декана та працівників деканату, кураторів та членів ради студентського самоврядування. 
Першокурсники були ознайомлені з факультетом та його традиціями, з організацією та графіком 
навчального процесу на хімічному факультеті, правилами поведінки в аудиторіях та лабораторіях. 
Окремо з першокурсниками провели співбесіду голова  ради студентського саиоврядування студентка 4 
курсу Афанасенко Е., та голова профкому студентів хімічного факультету студентка 4 курсу Бундєва  О.,  
завданням яких було виявлення здібних до громадської роботи студентів, а також  талановитих осіб, 
яких можливо долучити до участі в художній самодіяльності, іншої творчої роботи. В травні був 
проведений день факультету, присвячений одразу кільком подіям, це професійне свято «День хіміка» 
та 82 рік з дня відкриття хімічного факультету. 1 жовтня було проведено традиційне спортивне 
свято хімічного факультету. З цього року спортивні змагання команд курсів проводитимуться на 
початку навчального року. В грудні студенти хімічного факультету відсвяткували новий рік великим 
«Новорічним концертом». Цього року цей захід було проведено 24 грудня з активною участю студентів 
першого курсу. Вдало  виступила на чемпіонаті ОНУ команда з КВК «Хімфактор».  Цього року вона 
вдало пройшла два відбірних туру (в травні та вересні) й вийшла до фінального туру, який відбувся 
восени. Студенти взяли участь у проведенні днів відкритих дверей та іншої профорієнтаційній роботі 
з учнями середніх шкіл, гімназій, коледжем в м. Одеса, а також в деяких районних центрах Одеської 
області.

Особлива увага у виховній роботі на факультеті журналістики, реклами та видавничої справи 
приділялась студентам першого курсу факультету. З метою допомоги першокурсникам в непростому 
процесі адаптації в стінах університету був організований та проведений День першокурсника. До участі 
в цьому святі були залучені не тільки студенти усіх курсів та самі першокурсники, але й викладачі та 
випускники факультету, які дали цінні й корисні настанови студентам-початківцям та познайомили їх із 
секретами студентського життя. Також протягом року проводилися зустрічі з відомими журналістами, 
літераторами, митцями –  ведучим Костянтином Грубичем; письменником, мандрівником, колумністом 
Максом Кідруком; письменником, істориком Маркіяном Камишем; українським поетом, есеїстом, 
перекладачем Борисом Херсонським; письменником та соціальним психологом Олегом Покальчуком; 
письменником Антоном Чапаєм тощо. 

На фізичному факультеті у травні було проведено «День фізика», яка включала демонстрація 
відеофільму «Прес-конференція з викладачами (Ваксман Ю. Ф., Ніцук Ю. А., Черненко О. С., 
Толкачев, Пастернак В.)», виступ клубу «Гамільтоніан» та гостей свята, відео привітання фізиків КНУ 
імені Шевченко, ХНУ імені Каразіна (Харків). За минулий рік розглянута низка питань по проблемам 
проживання в гуртожитку, конфліктних фінансових ситуацій під час проживання студентів очного і 
заочного відділень, користування душовими кабінами, оплати за використання електроприладів, 
взаємодії з комендантом гуртожитку№ 1. Відвідував гуртожиток переважно заступник декана. Основна 
форма виховної роботи кураторів та заступника декана – це консультативна допомога студентам, яка 
охоплює не тільки професійні питання, але й питання, що пов’язані з побутом. Здійснюється планове 
чергування в гуртожитку в робочі, вихідні та святкові дні, чергування на різних суспільних заходах, 
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позапланове періодичне відвідування студентів. В ході відвідувань проводились профілактичні бесіди 
щодо шкідливого впливу алкогольних напоїв, тютюнопаління та вживання наркотичних речовин на 
організм людини, безпеки поводження на вулиці, профілактиці пограбувань, наркоманії. В гуртожитку 
№ 1 активно працює студентська рада гуртожитку у складі 8 осіб, яка займається питаннями побуту 
студентів, організацією спортивних та культурно-масових заходів у гуртожитку (Кірік Ю.). Періодично 
проводиться огляд кімнат на виявлення порушень чистоти і гігієни. Частих порушників при поселенні 
вкінці літа в гуртожиток або розселяють, або переводять в ще більш гіршу кімнату. Переможців огляду 
«на найкращу кімнату гуртожитку» профком відряджає безкоштовною екскурсією. Фізичний факультет 
на практиці реалізує концепцію співуправління адміністрації та студентів з питань виховної роботи. 
Специфікою відмічається студентське самоврядування у гуртожитку, яке носить міжфакультетський 
характер, оскільки в одному гуртожитку проживають декількох факультетів і інститутів.

У коледжі здійснюється широкий спектр заходів. На початку кожного навчального року 
проводяться збори щодо роз’яснення Правил внутрішнього розпорядку, ознайомлення з графіком 
навчального процесу, індивідуальним планом навчання. Систематично проводяться засідання, на яких 
заслуховуються питання про стан відвідування та успішності студентів. Щорічно проводяться збори 
з батьками студентів нового прийому щодо результатів адаптації першокурсників. Для попередження 
незадовільних результатів у навчанні систематично проводитьсярубіжний контроль знань, підсумки 
якого аналізуються на батьківських зборах та в індивідуальних бесідах зі студентами та їх батьками. 
В цьому році при роботі зі студентами продовжувалось проведення «Виховної п’ятихвилинки» – 
керівний склад коледжу практично щоденно у групах зустрічався зі студентами. В ході цих зустрічей 
студентам доводилися вимоги керівних документів, наказів МОН, ректора ОНУ, рішення ректорату, що 
їх стосуються, розпорядження керівництва Коледжу, статті Кримінального кодексу України, моральні 
норми поведінки та взаємин між студентами, попередження травматизму, інша роз’яснювальна робота.

Кожного навчального року проводяться традиційні свята та заходи:    «Посвята у першокурсники», 
«День знань», «День здоров’я», річниці ІІПО та Коледжу, ОНУ імені І. І. Мечникова, Міжнародний  
жіночій день, День перемоги, Новий рік, Всесвітній день боротьби зі СНІДом, а також професійні - День 
бухгалтера, День соціального працівника. До Дня захисника України проведено зустріч з учасниками 
АТО та організовано перегляд відеофільму «Аеропорт». Студенти та викладачі взяли активну участь 
у зборі засобів гігієни та речей для 28 ОМБР, яка бере участь в АТО. У квітні та грудні відбулася 
акція «АнтиСНІД», мета якої, сприяти формуванню особистісної та соціальної компетенції дітей, які 
вимушені жити в умовах епідемії  ВІЛ/СНІДу, для зниження ризику інфікування ВІЛ та формування 
толерантного ставлення до  людей, що живуть з ВІЛ. Разом із Загальноукраїнською організацією 
протидії алкоголізму та тютюнопалінню  продовжувалось проведення циклу відеолекцій про вплив 
шкідливих звичок на особистість. У травні відбулась зустріч студентів з представниками Державної 
служби МНС в Одеській області.

Студенти 1-2 курсів разом з класними керівниками протягом року відвідали, в рамках учбової 
програми Український театр імені В.Василька (вистави «Кайдаші», «Тіні забутих предків»), Одеський 
академічний російський драматичний театр (вистава «Червоне та чорне»), Одеську кіностудію, 
Військово-історічний музей, музеї ОНУ, Ботанічний сад, Одеську наукову бібліотеку ім. М. Горького та 
наукову бібліотеку ОНУ. Регулярно виходили фото- та настінні газети.

Студенти коледжу активно займаються науковою роботою. Виступають з доповідями на науково-
практичних конференціях університету та за його межами. Студенти коледжу є учасниками обласних 
предметних олімпіад серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Одеської області, де неодноразово 
посідали призові місця. У 2015 році вони посіли ІІІ командне місце з математики, а студент Снітовський 
А. отримав диплом ІІІ ступеня обласного етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 
та студентської молоді імені Т. Шевченка.

Результати виховної роботи і діяльності студентів не обмежуються своїми підрозділами, але й 
виходять навіть за межі університету. Можна виділити кілька напрямів (освітньо-професійний, 
творчий, громадський, просвітницький) та кілька рівнів (міжнародний, всеукраїнський, регіональний) 
презентації університетської молоді у зовнішньому визнанні.

Особливими освітньо-професійними успіхами відзначились на національному рівні студенти 
факультету РГФ: студентка 2 курсу французького відділення Князян Діана взяла участь та посіла І місце у 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Теорія і методика професійної 
освіти»;студентка 3  курсу французького відділення Компанієць Віра взяла участь у Міжнародному 
конкурсі поетичного перекладу, що проходив на філологічному факультеті Східноукраїнського 
національного університету імені В.Даля, у якому посіла ІІ місце у номінації «Кращий переклад 
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поетичного твору з англійської мови на українську». Студенти і викладачі факультету РГФ взяли участь 
у Всеукраїнських олімпіадах з іноземних мов. Так, студентка 3 курсу іспанського відділення Орлишева 
Наталія посіла ІІ місце на олімпіаді з іспанської мови, яка проводилася у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка; студентка 5 курсу відділення перекладу Ломажук Вікторія посіла 7 
місце на олімпіаді з італійської мови, яка проводилася у КНУ імені Тараса Шевченка; студентка 3 курсу 
німецького відділення Зикіна Вікторія посіла 9 місце на олімпіаді з німецької мови, яка проводилася у КНУ 
імені Тараса Шевченка; студентки відділення перекладу Очаковська Яна (1 курс), Пономаренко Анастасія 
(4 курс), Сидоренко Ганна (4 курс) посіли відповідно 6, 7 та 12 місця на олімпіаді з новогрецької мови. 
Студентки IV курсу французького відділення Абрамова М. та Бойко О. взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі спеціальності «Переклад», що проходила при Інституті філології КНУ імені 
Тараса Шевченка. Абрамова М. булавідзначена грамотами за «Найкращий переклад суспільно-політичного 
тексту» та за «Найкращийхудожній переклад». Взяли участь у Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт з філософських наук і були представлені до дипломівСтуденти філософського факультету 
Циганок А. - диплом ІІ ступеню, Павлюченко А., Белявська О. – диплом ІІІ ступеню.Студентка Маляренко 
В. (4 курс) стала переможцем (2 місце), студентка Арабаджи М. (5 курс) зайняла 5 місце та отримала лист 
подяки у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Філософія. Релігієзнавство» (на 
базі філософського факультету КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 15-16 квітня 2015 р.). 

Особливо широким співробітництвом на регіональному та всеукраїнсьому рівні відзначається 
історичний факультет, який продовжив співробітництво з іншими кафедрами університету, факультетами, 
організаціями та установами, зокрема з профспілковою організацією студентів та аспірантів ОНУ, 
кафедрою педагогіки, кафедрою фізичного виховання, Одеським обласним центром української 
культури, Інтелектуальним форумом, Обласним центром позашкільної освіти, Союзом українців Румунії, 
Генеральним консульством Румунії в м. Одеса, Генеральним консульством Польщі у в. Одеса, Одеською 
національною науковою бібліотекою імені М. Горького, Обласною універсальною науковою бібліотекою 
ім.М.Грушевського, Одеською обласною бібліотекою для юнацтва імені В. Маяковського, ВНЗ міста Одеси, 
школами (ЗОШ  № 68, ЗОШ № 122, інтернати, Притулок № 1 м. Одеси, Дитячій будинок «Перлинка»), 
гімназіями (№ 2, № 8), музеями міста, Кодимським історико-краєзнавчим музеєм, Вінницьким державним 
університетом імені М.Коцюбинського, Одеським центром спеціальної підготовки.Спільно з вихованцями 
дитячого будинку «Перлинка» у травні-червні та у жовтні-грудні здійснена серія польових екскурсій по 
археологічних пам’ятках Одеської області з метою виявлення загроз для стану збереження археологічних 
матеріалів. Організовано спільну екскурсію в Центр зеленого туризму «Фрумушика-Нова». У грудні 
проведено низку зустрічей студентів та вихованців дитячого дому в рамках театралізованих свят.

Викладачі ІМЕМ беруть активну участь у профорієнтаційній роботіна регіональному рівні, а саме – 
розробка рекламної та агітаційної друкованої продукції (інформаційних листків, буклетів) поповнення 
фотодокументів, стенді: оновлення сайту; проведення днів «відкритих дверей», проведення профорієн-
таційних бесід з випускниками шкіл Одещини та інших областей України. На факультеті журналісти-
ки організовувалися зустрічі студентів із відомою одеською журналісткою, організатором прес-центру 
«PARITET» Юлією Сибір, а студенти усіх курсів відвідували заходи (прес-конференції, брифінги тощо), 
що проводилися в прес-центрі «PARITET».Також було організовано зустрічі з відомими журналістами: 
головним редактором газети «День» Ларисою Івшиною, українським та російським журналістом, теа-
тральним режисером, радіоведучим, телеведучим, письменником-фантастом, громадським діячем Мат-
вієм Ганапольським, українським телеведучим Андрієм Доманським.У березні студенти Коледжу брали 
участь у регіональному семінарі «Участь студентів у забезпеченні якості вищої освіти» в рамках проекту 
TRUST. Викладачі та студенти ІІПО і Коледжу взяли участь у проведенні науково-практичної конферен-
ції, присвяченої річниці з дня народження Одеського градоначальника Г. Г. Маразлі, а також в проведенні 
Рішельєвських читань, що проводилися на базі обласної наукової бібліотеки імені М. Горького.

Творчі здібності студенти ОНУ виявили на міжнародному рівні.Студентка 3 курсу Дащенко Світлана 
брала участь у конкурсі «Міс Болгарія», де посіла 2 місце. Студентка 3 курсу Саввіна Аліса стала чемпі-
онкою Європи зі степу (січень 2015р. – Польща) та зайняла 4 місце на чемпіонаті Світу (липень 2015р. – 
Німеччина).Студенти-болгаристи взяли участь у святкуванні Дня визволення Болгарії від турецького ярма 
(3 березня), відвідали презентацію книги Жоржа Кіосака «Болгари в Бразилії» (20 березня), 11 квітня свят-
кували Вербну неділю – цветницу, 1 грудня -  Ден на бесарабскитебългари та Ден на народнитебудители у 
Всеукраїнському центрі болгарської культури та Генеральному консульстві Республіки Болгарії. Підшефні 
курси кафедри світової літератури були гостями  Першого міжнародного літературного фестивалю в Одесі 
(1-4 жовтня), зустрілися з письменниками Лукасом Берфуссом (Швейцарія), Еліотом Вайнбергером (США), 
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Вітольдом Шабловським (Польща).Студенти-полоністи біля пам’ятника Адаму Міцкевичу брали участь у 
Святкуванні Дня незалежності Польщі за участі представників Генконсульства Польщі.

Регіональне звучання мала ціла низка імпрез у яких взяли участь студенти ОНУ. В грудні викладач кафе-
дри соціології, доцент В. Гапуренко організувала авторську виставку живопису, яка діяла протягом тижня в 
єврейському культурному центрі «Бейт Гранд».У рамках співпраці кафедри світової літератури з Пушкін-
ською комісією, засідання якої проходять на базі Будинку вчених, група студентів спеціальності «російська 
мова та література» відвідала вересневе засідання Пушкінської комісії.5 грудня в Одеському будинку-музеї 
ім. М. Реріха студенти-філологи взяли участь у музично-літературному вечорі «Радостьсветлая, радостьвсе-
ленская» до 120-річчя від дня народження Сергія Єсеніна.Студентка 2 курсу ІІПО Лисенко Карина  зайняла 
1 місце у Фестивалі молодіжної творчості «Одеська хвиля». У вересні студенти взяли участь у проведенні 
«Міжнародного Дня бібліотек», що проводилась в ОННБ та зустрічі благодійного фонду «Молодь змінить 
Україну».Продовжено співпрацю з Одеською обласною бібліотекою для юнацтва імені В. Маяковського на 
базі якої впродовж року проведено низку заходів виховного та просвітницького характеру за участі учнів 
шкіл Київського р-ну м.Одеси.Студенти факультету Н. Гонта (ІІІ курс) та С. Ротарь (V курс) взяли участь в 
масовому заході «ChildrenКино-фест», присвяченому показу культових європейських фільмів та культурно-
му вихованню української молоді. Також Н. Гонта (ІІІ курс) та С. Ротарь (V курс) взяли участь в Всеукраїн-
ському хакатоні «Дні Європи в Україні» на тему «Культурне збагачення міста». У грудні студентка 3 курсу 
Воробйова Вю  стала переможницею конкурсу «Міс Студенство 2016».

Громадське визнанняна національному і міжнародному рівні здобули новачки з команди EnactusONU, 
які зуміли написати проекти і отримати шанс на їх реалізацію відразу в двох номінаціях від компанії 
MARSUkraine, яка висловила подяку команді, яка розробила та надіслала свої ідеї відносно ініціатив компа-
нії «GreenPlanet»та «BetterWorldforPets». Enactus ONU ввійшла до списку команд-фіналістів.У квітні деле-
гація від Коледжу брала участь у сесії Європейського молодіжного парламенту-Україна.

Студенти ОНУбрали традиційно активну участь  в організації та проведенні в місті Одесі заходів куль-
турно-просвітницького та патріотичного характеру (Мегамарши в вишиванках, Вишиванковий фестиваль, 
«Одеська музична вулиця», флешмоби та інше). Відбувалася співпраця з волонтерськими організаціями, 
Інтелектуальним форумом та іншими.Суботник з благоустрою території парку Культури та відпочинку імені 
Т. Г. Шевченка, в якому брали участь студенти І курсу біологічного факультету під керівництвом доцентів 
Герасим’юка В. П. і  Куцин О. Б. проходив 26 березня 2015 р. Під час цього заходу наші студенти разом зі 
студентами інших ВНЗ міста Одеси прибрали схили парку. У листопаді студенти та викладачі Коледжу бра-
ли участь у соціально-культурному проекті «Відкриваємо двері дітям», відвідували виставку арт-проектів 
та інсталяцій.Продовжено співпрацю з ОННБ, проведено низку науково-виховних заходів, зокрема до Дня 
вшанування жертв Голодоморів, Українська книга на Одещині та інші. Просвітницька діяльність була ха-
рактерна для викладачів, які намагались розповсюджувати свої знання широкому загалові молоді. Доценти 
Немерцалов В. В. і Андрієвський О. М. виступали на телебаченні на таких каналах: 38 канал, 7 канал, канал 
“Академія», 3 цифровий канал, Одеське обласне телебачення з передачами на теми: “Новорічні дерева”, 
“Весняні алергії “, “Цвітіння водойм“, “Тополиний пух“, “До 150-річчя ОНУ імені І. І. Мечникова“, “Про-
блеми молодих вчених в Україні“, “Проблема громадянського примирення в Україні“, “Повторне цвітіння 
рослин“, “Людина і довкілля“, “Новітні методи дистанційної освіти“, “Проблеми озеленення Французького 
бульвару“, “Мечников в историиОдесскогоуниверситета“.Крім того, доцент  Немерцалов В. В. провів зу-
стрічі зі школярами: на конференції “Молодь досліджує світ”, на фестивалі екологічних агітаційних бригад, 
на ярмарку об’єднань юннатів Одеської області “Щедрість рідної землі“, на нараді вчителів Суворовського 
району міста Одеси “Новітні методи виховання“, на методичному семінарі керівників екологічних гуртків 
“Методи дистанційної освіти“.ДоцентНемерцалов В.В. виступив з відкритими лекціями в ресторані “Ай 
лав ю, Петрович“, антикафе, м. Іллічівськ (Чорноморськ), “ImpactHubOdessa“, студентському просторі 
“Продльонка“ на теми: “Іжа, що приносить щастя“, “Природні джерела нейромедіаторів“, “Біологія і хімія 
живлення“, “Рослини для життя, любові та смерті“, “Лікарські рослини навколо нас“.

Отже, виховна робота продовжує посідати у житті університету вагоме місце. Викладацький корпус 
впродовж «другої половини» дня здійснює певні професійні, педагогічні дії щодо студентства з яким від-
бувається співробітництво. Результатом взаємодії тих, хто навчає, з тими кого навчають, є формування за-
гальної атмосфери творчості й інтелектуальності в ОНУ, індивідуальні і колективні успіхи й досягнення 
всіх учасників освітнього процесу, а також громадське звучання зробленого ними поза межами універ-
ситету.
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Начальник відділу кадрів – Ю. І. Мозговий

Чисельність науково-педагогічних працівників на 1 січня 2016 року в університеті – 930 осіб. У тому 
числі:

- 19 – заслужених діячів науки, освіти, культури;
- 10 – лауреатів державних премій та інших премій державного рівня;
- понад 360 відмінників освіти та інших галузей, почесних працівників галузевих міністерств та 

нагороджених Почесними грамотами та відзнаками.
У звітному році навчальний процес забезпечували 136 докторів наук, професори, 568 кандидатів 

наук, доцентів.
Зменшення контингенту студентів викликало зменшення кількості викладачів. При цьому відбулися 

позитивні зміни: незважаючи на те, що зменшилась загальна чисельність викладачів, за останні 5 років 
зросла питома вага в порівнянні з попередніми роками докторів наук, професорів з  12%   до 13% та 
кандидатів наук, доцентів – з 52%  до 57%. 

Певне поповнення і оновлення викладацького складу здійснюється за рахунок випускників 
університетської аспірантури і докторантури.

Інститут інноваційної та післядипломної освіти – чисельність викладачів: докторів наук, 
професорів  – 13 (включаючи і зовнішніх сумісників), кандидатів наук, доцентів – 39.

Інститут математики, економіки і механіки – всього 148 викладачів.  Докторів наук, професорів  – 
21  особа (14%). Кандидатів наук, доцентів  всього працює  88 осіб (59%). Таким чином, всього в цьому 
інституті  73 % докторів та кандидатів наук.

Інститут міжнародної освіти – всього працює 22 викладача. З них  4 кандидата наук, доцента 
(18 % від загального числа).

Інститут соціальних наук – загальна чисельність викладачів 65, з них: докторів наук, професорів – 
9  (враховуючи зовнішніх сумісників), кандидатів наук, доцентів – 39 (60%).

Біологічний факультет має докторів наук, професорів – 11%; кандидатів наук, доцентів – 63%; 
викладачів без наукових ступенів – 22%.

Геолого-географічний факультет – кількість викладачів із науковими ступенями і вченими званнями 
складає 37 особи, в т.ч. докторів наук у   звітному році – 9 та кандидатів наук – 28. 

Економіко-правовий факультет – чисельність викладачів: докторів наук – 10, кандидатів наук – 54, 
викладачів без наукового ступеня та вченого звання – 36.

Історичний факультет – всього працює 38 викладачів. З них 10 докторів наук, професорів, 23 
кандидатів наук, доцентів (86 % від загального числа). 

Факультет романо-германської філології – загальна кількість викладачів і цьому році складала 169 
особи, з них докторів наук, професорів – 12,  кандидатів наук,  доцентів – 114.

Фізичний факультет – всього 36 викладачів, з них докторів наук, професорів – 14 (38%), кандидатів 
наук, доцентів – 17 (47%).

Філологічний факультет – загальна кількість викладачів в цьому році складала 73 особи. Якісний 
склад докторів наук складає 13 %, кандидатів наук – 58 %.

Філософський факультет – чисельність викладачів: докторів наук – 6, кандидатів наук – 24. Частка 
викладачів з науковими ступенями  і званнями на факультеті становить – 80%.

Хімічний факультет – загальна кількість викладачів в цьому році складала 38 особа, в тому числі 9   
докторів наук (23%), 26  кандидатів наук.  

Факультет журналістики – чисельність викладачів: докторів наук – 2, кандидатів наук – 10, 
викладачів без наукового ступеня та вченого звання – 10 (68%).

Коледж економіки та соціальної роботи – загальна кількість викладачів – 24 особи (у тому числі 
7  зовнішніх сумісників), кандидатів наук, доцентів – 5 (20%).

1.4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
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Нагороди та відзнаки у 2015 році 
 

 
Вид нагороди 

 
Прізвище, імя, по-батькові Посада 

 
Орден «За заслуги»  
ІІ ступеня 

ІВАНИЦЯ  
Володимир Олексійович 

Проректор  
з наукової роботи 

Орден «За заслуги»  
ІІІ ступеня 

КОВАЛЬ  
Ігор Миколайович Ректор 

Заслужений діяч науки і 
техніки України 

ДРАГАН  
Григорій Сильвестрович 

Директор  
Іллічівського інституту 
 

ЛЕПІХ  
Ярослав Ілліч 

Директор  
Міжвідомчого науково-
навчального 
фізико-технічного центру 

 

Заслужений працівник 
освіти України 

ЗАПОРОЖЧЕНКО  
Олександр Вікторович 
 
 

Проректор з науково-
педагогічної роботи 
 
 

КУШНІР  
Вячеслав Григорович 

Декан  
історичного факультету 

 

Заслужений юрист 
України 

ТРУБА  
Вячеслав Іванович 

Декан  
економіко-правового 
факультету 

 
Заслужений працівник 
культури 

ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ  
Едуард Абрамович 

Директор  
центру культури  

Державна премія 
України  
в галузі науки і техніки 

ДРАГАН  
Григорій Сильвестрович  

Професор  
кафедри теплофізики  
 

ЖУК  
Олександр Іванович 

Головний науковий 
співробітник  
НДІ «Астрономічна 
обсерваторія» 

Почесна грамота  
Верховної Ради України 

КОЛЕГАЄВА  
Ірина Михайлівна 
 
 

Завідувач  кафедри 
лексикології і стилістики 
англійської мови 

КРУГЛОВ  
Віктор Євгенович 

Директор інституту 
математики, економіки і 
механіки 

Грамота  
Верховної Ради України 

КАЛІНІНА  
Людмила Олександрівна Головний бухгалтер 

Цінний подарунок 
Верховної Ради України 

СМИНТИНА  
Валентин Андрійович 

Радник ректора 
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Почесна грамота президії 
НАНУ 

ЧЕРКЕЗ  
Євген Анатолійович 

Декан  
геолого-географічного 
факультету 

СЛЮСАРЕНКО  
Олександр Миколайович 

Директор  
Ботанічного саду 

ФІЛІПОВА 
Тетяна Олександрівна 

Професор  
кафедри мікробіології, 
вірусології та біотехнології 

ПОЛЕВЩИКОВА  
Олена Вікторівна 

Головний бібліотекар 
Наукової бібліотеки 

Відзнака НАНУ  
«За наукові досягнення» 

ГЛАУБЕРМАН  
Михайло Абович 

Директор  
науково-навчального 
виробничого центру 

 
Нагрудний знак  
«За наукові та освітні 
досягнення» 

СКОРОХОД  
Сергій Федорович 

Проректор  
з науково-пед. роботи, 
міжнародного 
співробітництва та ЗЕД 

МАЛИГІНА  
Людмила Карпівна 

Начальник  
науково-дослідної частини 

МЕНЧУК  
Василь Васильович 

Декан  
хімічного факультету 

ПОДРЕЗОВА  
Марина Олексіївна 

Директор  
Наукової бібліотеки 

ВАРБАНЕЦЬ  
Павло Дмитрович 

Завідувач кафедри  
комп’ютерної алгебри та 
дискретної математики 

КОРЧЕВНА  
Любов Олександрівна 

Завідувач кафедри 
конституційного права та 
правосуддя 

ЧЕРНОІВАНЕНКО 
Євген Михайлович 

Декан  
філологічного факультету 

ГОЛУБЕНКО  
Лідія Миколаївна 

Декан  
факультету романо-
германської філології 

Нагрудний знак  
«В. Сухомлинський» 

ЗІЛКОВСЬКА  
Людмила Михайлівна 

Доцент кафедри цивільно-
правових дисциплін  

Нагрудний знак 
«Відмінник освіти 
України» 

ХМАРСЬКИЙ 
 Вадим Михайлович 

Проректор  
з науково-педагогічної 
роботи 

ДУНАЄВА  
Лариса Миколаївна 

Директор 
інституту інноваційної та 
післядипломної освіти 

ГЛЄБОВ  
Віктор Вікторович 

Директор 
 інституту соціальних наук 

КРАВЧЕНКО  
Ірина Анатоліївна 

Професор  
кафедри фармацевтичної 
хімії 

ТРУБА  
В’ячеслав Іванович  

Декан  
економіко-правового 
факультету 
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Почесна грамота МОН ЄВТУХОВ  

В’ячеслав Михайлович 
Завідувач кафедри 
диференціальних рівнянь  

КАНЗАФАРОВА  
Ілона Станіславівна 

Професор  
кафедри цивільно-правових 
дисциплін 

РЕУТ  
Віктор Всеволодович 

Завідувач кафедри методів 
математичної фізики  

Грамота МОН ГРИНЕВИЧ  
Віктор Сергійович 

Професор  
підготовчого відділення для 
іноземних громадян 

Подяка МОН КУРАНДО  
Світлана Володимирівна 

Вчений секретар 

ЗАМОРОВ 
 Веніамін Веніамінович 

Декан  
біологічного факультету 

ВАКСМАН  
Юрій Федорович 

Декан  
фізичного факультету 

ПАЩЕНКО  
Микола Васильович 

Завідувач відділення 
довузівської підготовки 

КИСІЛЬ  
Валентина Михайлівна 

Фахівець  
навчального відділу 

ГАЛКІН  
Борис Миколайович 

Директор 
Біотехнологічного науково-
навчального     центру   

БРУСИЛОВСЬКА  
Ольга Іллівна 

Професор   
кафедри  міжнародних  
відносин 

ХОРОШИЛОВ  
Олег Юрійович 

Доцент  
кафедри політології  
інституту соціальних наук 

БАЧИНСЬКА  
Олена Анатоліївна 

Завідувач кафедри 
історії України 

 
Почесна відзнака  
голови Одеської обласної 
держадміністрації 

ВАВІЛОВА  
Ольга Іванівна 

Голова  
президії профкому 

Почесна грамота  
Одеської обласної 
держадміністрації 

СОКОЛОВА  
Наталія Павлівна 

Начальник  
навчального відділу 

МЕДІНЕЦЬ  
Володимир Іванович 

Керівник центру 
інтегрованого моніторінгу 

ЖУК  
Олександр Іванович 

Головний науковий 
співробітник  
НДІ «Астрономічна 
обсерваторія» 

БЛАЙДА 
Ірина Андріївна 

Завідувач лабораторії 
Біологічного науково-
навчального центру 

КУЗНЄЦОВА  
Неля Вікторівна 

Доцент  
кафедри педагогіки  

РУЖИЦЬКА  
Ольга Миколаївна 

Доцент  
кафедри ботаніки        
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ГРЕБЦОВА  
Ірена Світозарівна 

Професор 
кафедри нової і новітньої 
історії                        

ГУДЗЕНКО  
Тетяна Василівна 

Доцент  
кафедри мікробіології, 
вірусології та біотехнології 

ЦОКУР 
Ольга Степанівна 

Завідувач кафедри 
педагогіки 

СИЛАНТЬЄВА  
Валентина Іванівна 

Завідувач кафедри 
зарубіжної літератури 

ФАЩЕНКО  
Марія Максимівна 

Доцент  
кафедри української мови   

ПЄНОВ  
Вадим Васильович 

Старший викладач 
біологічного факультету, 
голова студ. профкому 

АГАЄВ  
Володимир Михайлович 

Директор  
студентського містечка 

СЕРОТЮК  
Володимир Іванович 

Проректор  
з адміністративно-
господарської роботи 

ПОДШИВАЛКІНА 
Валентина Іванівна 

Завідувач кафедри 
соціальної і прикладної 
психології 

ШЛЯХОВА  
Нонна Михайлівна 

Завідувач кафедри  
теорії літератури та 
компаративістики  

 
Почесна відзнака Одеської 
обласної ради 

ЛАЗАРЄВА  
Людмила Володимирівна 

Начальник  
планово-фінансового 
відділу 

ПЕТРИКІВСЬКА  
Олена Сергіївна 

Завідувач кафедри 
філософії природничих 
факультетів 

Почесна грамота Одеської 
обласної ради 

КОШКІН  
Микола Іванович 

Заступник директора  
НДІ «Астрономічна 
обсерваторія» 

ШМАГІНА  
Вероніка Валеріївна 

Доцент  
кафедри менеджменту  
і математичного 
моделювання ринкових 
процесів 

ІВАНОВА  
Олена Андріївна 

Декан 
факультету журналістики 

ГУКОВА  
Ліна Миколаївна 

Доцент  
кафедри російської мови 

БАХІР  
Інна Миколаївна 

Заступник начальника 
відділу кадрів 

НІКОЛАЄВА  
Майя Іванівна 

Доцент  
кафедри історії та світової 
політики 

Почесна грамота НІКОГОСЯН  Директор  
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виконавчого комітету 
Одеської міської ради 

Ольга Олександрівна коледжу економіки і 
соціальної роботи 

ЮРГЕЛАЙТІС  
Ніна Георгіївна 

Начальник  
редакційно-видавничого 
центру 

СКОРОХОД  
Сергій Федорович 

Проректор з науково-
педагогічної роботи, 
міжнародного 
співробітництва та ЗЕД 

ГЛАДКІЙ  
Тетяна Володимирівна  

Доцент  
кафедри фізіології людини 
та тварин 

КРАСЄХА  
Єрофей Никифорович 

Завідувач кафедри 
географії України 

МОРОЗ  
Володимир Володимирович 

Професор  
кафедри обчислювальної 
математики 

Почесна відзнака 
Одеського міського голови 
«Трудовая слава» 

КОПИТ  
Микола Харламович  

Завідувач проблемної 
науково-дослідної 
лабораторії 

МОЗГОВИЙ  
Юрій Іванович 

Начальник  
відділу кадрів 

ГРЕБЕННИК 
 Геннадій Петрович 

Професор  
інституту соціальних наук 

ДЬОМІН  
Олег Борисович 

Завідувач кафедри  
нової та новітньої історії  

СЕЙФУЛЛІНА  
Інна Йосипівна 

Завідувач кафедри 
загальної хімії та полімерів 

ПЕРЧЕКЛІЙ 
Ганна Миколаївна 

Фахівець  
факультету романо-
германської філології 

Почесна відзнака 
Одеського міського голови 
«Подяка» 

БІЛАНЧИН  
Ярослав Михайлович 

Завідувач кафедри  
грунтознавства та географії 
грунтів 

 
Почесна грамота 
Південного наукового 
центру НАН і МОНМС 
України та Ради ректорів 
ВНЗ Одеського регіону 

АЛЬОШИН  
Олексій Миколайович 

Завідувач кафедри 
системного програмного 
забезпечення та технологій 
дистанційного навчання 

ТЮРІН  
Олександр Валентинович 

Завідувач кафедри 
економічної кібернетики та 
інформаційних технологій 

ЖУРАВЛЬОВА  
Тетяна Олександрівна 

Професор  
кафедри економічної 
кібернетики та 
інформаційних технологій 

ПЕТРОВА  
Наталія Олександрівна 

Доцент  
кафедри археології та 
етнології України 

ШЕВЧУК  
Володимир Гаврилович 

Завідувач кафедри 
загальної фізики 
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УШАКОВА  
Клара Вікторівна 

Доцент  
кафедри культурології 

ГОЛОКОЗ  
Ася Володимирівна 

Провідний фахівець 
Ботанічного саду 

САМОДУРОВА  
Віра Володимирівна 

Головний бібліотекар 
Наукової  бібліотеки 

ФЕДОРКО  
Сергій Сергійович 

Декан підготовчого 
відділення для іноземних 
громадян 

Відзнака ради ректорів «За 
внесок у розвиток Вищої 
школи регіону» 

ДРАГУНОВСЬКА  
Ольга Іллівна 

Науковий співробітник 
науково-дослідної частини 

КАЗАНОВА  
Ольга Миколаївна 

Завідувач кафедри 
фізичного виховання 

Відзнака Ради ректорів 
ВНЗ Одеського регіону – 
нагрудний знак 
«За досягнення у науці» 

СМИНТИНА  
Ольга Валентинівна 

Завідувач кафедри 
археології та етнології 
України 

РАКИТСЬКА 
Тетяна Леонідівна 

Завідувач кафедри 
неорганічної хімії та 
хімічної екології 

ЧЕБОТАРЬОВ  
Олександр Миколайович 

Завідувач кафедри 
аналітичної хімії 

 
Почесна грамота 
департаменту освіти і 
науки 

ГУДЗЕНКО  
Алла Русланівна 

Керівник  
прес-служби 

МАНДЕЛЬ  
Володимир Юхимович 

Заступник директора 
науково-дослідного 
інституту фізики 

БАШТАННИК  
Надія Іванівна 

Старший інспектор  
відділу кадрів 

БЕКШАЄВ  
Олександр Янович 

Завідувач лабораторії  
науково-дослідного 
інституту фізики 

БОЙКО  
Олена Іванівна 

Завідувач бюро  
сприяння 
працевлаштуванню 

ВАСИЛЬЄВА  
Наталія Іванівна 

Заступник начальника 
юридичного центру 

ВОЛЯНСЬКА  
Ольга Вікторівна 

Фахівець першої категорії 
економіко-правового 
факультету 

ГОЛОЯДОВ  
Олексій Васильович 

Начальник  
військово-мобілізаційного 
відділу 

ГУДЗЕНКО  
Аллу Русланівну 

Начальник 
прес-служби 

ДЗИГОВСЬКИЙ  
Олександр Миколайович 

Професор  
кафедри археології та 
етнології України 

ІВАНЧЕНКО  
Петро Олексійович 

Доцент 
кафедри загальної хімії та 
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полімерів 

КАДУРІН 
Володимир Миколайович 

Доцент  
кафедри загальної та 
морської геології  

КАНЦУР  
Людмила Пилипівна 

Завідувач  
канцелярії 
 

КОВАЛЬЧУК  
Сергій Вікторович 

Начальник  
Центру інформаційних 
технологій. 

КОТЛЯРОВА  
Луїза Болеславівна 

Доцент   
факультету романо-
германської філології 

ЛЕВЧУК  
Людмила Володимирівна 

Завідувач   
навчальної лабораторії 
експериментальної 
ботаніки 

ЛОБКОВ 
 Володимир  Олексійович 

Завідувач  
зоологічного музею 

ЛЮБАРСЬКА  
Галина Володимирівна 

Старший інспектор  
відділу кадрів 

МАНДЕЛЬ  
Володимир Юхимович 

Заступник директора  
Науково-дослідного 
інституту фізики 

МІКАЄВА  
Ольга Іванівна 

Старший інспектор  
відділу кадрів 

НІЦУК  
Юрій Андрійович 

Професор  
кафедри експериментальної 
фізики 

ПОЛЄТАЄВ  
Микола Івановича 

Провідний науковий 
співробітник Інституту 
горіння 

РАСКОЛА  
Людмила Анатоліївна 

Доцент кафедри 
неорганічної хімії та 
хімічної екології 

СИНЯВСЬКА  
Олена Олександрівна 

Доцент  
кафедри історії України 

ЧЕРНЕНКО  
Олександр Сергійович 

Доцент  
кафедри теплофізики 

ШЕВЧЕНКО  
Тетяна Миколаївна 

Завідувач  кафедри 
видавничої справи та 
редагування  

КРАВЧЕНКО  
Ніна Олександрівна 

Доцент  
кафедри фонетики 
англійської мови 

ВЕРБИЦЬКА  
Тетяна Діомидівна 

Доцент  
кафедри німецької 
філолоігї 

 
     Почесними грамотами та Грамотами ОНУ імені І.І. Мечникова нагороджено 147 
працівників. 
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РОЗДІЛ ІІ. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Проректор – доктор біологічних наук, професор В. О. Іваниця

2.1. НАВЧАЛЬНО-НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ

Інформація
про наукову та науково-технічну діяльність

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
за 2015 рік

Начальник науково-дослідної частини Л. К. Малигіна

Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності

У сучасному світі освіта й наука стали провідними факторами розвитку всіх сфер життя людської 
спільності, підвищення економічного добробуту населення, забезпечення соціальної стабільності в 
суспільстві.

Одеський національний університет є провідним вищим навчальним закладом у групі класичних 
університетів України.

Цілеспрямована діяльність різних поколінь науковців університету упродовж 150 років його існу-
вання забезпечила створення визнаних у світі наукових шкіл фізиків, математиків, біологів, хіміків, 
філологів, юристів, філософів. Усіх їх єднає розуміння необхідності спрямувати свої зусилля на по-
глиблення фундаментальних і прикладних наукових досліджень покликаних забезпечити послідовний 
розвиток соціально-економічної та гуманітарної сфер життя  українського суспільства.

Університет функціонує відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», 
«Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність».

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

Розвиток наукових досліджень є пріоритетним в діяльності університету.
Указом Президента України № 686/2015 присуджено Державну премію України в галузі науки і 

техніки:
- Жуку Олександру Івановичу – д-ру фіз.-мат. наук, г.н.співроб. НДІ «Астрономічна обсерваторія» 

за роботу «Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і 
темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати»;

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

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

- № Н-7/2005  – «Фонд стародруків, рідкісних видань і рукописів Наукової бібліотеки Одеського на-
ціонального університету імені І. І. Мечникова» – науковий керівник Подрезова М. О.;

- № Н-10/2005 – «Гербарій Одеського національного університету імені І. І. Мечникова» – науковий 
керівник к.б.н., доц. Швець Г. А.;

- № Н-11/2005 – «Колекція морських та корисних для екологічної біотехнології штамів мікроорганіз-
мів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова» – д.б.н., проф. Іваниця В. О.

Важливим критерієм оцінки наукової діяльності вчених університету є наукові видання, які містять 
у собі найновітніші результати наукових досліджень, так у 2015 році: 

- за даними «Бібліометрики української науки» в ТОП 100 найбільш цитованих науковців України 
увійшли:
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- д-р фіз.-мат. наук, проф. Адамян В.М. (зав. кафедрою теоретичної фізики) – 2402 цитувань, 
h-індекс 20;

- д-р фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб. Бекшаєв Олександр Янович (Науково-дослідний інститут фізики) 
– 1337 цитувань, h-індекс 20.

В університеті за звітний період опубліковано:
- 61 монографія;
- 3 підручники;
- 138 навчальних посібників;
- 2748 публікацій (статей);
- 496 статей у зарубіжних виданнях;
- 310 у міжнародних науково-метричних базах даних (Scopus, Web of science та аналогічного рівня);
- 20997 цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus, Web of science та 

аналогічного рівня);
- 21  охоронних документів, з них 3 патенти на винаходи.
Впродовж всієї історії університету важливим фактором розвитку науки локального та глобального 

значення були і є наукові конференції. Науковці країни та зарубіжжя традиційно збираються для обміну 
накопиченими знаннями та обговорення сучасних проблем.

В 2015 році в ОНУ з метою сприяння спілкуванню між науковцями, ознайомлення з результатами їх 
праць та обміну науковою інформацією проведено 40 конференцій міжнародного та всеукраїнського рів-
ня, з них 18 – міжнародні, 22 – всеукраїнські.

Всього у наукових заходах, проведених на базі ОНУ в 2015 році, взяли участь 1380 науковців та ви-
кладачів, та зроблено 920 усних, стендових та on-line доповідей.

Відзначимо декілька найбільш вагомих заходів.
Найбільший професійний форум дослідників космосу – 15-а Українська конференція з космічних до-

сліджень – зібрав в ОНУ 250 вчених з 7 країн світу, які представлять 70 різних інститутів і організацій з 
України, Болгарії, Польщі, Китаю, Білорусі, Казахстану та Росії.

У конференції взяли участь представники Державного космічного агентства, підприємства космічної 
галузі (Державне підприємство Конструкторське бюро «Південне», об’єднання «Комунар», підприємство 
спеціального приладобудування «Арсенал»), представники астрономічних обсерваторій і галузевих ін-
ститутів.

Тематика секцій відповідала темам космічних досліджень, які виконуються в рамках Загальнодержав-
ної космічної програми, програми космічних досліджень НАНУ, дослідницьких грантів, міжнародних 
проектів.

Під час конференції відбулися круглі столи з актуальних космічних проектів та перспективних дослі-
джень. Зокрема, на спеціалізованій нараді обговорювалися питання координації роботи наукових установ 
та ДП «КБ «Південне» при підготовці іоносферного супутникового проекту «Іоносат-Мікро», який роз-
робляється у співдружності України, Болгарії та Польщі. Окреме обговорення в рамках конференції було 
присвячене ініціативі ДП «КБ «Південне» щодо розгортання програми малих дослідницьких супутників. 
Круглий стіл було присвячено обговоренню стану справ в організації роботи Системи контролю та аналі-
зу космічної обстановки (СКАКО), структура якої відновлюється під контролем ДКАУ.

ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні ресурсозберігаючі технології. Проблеми і 
перспективи» пройшла в м. Одесі (Україна) з 9 по 13 листопада 2015 року.

Захід пройшов на базі Біотехнологічного науково-навчального центру Одеського національного уні-
верситету імені І. І. Мечникова за участю АТ «Центр наук про Землю, металургію та збагачення» Респу-
бліки Казахстан в рамках договору про науково-технічне співробітництво та при підтримці:

- Міністерства освіти і науки України
- Товариства мікробіологів України імені С. М. Віноградського
- Спілки біологів і біотехнологів Одеси.
Видано збірник матеріалів конференції, який включає 59 доповідей на 300 сторінках. У роботі конфе-

ренції взяли участь більше 100 вчених з України, Республіки Казахстан, Республіки Білорусь, Польщі, 
Туреччини, Ізраїлю, Росії та Ірландії.

У процесі насиченої конструктивної роботи учасники знайшли нових партнерів по науково-техніч-
ному співробітництву, з обміну практичними і науковими результатами. Особливу увагу було приді-
лено найбільш перспективному і екологічно безпечному на сьогоднішній день підходу до переробки 
відходів – біотехнологічному, питанням переробки відходів з вилученням із них кольорових, рідкісних, 
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дорогоцінних металів, а також питанням біоремедіації і зменшення виділення метану з вугільних шахт 
за допомогою мікробіологічних методів.

Учасники конференції відзначили, незважаючи на високі результати наукових досліджень і мож-
ливість їх реального використання у виробництві, практичну відсутність взаємовідносини «наука-ви-
робництво» та необхідність залучення до роботи конференції учасників з боку профільних міністерств, 
промислових підприємств і бізнесменів.

В ювілейному році університет організував проведення наукової конференції «Одеський національ-
ний університет в освітньому та науковому просторі України та світу: історія та сучасність», в якої 
взяли участь провідні науковці і викладачі ОНУ. За результатами роботи конференції підготовлено збір-
ку з 30 наукових праць, які охоплюють історичні події та сучасний стан розвитку науки в Одеському 
університеті та країни в цілому.

Одеський університет також презентував свої досягнення як флагмана освіти і науки України у фор-
маті наступних визначних заходів та отримав відзнаки Міністерства освіти і науки:

1) Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2015» (12–14 березня 2015 р., м. Київ)
- Гран-Прі «Лідер наукової та науково-технічної діяльності»
- Сертифікат якості наукових знань
- Диплом за творчу працю з підвищення якості національної освіти.
2) Перша професійна виставка «ЗНО-2016. Освіта в Україні. Освіта за кордоном» (24-27 вересня 

2015 р., м. Київ) – Гран-прі у номінації «Високий стиль сучасних програм, інноваційних підходів для 
підвищення якості освіти в контексті цивілізаційних змін».

а) довідка про установу

Наукові дослідження в ОНУ виконуються на 14 факультетах, інститутах та Центрах (92 кафедрах) та 
підрозділах  Науково-дослідної частини, до структури якої входять: НДІ «Астрономічна обсерваторія», 
заснована у 1871 р., Науково-дослідний інститут фізики – перший науковий інститут фізичного профі-
лю в Україні, створений у 1926 році, Науково-дослідний інститут горіння та нетрадиційних технологій 
– єдиний в Україні інститут такого профілю, 9 наукових і науково-навчальних Центрів та 16 науково-
дослідних лабораторій.

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

б) основні пріоритетні наукові напрями установи

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

в) науково-педагогічні кадри

Загальна чисельність штатних науково-педагогічних працівників (НПП) та працівників наукових 
установ, науково-дослідної частини, складала: 
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2012 р. – 1737; 2013 р. – 1726; 2014 р. – 1602; 2015 р. – 1519
з них: 
докторів наук:
2012 р. – 148; 2013 р. – 159; 2014 р. – 156; 2015 р. – 158
кандидатів наук:
2012 р. – 716; 2013 р. – 721; 2014 р. – 728; 2015 р. – 730.
Середній вік НПП складав 46 років, докторів наук – 60 років, кандидатів наук – 49 років. 
Серед загальної чисельності штатних науково-педагогічних працівників 
19 – Заслужених діячів науки, освіти і культури; 
18 – Лауреатів Державних премій та інших премій державного рівня; 
Більше ніж 350 – відмінників освіти та інших галузей, почесних працівників галузевих міністерств.
Кадри вищої кваліфікації є основою розвитку суспільства та, водночас, показники його інтелекту-

ального рівня. Класичний університет, яким є ОНУ, відноситься до типу вищого навчального закладу, 
який традиційно об’єднує спеціальності різних галузей науки.

Розвиток національної економіки потребує підготовки нового покоління висококваліфікованих фа-
хівців для її наукоємних галузей, впровадження інноваційної діяльності в ринкових умовах.

Важливим фактором становлення і розвитку новітніх досягнень науки стає підготовка фахівців. Під-
готовку докторів та кандидатів наук здійснюють науковці світового і вітчизняного рівнів, які очолюють 
розробку важливих наукових програм, мають вагомі здобутки і публікації в Україні та поза її межами. 

В 2015 році загальна чисельність аспірантів – 427, з них:
- з відривом від виробництва – 256
- без відриву від виробництва – 171.
Захищено дисертацій в 2015 році:
- кандидатських – 60
- докторських – 17.
Отримано 33 вчених звань доцента та 13 – професора.

г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні три роки, відповідно до та-
блиці побудувати діаграму:

Фінансування науки в університеті в 2015 році здійснювалось: 
- за рахунок бюджетних коштів із загального фонду державного бюджету;
- за проектами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти);
- договори на розробку науково-технічної продукції з установами, організаціями, підприємствами 

України та інших джерел.

7 

 

- за проектами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти); 
- договори на розробку науково-технічної продукції з установами, організаціями, 
підприємствами України та інших джерел. 
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д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту 
кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій 

  
В університеті діє 10 спеціалізованих рад.  
Кількість спеціальностей, за якими проводився захист кандидатських та докторських 

дисертацій в спеціалізованих вчених радах – 22, з них: спеціальностей в докторських 
спеціалізованих вчених радах – 13. 
 Захищено: 
 - кандидатських дисертацій – 60 
 - докторських дисертацій – 17. 
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д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту 
кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій 

  
В університеті діє 10 спеціалізованих рад.  
Кількість спеціальностей, за якими проводився захист кандидатських та докторських 

дисертацій в спеціалізованих вчених радах – 22, з них: спеціальностей в докторських 
спеціалізованих вчених радах – 13. 
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д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських 
та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій

 
В університеті діє 10 спеціалізованих рад. 
Кількість спеціальностей, за якими проводився захист кандидатських та докторських дисертацій в 

спеціалізованих вчених радах – 22, з них: спеціальностей в докторських спеціалізованих вчених радах 
– 13.

Захищено:
- кандидатських дисертацій – 60
- докторських дисертацій – 17.

ж) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок

Тематичний напрям: 1.1. «Найважливіші проблеми фізико-математичних та технічних наук»

Тема: «Оксиген у Галактиці: процеси нуклеосинтезу і розподіл у підсистемах» 
(№ держ. реєстрації 0113U003067) – фундаментальна.
Науковий керівник – д-р фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб. Ковтюх В. В.
Обсяг коштів: 2013 – 2015 рр. – 1375,403 тис. грн., 2015 р. – 496,385 тис. грн.
Визначено просторовий розподіл вмісту оксигену в диску Галактики та його зміни з часом за останні 

10 млрд. років, побудовано модель хімічної еволюції нашої зоряної системи. Створено нові моделі ато-
мів та поповнено базу даних по фундаментальним параметрам та хімічному складу F-G-K зір. Протес-
товано створену модель атому оксигену, яка застосована для спектроскопічного аналізу зір-гігантів, що 
мають хімічний склад атмосфери, близький до сонячного. Зроблено відкриття нелінійності просторо-
вого розподілу вмісту деяких хімічних елементів у внутрішніх областях нашої Галактики. Розроблена 
реалістична на сьогодні модель Галактики – статистична модель, яка не має аналогів у світі.
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Отримані  знання окрім суто астрофізичного значення є також актуальними для суміжних областей 
знань – фізики плазми, хімії та філософії, як системи концептуальних знань про Всесвіт і його еволю-
цію. Результати змінюють наш погляд на будову Галактики.

Опубліковано: 
44 – статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
57 – статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;
18 – публікації в матеріалах конференцій;
захищено:
2 – докторські дисертації;
1 – кандидатська дисертація.

Тематичний напрям: 1.3. «Найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій»

Тема: «Розвиток теорії і практики біокоординаційної супрамолекулярної хімії металокомплек-
сів полідентатних лігандів як спосіб вирішення медико-біологічних проблем» (№ держ. реєстрації 
0115U003206) – фундаментальна.

Науковий керівник – проф., д-р хім. наук Сейфулліна І. Й.
Обсяг коштів – 2015 р. – 284,798 тис. грн. 
Розроблено теоретичні основи супрамолекулярної організації близьких до природних ниькотоксич-

них компонентів лікарських засобів та поліфункціональних матеріалів на основі металохелатів орга-
нічних кислот та їх похідних та методи керованого синтезу субстанцій фармакологічних препаратів 
підсиленої антимікробної, нейротропної, седативної та анксіолітичної дії шляхом координації до іонів 
біометалів органічних молекул, які є діючими речовинами відомих лікарських препаратів та метаболі-
тів організму людини. Синтезована нова координаційна сполука аргентиум біс(цитрато)германат, яка 
запропонована в якості низькотоксичного противогрипозного засобу широкого спектру дії. Встанов-
лено виражену противірусну активність у відношенні  вірусу грипу людини штамів А/Гонконг/1/68 
(H3N2) та А/PR/8/34 (H1N1), а також вірусу грипу птахів H5N3. 

В частині винаходу, яка стосується нової хімічної сполуки та способу її одержання аналогів немає. 
Токсичність аргентум біс(цитрато)германату менша, а його ефективна доза в 5-10 разів нижча, ніж ре-
ференс-препарату – «таміфлю» (осельтамівір) фірми Хоффманн-Ля Рош (Швейцарія).

Опубліковано: 
5 – статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
6 – статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;
1 – монографія;
1 – навчальний посібник;
2 – захищено кандидатських дисертацій;
2 – патенти

Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних 
і гуманітарних наук, зокрема наукові дослідження світового рівня 

а) важливі результати за усіма закінченими у 2015 році фундаментальними науково-дослідни-
ми роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету

Пріоритетний напрям «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем роз-
витку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для 
забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави»

Тематичний напрям 1.1 «Найважливіші проблеми фізико-математичних та технічних наук»

Тема: « Проблеми асимптотичного і якісного дослідження та керування для еволюційних динаміч-
них систем» (№ держ. реєстрації 0113U003068).

Науковий керівник –, д-р фіз-мат. наук, проф. Євтухов В. М.
Обсяг коштів: на 2013–2015 рр. – 303,852 тис. грн., на 2015 р. –108,996 тис. грн.
Побудована методика дослідження асимптотичних властивостей  нових, важливих для теорії та при-
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кладних застосувань, класів істотно нелінійних систем диференціальних та різницевих рівнянь,  рів-
нянь з дробовими похідними, рівнянь, не розв’язаних відносно похідної, класифікація розв’язків таких 
систем та рівнянь; знаходження необхідних та достатніх умов існування розв’язків з введених класів, а 
також їх асимптотичних зображень, розвиток нових якісних та наближених методів аналізу і керування 
для широких класів еволюційних та стохастичних систем диференціальних рівнянь та рівнянь на часо-
вих шкалах. Що дозволяє проводити підготовку спеціалістів вищої кваліфікації, зокрема магістрантів, 
аспірантів, докторантів.

Еволюційні системи є математичними моделями для багатьох явищ, що виникають в економіці, те-
орії фінансів, а також задачах механіки, фізики, хімії, біології, зокрема в теорії плазми продуктів зго-
рання.

Опубліковано: 
16 – статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
41 – статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;
34 – публікації у матеріалах конференцій;
1 – монографія;
2 – підручники;
1 – навчальний посібник;
6 – захищено кандидатських дисертацій;
20 – захищено магістерських робіт.

Тема: «Рівняння стану, термодинамічні та кінетичні властивості нанофлюїдів в околі критичної точ-
ки» (№ держ. реєстрації 0113U00371/0113U001377) комплексна.

Науковий керівник – канд. фіз-мат. наук, доц. Гоцульський В. Я.
Обсяг коштів: на 2013-2015 рр. – 181,734 тис. грн., на 2015 р. – 82,205 тис. грн.
Одержано інформацію про структуру, термодинамічні та діелектричні властивості однорідних та 

неоднорідних нанофлюїдних розчинів в тому числі у навколокритичному стані. Визначено структуру-
вання нанофлюїдних розчинів. Оцінка гідродинамічного радіусу наночастинок та колективних рухів у 
нанофлюїдах методами діелектричної спектроскопії та лазерної кореляційної спектроскопії.

Практична цінність результатів:
- покращення умов теплопередачі;
- зменшення витрат на прокачування рідин;
- мінімальне засмічення трубопроводів;
Результати планується застосовувати в приладобудуванні, модифікуванні робочих рідин у кріотехні-

ці та підприємствах холодильної промисловості.
Опубліковано: 
24 – статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
19 – публікації в матеріалах конференцій;
9 – статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;
1 – монографія;
1 – підручник;
4 – патенти.

Тематичний напрям 1.2 «Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства»

Тема: « Дослідження явищ формування та деградації наноструктурованої поверхні кремнію, отри-
маної новим методом неелектролітичного травлення» (№ держ. реєстрації 0113U003066).

Науковий керівник – канд. фіз-мат. наук Бритавський Є.В.
Обсяг коштів: на 2013-2015 рр. – 369,981 тис. грн., на 2015 р. – 131,824 тис. грн.
Вперше в світі розроблено концепцію формування наноструктурованої поверхні кремнію при не-

електролітичному травлені та побудовано фізичну модель процесу травлення структур кремній-метал 
(Au, Ag, Pt) з урахуванням інжекції дірок на границі розділу. Значущість цього результату полягає в 
можливості керування морфологією поверхні кремнію змінюючи умови процесу травлення та оса-
дження частинок металів.

Конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість – на базі розроблених нових концептуаль-
них підходів на підприємствах електронної промисловості можуть бути поліпшеними властивості іс-
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нуючих фоточутливих, газочутливих та інших середовищ, покращення робочих параметрів пристроїв 
на їхній базі із одночасним здешевленням сировини через зменшення собівартості має сприяти змен-
шенню роздрібних цін на зазначені пристрої.

Опубліковано: 
8 – статтей у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
12 – публікації у матеріалах конференцій;
12 – статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;
2 – монографії;
2 – підручники;
3 – навчальні посібники;
захищено:
1 – докторська дисертація;
2 – кандидатських дисертацій;
8 – магістерських робіт.

Тематичний напрям 1.4 «Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій»

Тема: «Вивчення закономірностей функціонування системи міжклітинної комунікації мікроор-
ганізмів за присутності синтетичних та природних біологічно активних сполук» (№ держ. реєстра-
ції  0113U003065).

Науковий керівник – д-р біолог. наук, проф. Філіпова Т. О.
Обсяг коштів: на 2013-2015 рр. – 1958,609 тис. грн., на 2015 р. – 847,767 тис. грн.
Теоретично та біохімічними дослідженнями експериментально  обґрунтувано підвищення ефектив-

ності біотехнологічних процесів отримання біосурфактантів P. аeruginosa і зниження їх собівартості. 
Дані про стимуляцію екзогенним сигнальним хінолоном синтезу рамноліпідів в системі «планктон-біо-
плівка» обґрунтовують перспективність розробки технологій, заснованих на використанні біоплівок 
мікроорганізмів. Можливість збагачення біосурфактантів P. аeruginosa дирамноліпідами сприяє отри-
манню більш ефективних препаратів медичного призначення.

Опубліковано: 
16 – статтей у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
5 – публікації в матеріалах конференцій;
12 – статтей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;
2 – монографії;
2 – навчальних посібника;
3 – захищено кандидатських дисертацій.

Тематичний напрям 1.3 «Найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій»

Тема: «Формування теоретичних основ супрамолекулярної організації компонентів поліфункціо-
нальних матеріалів на основі металохелатів органічних кислот та їх похідних» (№ держ. реєстрації 
0113U003069).

Науковий керівник – д-р хім. наук, доц. Марцинко О. Е.
Обсяг коштів: на 2013-2015 рр. – 305,011 тис. грн., на 2015 р. – 110,155 тис. грн.
Розроблено спосіб одержання люмінофору для енергозберігаючих світлодіодних джерел світла з 

використанням комплексного прекурсору біс(цитрато)германату кальцію. В якості активних речовин 
запропоновано та запатентовано: натрій діетилентриамінпентаацетатогерманат як церебропротектор 
при закритій черепно-мозковій травмі, що проявляє значно більший ефект, ніж «ноотропіл» (Бельгія);  
комплекси тетрахлориду стануму з саліцилоїлгідразонами як протизапальні засоби, що перевищують 
дію «ібупрофену»; комплекс германію з нікотиновою кислотою як засіб нівелювання кардіотоксичної 
дії антрациклінових антибіотиків, які застосовують в онкології.

Опубліковано: 
21 – стаття у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
13 – публікації у матеріалах конференцій;
31 – стаття у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;
1 – монографія;



52

2 – навчальних посібники;
3 – кандидатські дисертації;
4 – магістерські роботи.

б) найважливіші наукові результати отримані в процесі виконання перехідних науково-дослід-
них робіт

Секція: Механіка

Тема: « Чисельно-аналітичне розв’язання просторових контактних задач для пружних основ з функ-
ціонально-градієнтних матеріалів» (№ держ. реєстрації 0115U003211).

Науковий керівник –д-р фіз-мат. наук Вайсфельд Н. Д.
Обсяг коштів: на 2015 р. – 94,508 тис. грн. 
Новизна методу розв’язання просторових контактних задач теорії пружності для пружних основ з 

функціонально-градієнтних матеріалів полягає в тому, що для шаруватих середовищ будується явний 
розв’язок задачі, що не залежить від кількості шарів. Це надає можливість уточнювати апроксимацію 
вихідної задачі шляхом збільшення кількості шарів. Закон, за яким змінюються пружні параметри ша-
рів, закладено у визначаючі матриці отриманого розв’язку. Побудовані явні розв’язки та матриці впливу 
буде використано для розв’язання нових контактних задач теорії пружності.  

Опубліковано: 
5 – статтей у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
7 – публікації в матеріалах конференцій;
4 – статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;
3 – навчальні посібники;
3 – захищено магістерських робіт.

Секція: Загальна фізика

Тема: «Розробка наукових основ створення нового класу акустоелектронних пристроїв з керованими 
характеристиками» (№ держ. реєстрації 0115U003196).

Науковий керівник – д-р фіз-мат. наук, проф. Лепіх Я. І.
Обсяг коштів: на 2015 р. – 202,312 тис. грн.
Вперше з використанням удосконалених методів і розроблених методик та створених оригінальних 

вимірювальних стендів отримано нові дані про ЕФП і АХ низки перспективних  для активної акустое-
лектроніки п’єзоелектричних матеріалів. 

Вперше встановлені температурні залежності ЕФП і АХ низки п’єзоелектричних матеріалів.
Визначено та обгрунтовано клас функціональних матеріалів для  акустоелектронних пристроїв з 

керованими характеристиками.
Значимість отриманих вищевказаних  наукових результатів полягає у тому, що на їх основі будуть 

розроблені нові принципи побудови нового класу акустоелектронних пристроїв з керованими характе-
ристиками. 

Опубліковано: 
3 – статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
3 – статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;
5 – публікації в матеріалах конференцій.

Тема: «Дослідження поверхневих та об’ємних явищ в нестаціонарних умовах в наноструктурованих 
халькогенідах, оксидах металів та барвниках» (№ держ. реєстрації 0115U003202).

Науковий керівник – д-р фіз-мат. наук, проф. Сминтина В. А.
Обсяг коштів: на 2015 р. – 423,183 тис. грн.
Вдосконалені методи синтезу сульфіду кадмію та вперше теоретично обгрунтовано ймовірность 

перебігу реакцій, що забезпечують пасивацією поверхневих станів шляхом утворення на поверхні на-
нокристалу оболонки  неорганічного походження. 

Значимість отриманих результатів полягає в створенні фізико-хімічних основ отримання напівпро-
відникових наноструктур з ефективною люмінесценцією у видимій області спектра, які базуються на 
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виконанні наступних умов: локалізації носів заряду в об”ємі нанокристалу, що забезпечується в наногетеро-
структурі з відповідними потенційними бар’єрами на границі нанокристал - оболонка; здійснення модифі-
кації поверхні з метою пасивації безвипромінювальних центрів рекомбінації шляхом фотоіндуктованої ад-
сорбції гідроксильних груп, поверхневого легування атомами металів, які створюють в нанокристалі центри  
світіння з ефективною рекомбінацією, нарощування напівпровідникової оболонки.

Опубліковано: 
6 – статтей у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
6 –публікації в матеріалах конференцій;
3 – статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;
1 – монографія;
1 – захищено кандидатську дисертацію.

Тема: « Формування та характеристики внутрішніх потоків енергії у світлових полях складної просторо-
вої структури» (№ держ. реєстрації 0115U003205).

Науковий керівник – д-р фіз-мат. наук, старш. наук. співроб. Бекшаєв О. Я.
Обсяг коштів: на 2015 р. – 114,602 тис. грн.
Розроблена нова теорія перетворення внутрішніх потоків енергії та еволюції амплітудно-фазового про-

філю при дифракції вихрового пучка, яка розкриває взаємодію внутрішніх і зовнішніх ступенів вільності 
оптичного поля та її вплив на сингулярну структуру пучка. Висновки теорії становлять основу нової галузі 
прецизійної оптичної метрології – дифракційної сингуляриметрії, що може бути застосована для безконтак-
тних вимірювань малих зсувів та деформацій, точного позиціонування віддалених об’єктів, у тому числі в 
астрономії, та для оптичного кодування і детектування інформації.

Опубліковано: 
9 – статтей у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
3 –публікації в матеріалах конференцій;
1 – стаття у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;
1 – захищено кандидатську дисертацію.

Тема: « Наносистеми сенсорної електроники, голографії, біомедицини, альтернативної енергетики, що 
містять частинки благородних металів та агрегати барвників» (№ держ. реєстрації 0115U003207).

Науковий керівник – д-р фіз-мат. наук, проф. Тюрін О. В.
Обсяг коштів: на 2015 р. – 717,912 тис. грн.
Розроблена та запропонована методика контролю і керування фоторелаксацією фотозбудження барвника 

в процесі передачі цього фотозбудження активним центрам в наногетероструктурах, що містять наночас-
тинки благородних металів та агрегати барвників, для використання в сенсорної електорніці, голографії, 
біомедицині, альтернативній енергетиці.

Встановлено, що в гетерогенних наностуктурах, які сформовані в моделі «наночастинки срібла-барвни-
ки», відбувається трансформація спектра поглинання барвника, а саме, в присутності металевих наночасток 
молекули барвників проявляють схильність до агрегації.

Опубліковано: 
7 – статтей у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
4 –публікації в матеріалах конференцій;
3 – статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;
1 – захищено кандидатську дисертацію.

Тема: «Магнітні властивості наноструктур на основі графену» (№ держ. реєстрації 0115U003208).
Науковий керівник – д-р фіз-мат. наук, проф. Адамян В. М.
Обсяг коштів: на 2015 р. – 187,232 тис. грн.
Отриманий закон дисперсії для згинальної вітки коливань графену у залежності від температури і діа-

метру обмеженого шматка графену і умови його стійкості відносно згортання у сувій. На підставі отрима-
них результатів вироблені певні рекомендації щодо визначення механічних і електронних характеристик 
відокремленого та  епітаксіального графену з сорбатами, графено-подібних структур  на основі даних, яких 
може бути отримано з використанням оптичних методів вимірювання, тунельної і атомно-силової мікроско-
пії тощо для  подальшого використання при досліджені можливостей ініціювання магнетизму епітаксіаль-
ного графену. Галузі використання – наноелектроніка, нанотехнологія, інформаційні технології.
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Опубліковано: 
5 – статтей у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
5 – статтей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;
2 – захищено магістерських робіт.

Секція: Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

Тема: «Вивчення походження хімічних елементів, структури і еволюції зір, міжзоряного середови-
ща, галактик  та великомасштабної структури Всесвіту» (№ держ. реєстрації 0115U003200).

Науковий керівник – д-р фіз-мат. наук, старш. наук. співроб. Мішеніна Т. В.
Обсяг коштів: на 2015 р. – 724,846 тис. грн.
Вперше на прикладі дослідження вмісту марганцю в близько 250 зір товстого та тонкого галактич-

них дисків проаналізовано внески в збагачення від різних джерел, спираючись на самі останні розра-
хунки нуклеосинтезу.  Нове дослідження сірки в дисках (близько 180 зір) і порівняння з розрахунками 
теорії галактичної еволюції показало недостатність теперішніх розрахунків джерел виробництва сірки 
на близько сонячних металлічностях.

Опубліковано: 
18 – статтей у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
6 – статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;
1 – монографія;
1 – словник, довідник;
2 – захищено магістерських робіт.

Тема: « Високоточні вимірювання та моделювання руху штучних і природних космічних тіл у на-
вколоземному просторі» (№ держ. реєстрації 0115U003201).

Науковий керівник – д-р фіз-мат. наук, проф. Андрієвський С. М.
Обсяг коштів: на 2015 р. – 1212,042 тис. грн.
Створено новий модернізований метод Гауса, призначений для пошуку первинних елементів орбіти 

малих небесних тіл, що рухаються у навколосонячному просторі з підвищеною стійкістю процесу об-
числень. Запропонований метод спирається на чисельний метод пошуку площини орбіти. Інші елемен-
ти обчислюються після встановлення нахилу на орієнтації площини орбіти.

На основі методу Гауса створено програмне забезпечення, що дозволяє за власними спостережен-
нями отримувати первинні елементи орбіти астероїдів. Ці елементи орбіти надалі використовуються в 
процесі послідовних уточнень з використанням розширених спостережуваних даних. Уточнені елемен-
ти орбіти надають можливість кількісної оцінки якості окремих астрометричних спостережень. 

Розробка та модернізація телевізійних методів фіксації слабких світлових явищ, які існують менше 
секунди можуть бути корисними у суміжних наукових розробках.

Опубліковано: 
3 – статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
9 – статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;
7 –публікації в матеріалах конференцій;
1 – словник, довідник.

Секція: Енергетика та енергозбереження

Тема: « Вплив іонізації двохфазного середовища на енергетичні та технологічні аспекти горіння дис-
персних систем» (№ держ. реєстрації 0115U003204).

Науковий керівник – д-р фіз-мат. наук, доц. Полєтаєв М. І.
Обсяг коштів: на 2015 р. – 388,632 тис. грн.
Вперше отримані нові знання щодо можливостей використання рівноважної та нерівноважної іоні-

зації полум’я як ефективних інструментів управління процесами енергетичного горіння низькокалорій-
ного пилу та технологічного горіння для синтезу оксидних матеріалів, які представляють інтерес для 
альтернативної енергетики та матеріалознавства.

Отримані результати, що до впливу іонізації двохфазного середовища на інтенсифікацію горіння 
дисперсного палива та на утворення нанодисперсних конденсованих продуктів згорання є піонерськи-
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ми в даній галузі. Результати роботи є важливими не тільки для побудови теорії фазоутворення в висо-
котемпературному пиловому полум‘ї, але й дають ефективні практичні засоби управління дисперсними 
характеристиками нанооксидів металів та утилізації енергії хімічних реакцій горіння та конденсації, 
яка вивільняється у вигляді  тепла та випромінювання.

Опубліковано: 
5 – статтей у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
7 –публікації в матеріалах конференцій;
2 – статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;

Секція: Біологія, біотехнології, медицина, харчування

Тема: « Метагеномний аналіз біологічної різноманітності мікробіоти Чорного моря та її біотехноло-
гічний потенціал» (№ держ. реєстрації 0115U003195).

Науковий керівник – д-р біолог. наук, проф. Іваниця В. О.
Обсяг коштів: на 2015 р. – 504,446 тис. грн.
Вперше  досліджено осади глибоководних районів Чорного моря та  північно-західної частини 

шельфу Чорного моря. З глибини 2000 м ізольовано глибоководні мікрорганізми та встановлено їх ви-
дову приналежність. Більшість з ізольованих штамів нaлежaть до родів Bacillus, Tiobacillus, виділено 
також представників аннамокс бактерій.  За допомогою аналізу нової інформації, закодованої в геномі 
цих бактерій, можна буде у подальшому отримати нові джерела енергії, методи очистки природного 
середовища, нові ферменти, антибіотики, ліки, нові харчові продукти та ін.  Штами морських мікро-
організмі поповнили колекцію мікроорганізмів. Отримано знання про широкий спектр їх біологічних 
властивостей та визначено їх потенціал, які буде використано для розроблення з їх застосуванням біо-
технологічних  методів очищення довкілля та утилізації відходів, конструювання екосистем, отримання 
нових продуктів та джерел енергії, продукції ферментів, антимікробних речовин та біологічно актив-
них речовин.

Опубліковано: 
2 – статтей у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
3 –публікації в матеріалах конференцій;
3 – навчальні посібники;
3 – магістерські роботи.

Тема: « Регуляція  обміну вторинних месенджерів  у бактерій з метою підвищення ними біосинтезу 
біосурфактантів» (№ держ. реєстрації 0115U003193).

Науковий керівник – д-р біолог. наук, проф. Галкін Б. М.
Обсяг коштів: на 2015 р. – 321,898 тис. грн.
Розроблено принципово новий спосіб синтезу сигнального хінолону P. aeruginosa: 2-гептил-3-

гідроксі-4-хінолону (PQS). Вперше отримані його структурні аналоги з різною довжиною ацильного 
ланцюга – від одного до одинадцяти  атомів карбону. 

Новим важливим науковим результатом є встановлення залежності формування біоплівки P. 
aeruginosa від рівня біосинтезу вторинного месенджера бактерій – цикло-ді-ГМФ. Показаний прямий 
кореляційний зв’язок  цих характеристик. Встановлено, що рівень біосинтезу цикло-ді-ГМФ зворот-
ним чином впливає на рухливість псевдомонад, зокрема, їх роїння (swarming motility). В теоретичному 
плані отримані результати дають можливість поглибити відомості щодо взаємодії системи вторинних 
месенджерів бактерій з системою міжклітинної комунікації мікроорганізмів.

Опубліковано: 
2 – статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
5 –публікації в матеріалах конференцій;
4 – статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;
2 – захищено магістерські роботи.
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Секція: Дослідження з проблем природничих наук

Тема: «Регіональна демографічна політика України в умовах сучасної політичної і економічної кри-
зи» (№ держ. реєстрації 0115U003199).

Науковий керівник – д-р геогр. наук, проф. Топчиєв О. Г.
Обсяг коштів: на 2015 р. – 124,196 тис. грн.
Вперше запропонована концепція регіональних геодемографічних процесів, її теоретико-методоло-

гічних засад і методичних аспектів як основи для вивчення особливостей соціально-демографічного 
розвитку регіонів України та формування регіональної геодемографічної політики в умовах сучасної 
політичної та економічної кризи. Ця концепція акцентує увагу на ґрунтовному вивченні регіонального 
геодемографічного процесу з врахуванням історико-географічних (генетичних), природних, розселен-
ських, етно-національних факторів, що обумовлює більш якісний підхід при розробці регіональної гео-
демографічної політики.

Наукові дослідження спрямовані на створення конкурентноспроможних методик по визначенню ре-
гіональних геодемографічних процесів різних типів що може бути використане як підґрунтя для май-
бутньої регіоналізації країни, на основі сучасних європейських норм, де майбутні регіони України по-
винні бути значно крупнішими сучасних областей (базові регіони NUTS-II). Така регіоналізація країни 
є обов’язковою умовою входження України до ЄС. 

Опубліковано: 
1 – стаття у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
5 – статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;
2 –публікації в матеріалах конференцій;
1 – монографія;
1 – підручник.

Секція: Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та 
спорту

Тема: «Контекстність освіти у прикордонних  вищих навчальних закладах як умова особистісної, 
регіональної та міжнародної безпеки» (№ держ. реєстрації 0115U003203).

Науковий керівник – д-р політ. наук, проф. Коваль І. М.
Обсяг коштів: на 2015 р. – 166,884 тис. грн.
Розроблені концептуальні засади та змістовні соціогуманітарні характеритики
безпеки.
Емпірично обґрунтувані фактори та чинники соціогуманітарної та міжнародної безпеки прикордон-

ного регіону. Вперше виявлені та описані особливості потенційних соціально-ексклюзійних процесів у 
середовищі майбутніх фахівців, що знаходить практичне застосування в професійному консультуванні, 
в професійному підборі кадрів, формуванні професійного іміджу в умовах професійної мобільності 
особистості. Розроблені технології соціальної реабілітації в практиці соціальної роботи. Розроблені 
методи, що забезпечують безпеку особистості підлітка в освітньому середовищі.

Опубліковано: 
4 – статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
5 –публікації в матеріалах конференцій;
13 – статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;
1 – монографія;
3 – навчальні посібники;
1 –кандидатська дисертація.
 

Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентноспроможні прикладні розробки 
та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки

 
а) важливі результати за закінченими у 2015 році прикладними науково-дослідними роботами, 

які виконувались за рахунок коштів державного бюджету

Закінчених робіт в 2015 році немає.
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б) найважливіші наукові результати отримані в процесі виконання перехідних прикладних 
науково-дослідних робіт 

Пріоритетний напрям 4. «Раціональне природокористування»

Тематичний напрям 4.1 «Технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та 
покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття»

Тема: «Дослідити стан типових водних об’єктів Причорномор’я та розробити  науково-методичні 
рекомендації для проведення їх екологічного моніторингу» (№ держ. реєстрації 0115U003223).

Науковий керівник – канд. фіз-мат. наук, старш. наук. співроб. Медінець В. І.
Обсяг коштів: на 2015 р. – 167,451 тис. грн.
Вперше проведено дослідження стану екосистем водних екосистем Причорномор’я (дельта Дністра, 

Тузловська група лиманів та Куяльницький лиман) у відповідності з методологією, яка рекомендована 
Водною рамочною директивою ЄС.  Проведено аналіз вимог Водної рамочної директиви ЄС щодо про-
ведення комплексного екологічного моніторингу для водних об’єктів різних типів. Вперше отримано 
експериментальну інформацію, яка за основними параметрами і комплексністю відповідає європей-
ським аналогам та дає можливість вперше в Україні впровадити повний цикл менеджменту водних 
об’єктів за методологію ВРД. 

Результати роботи є інвестиційно привабливими, мають практичну цінність та екологічну і соціаль-
ну значимість, і можуть бути використані в суміжних галузях науки, пов’язаних із захистом річкових, 
озерних та лиманних екосистем. Окремі результати та практичні рекомендації планується впровадити 
до діяльності, насамперед регіональних органів влади (Державного управління екології та природних 
ресурсів) для підготовки  управлінських та інвестиційних рішень. 

Опубліковано: 
4 – статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
17 – публікацій в матеріалах конференцій;
7 – статтей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;
2 – монографії;
2 – навчальні посібники;
6 – захищено магістерських робіт.

Тема: «Вивчити кризові зміни екосистеми Куяльницького лиману та обґрунтувати заходи  щодо ста-
білізації його екологічного стану» (№ держ. реєстрації 0115U003221).

Науковий керівник – д-р геол. наук, проф. Черкез Є. А.
Обсяг коштів: на 2015 р. – 130,718 тис. грн.
Впровадження нової технології визначення впливу гідрогеологічних процесів на водно-сольовий 

баланс лиманного комплексу  дозволив вперше отримати нову за якістю інформацію про водообмін 
між поверхневими і підземними водами та особливості формування гідродинамічного, гідрохімічного 
та температурного режимів підземних вод. Вперше визначені тенденції довгострокових змін якості 
водного середовища лиманних геобіоценозів під впливом змін клімату створюють основу для обґрун-
тування заходів  щодо стабілізації екологічного стану лиману. Впровадження програми комплексних 
спостережень за процесами в екосистемі лиманного комплексу дає змогу вперше розробити методо-
логію організації подібних систем спостережень і оцінки стану екосистем інших лиманних комплексів 
України, в яких спостерігаються кризові екологічні ситуації.  

Опубліковано: 
5 – статтей у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
7 –публікацій в матеріалах конференцій;
9 – статтей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;
2 – монографії;
1 – навчальний посібник;
1 – словник, довідник.
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Тема: «Провести дослідження та розробити сучасну науково-методичну основу для створення  новіт-
ньої регіональної системи інтегрованого морського моніторингу» (№ держ. реєстрації 0115U003220).

Науковий керівник – д-р геол. наук, проф. Черкез Є. А.
Обсяг коштів: на 2015 р. – 471,476 тис. грн.
Відмінна риса отриманих результатів: більша частина спостережень за станом абіотичної складо-

вої та біоценозу екосистеми острова Зміїний і його прибережних вод є унікальними, і проводиться 
в Чорному морі тому, що науково-дослідна станція «Острів Зміїний» є єдиною острівною морською 
станцією інтегрованого моніторингу в Україні та в західній частині Чорного моря взагалі. Дослідження 
2015 року дозволили вперше отримати новітні дані з гідробіології, мікробіології, іхтіології, гідрології, 
гідрохімії, гідрогеології, метеорології і атмосферної хімії району острова Зміїний. Вперше біля острову 
Зміїний зареєстровано  новий вид риби Symphodus (Crenilabrus) tinca (Linnaeus, 1758), який внесено до 
списків Червоної книги Чорного моря та МСОП. Показано, що іхтіофауна  прибережних вод о. Зміїний 
об’єднує 66 видів риб 54 родів, що належать 40 родинам з 17 рядів. В прибережних водах острова вияв-
лено 35 рідкісних для Чорного моря видів риб. З них 15 видів занесені в списки Червоної книги України 
[11], 22 види включено до Червоної книги Чорного моря [10], 7 видів – до Червоного списку МСОП 
[9]. Зареєстровано 150 видів мікроводоростей з 10 таксономічних відділів – Dinophyta, Bacillariophyta, 
Chlorophyta, Haptophyta, Cyanobacteria, Chrysophyceae, Cryptophyta, Ebriophyceae, Heterocontophyta, 
Euglenophyceae. Зареєстровано збільшення рівнів цвітіння у деяких видів діатомових, ґаптофітових, 
кріптофітових водоростей та ціанобактерій. Продовжено дослідження зоопланктону, який є основою 
кормової бази численних гідробіонтів, та негативного впливу Rapana venosa (Valenciennes, 1846) на 
угруповання макрозообентосу в прибережних водах острову Зміїний. Проведено регулярні щоденні 
спостереження за трьома видами чорноморських дельфінів: морська свиня (Phocoena phocoena relicta 
Abel, 1905), білобочка (Delphinus delphis ponticus Barabasch, 1935) та афаліну (Tursiops truncatus ponticus 
Barabasch, 1940).

Результати проекту є базовою науково-методичною основою для розробки, створення та функці-
онування сучасної системи інтегрованого моніторингу морського середовища, що дасть можливість 
об’єктивно і гармонізовано з законодавством ЄС та причорноморських країн оцінювати стан та тенден-
ції змін європейських морських екосистем та повністю впровадити РДМС в Україні в найближчі роки.

Опубліковано: 
2 – статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
24 –публікацій в матеріалах конференцій;
7 – статтей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;
2 – монографії;
1 – навчальний посібник;
1 – словник, довідник.

Тема: «Розробка математичної моделі для оцінки запасу бичкових риб в північно-західній частині 
Чорного моря і прилеглих водоймах» (№ держ. реєстрації 0115U003224).

Науковий керівник – канд. біолог. наук, доц. Заморов В. В.
Обсяг коштів: на 2015 р. – 425,349 тис. грн.
Вперше в Україні використано математичний метод Prodbiom для розрахунку вектору природної 

смертності бичкових риб. Для прогнозування величини улову і формулювання рекомендацій з опти-
мального використання вперше для бичка-кругляка дослідженого регіону розраховано природні коефі-
цієнти смертності риб.

Отримані результати досліджень структури популяцій бичкових риб Чорного моря не мають анало-
гів в Україні. Впродовж низки років кафедра гідробіології та загальної екології ОНУ – єдина в Укра-
їні наукова установа, яка проводить в північно-західній частині Чорного моря і прилеглих водоймах 
дослідження динаміки чисельності промислових видів бичкових риб в режимі моніторингу. Вперше 
з’ясовано структуру промислової частини популяцій бичкових риб в досліджених водоймах. Представ-
лено сучасний стан їх кормової бази. 

Отримані результати дають можливість достовірно оцінити сучасний стан популяцій промислових 
видів бичкових риб прибережної зони північно-західної частини Чорного моря та їх кормової бази. 
Розроблене програмне забезпечення дозволяє більш ефективно розраховувати потенційну чисельність 
і біомасу бичкових риб в інтересах рибного господарства. Такий комплексний підхід іншими дослідни-
ками при вивчені стану популяцій бичкових риб раніше не використовувався.
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Опубліковано: 
5 – статтей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;
8 –публікацій в матеріалах конференцій;
1 – монографія;
1 – словник, довідник;
6 – захищено магістерських робіт;
1 – кандидатська дисертація.

Тематичний напрям 4.4 «Технології раціонального використання, підвищення ефективності очи-
щення стічних вод та запобігання забрудненню водних об’єктів»

Тема: «Розробити науково-методичні підходи та біотехнологію ремедіації прибережних морських 
вод від хімічного та мікробіологічного забруднення» (№ держ. реєстрації 0115U003217).

Науковий керівник – канд. біолог. наук, доц. Гудзенко Т. В.
Обсяг коштів: на 2015 р. – 462,707 тис. грн.
Вперше створений комплекс мікроорганізмів призначених для розробки нової комплексної біотех-

нології  оздоровлення природного водного середовища від хімічних полютантів та умовно-патогенних 
бактерій. Методом математичного планування експерименту вперше підібрано оптимальні умови та 
склади поживних середовищ для культивування мікробного препарату на шейкері Ultra (США) та фер-
ментері BioFlo 310 (США). 

Розпочаті лабораторні випробування деструктивної активності виділених штамів бактерій-деструк-
торів по відношенню до нафти, нафтопродуктів, біорезистентниз ПАР за різних умовах навколишнього 
середовища (температура, рН, соленість). Оптимізовано умови культивування, розроблено технологіч-
ний регламент виробництва та виготовлено  дослідну партію мікробного біопрепарату у кількості 20 кг, 
призначеного для очищення морської води від хімічних та біологічних забруднювачів.

Опубліковано: 
4 – статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
8 – статтей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;
3 – навчальні посібники;
1 – словник, довідник;
6 – захищено магістерських робіт.

Тема: «Біотехнологія комплексної переробки відвалів збагачення кам’яного вугілля з отриманням 
германієвого концентрату» (№ держ. реєстрації 0115U003218).

Науковий керівник – канд. техн. наук, старш. наук. співроб. Блайда І. А.
Обсяг коштів: на 2015 р. – 376,439 тис. грн.
Вперше надана методика та на її підставі виділено і ідентифіковано 59 штамів чистих культур мікро-

організмів, яки мешкають в аборигенному консорціумі породних відвалів різного терміну накопичен-
ня.  Встановлено, що якісний склад мікробних співтовариств відходів вуглезбагачення не залежить від 
терміну збереження. Кількісний склад відрізняється  на користь більшої кількості спороутворюючих 
і тіонових бактерій, що окислюють залізо, у породних відвалах з тривалим терміном накопичення. Як 
наслідок, це впливає на ступінь вилуговування германію і важких металів з більш «лежалих» відвалів.

Новизна та конкурентоспроможність мікробіологічного способу вилучення германію, галію, цирко-
нію з техногенних відходів підтверджено отриманням восьмі Патентів України, а також проходженням 
за звітний період кваліфікаційних експертиз 2 поданих заявок на отримання патенту України. За цими 
винаходами за допомогою мікробіологічних прийомів  досягається ступень вилучення з відходів 90% 
германію, 92% міді, 65% цирконію і 70% галію, що не має аналогів у світі. 

Опубліковано: 
4 – статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
12 –публікацій в матеріалах конференцій;
3 – статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України.

Тематичний напрям 4.5 «Технології очищення та запобігання забрудненню атмосферного повітря»

Тема: «Розробка нового покоління металокомплексних каталізаторів низькотемпературного знешко-
дження токсичних газоподібних речовин» (№ держ. реєстрації 0115U003222).
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Науковий керівник – д-р хім. наук, проф. Ракитська Т. Л.
Обсяг коштів: на 2015 р. – 100,113 тис. грн.
Вперше отримано та узагальнено сукупність нових наукових результатів про вплив хімічного і мі-

нералогічного складу природних бентонітів з трьох родовищ України, способів їх модифікування на 
активність купрум-паладієвих композицій на їх основі в процесах каталітичного знешкодження моно-
оксиду вуглецю і/або діоксиду сірки та озону.

На основі досліджень запропоновано новий, унікальний каталізатор низькотемпературного розкла-
ду озону, який містить вітчизняний природний бентоніт, солі паладію(ІІ), купруму(ІІ) та бромід-іони, 
при співвідношенні Pd(II) : Cu(II) : Br   1 : 1 : 3,5, який виготовляється за спрощеною методикою імп-
регнування по вологоємності та забезпечує час захисної дії 1800 хв. при початковій концентрації озону 
1 мг/м3. За своїм складом і робочими характеристиками він значно перевершує єдиний відомий на цей 
час каталізатор розкладу озону складу PdCl2-CuCl2(або NiCl2)/Al2O3 (Заявка 2142324 Великобрита-
нія, 1985), який містить  малодоступний коштовний носій Al2O3 та забезпечує захисну дію впродовж 
всього 30 хв.

Каталізатор може бути перспективним для виготовлення противогазових фільтрів, респіраторів, для 
робітників хімічної промисловості, зварювального виробництва та інших.

Опубліковано: 
4 – статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
10 – публікацій в матеріалах конференцій;
6 – статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;
1 – навчальний посібник;
1 – патент.

Тематичний напрям 4.6 «Технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх родючості»

Тема: «Удосконалення ґрунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур в 
степовій зоні при дефіциті вологи» (№ держ. реєстрації 0115U003219).

Науковий керівник – проф., д-р біол. наук Красєха Є. Н.
Обсяг коштів: на 2015 р. – 192,205 тис. грн.
За результатами вивчення впливу краплинного зрошення на чорноземи регіону та рівень їх родю-

чості встановлено, що це технологічно найбільш досконалий, мінімально водо- і енергоємний, а відтак 
економічно доцільний та екологічно безпечний спосіб поливу порівняно із зрошенням дощуванням чи 
поверхневими способами.

В Україні немає аналогів відповідно до отриманих практичних даних щодо оцінки сучасного агро-
меліоративного стану чорноземів степової зони України та рівня їх родючості.

Опубліковано: 
3 – статтей у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
17 –публікацій в матеріалах конференцій;
3 – навчальні посібники.

Пріоритетний напрям 5 «Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпошире-
ніших захворювань»

Тематичний напрям 5.1 «Молекулярні біотехнології створення нових організмів та продуктів для 
сільського господарства, фармацевтичної та харчової промисловості»

Тема: «Вивчити різноманітність та механізми взаємодії лактобацил з різних географічних зон з ін-
шими організмами та розробити біопрепарати для стимуляції росту рослин та їх ферментування» (№ 
держ. реєстрації  0115U003216).

Науковий керівник – проф., д-р біолог. наук Іваниця В. О.
Обсяг коштів: на 2015 р. – 388,310 тис. грн.
Вперше вивчено комплекс фізіолого-біохімічних і технологічних властивостей резидентних лакто-

бактерій та відібрано найбільш перспективний штам Lactobacillus plantarum ONU315, який продукує 
1,4 ± 0,2% молочної кислоти за 15 год., з показниками кислотоутворювальної активності за добу 170,0 
± 4,2 0Т, граничної кислотності – 300,0 ± 9,1 0Т, проявляє високу антагоністичну активність по від-
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ношенню до представників мікробіоти плодових тіл гливи звичайної. Показано позитивний вплив L. 
plantarum ONU315 на мікробіологічні, біохімічні та органолептичні показники ферментованих пло-
дових тіл гливи звичайної. Вперше розроблено технологію ліофілізації заквашувальної культури L. 
plantarum ONU315 та захисне середовище (знежирене молоко – 40%, цукроза – 20%, натрій лимон-
нокислий – 20%, лактоза – 9,5%, мальтоза – 9,5% і желатин – 1%), що забезпечило збереження 95,0% 
життєздатних клітин.

Результати можуть бути використані у харчовій промисловості для ферментування плодових тіл 
гливи звичайної з використанням закваски лактобактерій до розробленої біотехнології.

Опубліковано: 
1 – стаття у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
4 – статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;
18 –публікації в матеріалах конференцій;
2 – навчальні посібники;
2 – захищено магістерських роботи.

Пріоритетний напрям 6 «Нові речовини і матеріали»

Тематичний напрям 6.3 «Створення та застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів»

Тема: «Розробка нових 3D наностуктур кремнію та наноламінатів оксидів металів для використання 
в сенсориці» (№ держ. реєстрації 0115U003215).

Науковий керівник – д-р фіз-мат. наук, проф. Сминтина В. А.
Обсяг коштів: на 2015 р. – 284,126 тис. грн.
Розроблено технологію отримання наноламінатів ZnO/Al2O3 та TiO2/Al2O3, наноструктур SnO2, 

Au/ZnO, Au/TiO2, ZnO/Au/ZnO та TiO2/Au/TiO2, а також 3D наноструктур на основі вищезазначених 
сполук, нанокремнію, новим методом хімічного неелектролітичного травлення та атомного пошарово-
го осадження.

Не мають світових аналогів отримані наукові результати щодо покращення фотолюмінісцентних 
властивостей наноструктур кремнію, а також 3D наноструктур, що обумовлюють наявність в них роз-
мірних ефектів.. Ці результати відповідають сучасному світовому рівню наукових досліджень в галузі 
напівпровідникового матеріалознавства, нанотехнологій, фізики поверхні.

Опубліковано: 
7 – статтей у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
4 –публікації в матеріалах конференцій;
1 – монографія.

Тема: «Розробка методу високоточного дальнометрування коротких трас для створення адаптивного 
оптико-електронного сенсора рухомих об’єктів» (№ держ. реєстрації 0115U003225).

Науковий керівник – д-р фіз-мат. наук, проф. Лепіх Я. І.
Обсяг коштів: на 2015 р. – 1395,883 тис. грн.
Вперше отримано закономірності модуляції відбитого випромінювання в залежності від відносної 

швидкості руху ОЕС об’єкта та параметрів зондуючого потоку. 
Вперше розроблена нова методика дослідження завадової ситуації в оптичному діапазоні на корот-

ких трасах, яка відрізняється тим, що розроблена на засаді фізико-математичних моделей структури 
відбитого сигналу, сигналу зворотного розсіювання і завадових характеристик оптичного  каналу. 

Вперше удосконалено метод високоточного дальнометрування коротких трас, який відрізняється 
тим, що його узагальнена структура створена на базі компенсації фазового зсуву за рахунок частотного 
варіювання та модуляції параметрів світлового сигналу, що  визначає інформаційну місткість  локацій-
ного сигналу та виділяє його складові. 

Вперше створено комп’ютерну динамічну модель оптичного каналу, котра відрізняється тим,  що 
відображає процеси оптичної локації в умовах завад, взаємного руху ОЕС та відбивача оптичного сиг-
налу .

Новизна розробленого оптико-локаційного метода  полягає також у тому, що він придатний для 
вимірювання не тільки оптичних характеристик середовища каналу поширення випромінювання, але 
й параметрів приймально-випромінювальних оптичних систем та  швидкісних об’єктів в складній за-
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вадовій обстановці, а також реєстрації та обробки відбитого сигналу і одержанні інформації про об’єкт 
спостереження.

Опубліковано: 
4 – статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
4 – статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;
9 –публікації в матеріалах конференцій;
1 – патент.

Тема: « Сенсор зображення на основі наногетероструктури» (№ держ. реєстрації 0115U003213).
Науковий керівник –д-р фіз-мат. наук, старш. наук. співроб. Борщак В. А.
Обсяг коштів: на 2015 р. – 84,468 тис. грн.
Розроблено новий наноструктурований сенсор рентгенівського зображення з підвищеною стабіль-

ністю параметрів для комплексних досліджень неорганічних, біологічних та органічних об’єктів. Чут-
ливість сенсора в рентгенівському та оптичному діапазонах дозволить застосовувати його як датчик 
в автоматичних приладах контролю, що використовуються в зонах з суттєво підвищеною радіацією, 
зокрема для пошуку мікродефектів на атомних станціях.

Відмінною рисою сенсорів зображення на основі наногетероструктури є можливість створення висо-
костабільних пристроїв, що визначає їх конкурентоспроможність на внутрішньому та світовому ринку.

Практична цінність розробленого нового сенсору полягає в тому, що завдяки високій стабільності 
параметрів та чутливості його можна застосовувати в системах контролю безпеки як цивільного так і 
спеціального призначення, а також в різних медичних приладах для дослідження організму людини, 
наприклад, цифрової рентгенографії, комп’ютерній томографії та інших. Застосування нового нано-
структурованого сенсора зображень може бути розповсюджено на такі галузі, як приладобудування 
медичного призначення, системи безпеки атомних станцій, системи контролю якості неорганічних, біо-
логічних та органічних об’єктів і забезпечить потреби ринку держави.

Опубліковано: 
3 – статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
13 –публікацій в матеріалах конференцій;
1 – монографія;
1 – навчальний посібник.

Тема: «В’язко-пружні властивості металевих розчинів та молекулярних систем» (№ держ. реєстрації 
0115U003214).

Науковий керівник – д-р фіз-мат. наук, проф. Маломуж М. П.
Обсяг коштів: на 2015 р. – 111,064 тис. грн.
Отримані нові наукові знання, результатом яких  став закон відповідних станів відносно кінема-

тичної зсувної в’язкості молекулярних рідин. Розвинута теорія для молекулярних рідин та їх розчинів 
дозволяє застосувати ці принципи до бінарних та потрійних монотектичних металевих розплавів. У 
зв’язку з тим, що вивченя металевих розплавів відбуваєтьсч при дуже високих температурах, тому 
існування нових теоретичних методів є дуже корисним. Дослідження вказаних систем є актуальною 
проблемою фізичного матеріалознавства і дають можливість отримання матеріалів з наперед заданими 
властивостями. Монотектичні та молекулярні системи є важливими для практичного використання. На 
основi монотектичних систем може бути створений ряд нових композицiйних матерiалiв спецiального 
призначення: антифрикцiйних зносостiйких (Fe–Pb, Fe–Bi, Fe–Sn, Fe–S, Al–Pb, Al–Cd, Al–Bi, Al–Sn, 
Cu–Pb). 

Опубліковано: 
3 – статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних;
7 – статтей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України;
1 – навчальний посібник;
2 – захищено магістерських робіт.
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IV. РОЗРОБКИ, ЯКІ ВПРОВАДЖЕНО У 2015 РОЦІ ЗА МЕЖАМИ ВНЗ АБО НУ 
 

№
 
з/
п 

Назва та автори 
розробки 

Важливі показники, 
які характеризують 
рівень отриманого 
наукового 
результату; переваги 
над аналогами, 
економічний, 
соціальний ефект 

Місце 
впровадження 
(назва організації, 
відомча 
належність, адреса) 

Дата акту 
впроваджен
ня 

Практичні 
результати, які 
отримано 
ВНЗ/науковою 
установою від 
впровадження 
(обладнання, 
обсяг отриманих 
коштів, 
налагоджено 
співпрацю для 
подальшої 
роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 
1 Розробка 

неконтактного 
оптико-
електронного 
датчика цілі. 
Сантоній В.І. 

Перевищує відомі 
аналоги за 
швидкістю 
спрацьовування та 
точністю. Не 
піддається 
перешкодам ззовні. 
Запобігає зіткненням 
високошвидкісних 
транспортних 
систем, завдяки чому 
значно підвищується 
безпека людини.  

ДП «Конструкторсь 
ке бюро «Південне» 
ім. М.К. Янгеля», 
49008,  
м. Дніпропетровськ, 
вул. Криворізька, 3 

09.06.15  
– договір на 
виконання 
НДР з п. 
«Конфіденці
йність» щодо 
нерозголоше
ння 
результатів 
роботи   

Передано 
замовнику  
опис структури,  
алгоритму 
роботи та 
креслення 
неконтактного  
оптико-
електронного 
датчика  
цілі. 
 Обсяг 
отриманих 
коштів – 
600,0 тис. грн. 

2 Створення 
малогабаритного 
модуля 
неконтактного  
датчика перепони 
на оптико-
електронному 
принципі. Сантоній 
В.І. 
 

Малі габаритні 
розміри (менш 50 
мм) дозволяють 
використовувати 
прилад в 
недоступних місцях 
на виробництві.  
Це запобігає 
аварійним  ситуаціям 
та дозволяє 
уникнути 
виробничих травм.   

Державний 
науково-дослідний 
інститут хімічних 
продуктів, 
41100, Сумська 
обл., м. Шостка, 
вул. Леніна, 59 

01.09.14 
– договір на 
виконання 
НДР з п. 
«Конфіденці
йність» щодо 
нерозголоше
ння 
результатів 
роботи   

Передано  
замовнику 
ескізну 
документацію 
на макети зразка 
неконтактного 
датчика  
перепони  
на оптико- 
електронному  
принципі. 
Обсяг 
отриманих 
коштів –  
750 тис. грн.  

3 Проведення аналізів 
по визначенню  
якості нафти та 
нафтопродуктів з 
дослідженням 
складу та їх 
структурних  
особливостей 

Забезпечує 
експресність, 
доступність, точність 
та достовірність при 
виконанні аналізів, 
при визначенні 
складу 
нафтопродуктів у 

Дочерне 
підприємство 
«Карго Інспекшнз 
ЛТД»,  
65021, м. Одеса, 
вул. Нежинська, 18 

25.12.15 – 
акт про 
використан
ня 
результатів  

Передано  
замовнику  
науково- 
технічну 
документацію  
щодо  
аналізу з  
розділення  
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різного походження, 
які 
перевантажуються у 
портах Чорного 
моря. 
Пономарьова Л.П.  

морському 
середовищі.  
На порядок дешевше 
відомих методів.  

нафти на  
фракції  
методами  
імітованої  
розгонки.   
Обсяг 
отриманих 
коштів –  
32, 5 тис. грн. 

4 Дослідження 
гранулометричного 
складу порошків 
застосовуваних у 
ПАТ «ММК імені 
Ілліча» 
Черненко О.С.  

Використання 
автоматизованої 
системи суттєво 
зменшує час 
отримання якісних 
та кількісних 
результатів по 
визначенню 
гранулометричного 
складу 
пиловугільного 
палива і його 
характеристик. 

Публічне акціонерне 
товариство 
«Маріупольський 
металургійний 
комбінат імені 
Ілліча», 87504,  
м. Маріуполь,  
вул. Левченка, 1 

28.08.14 
– акт 
прийняття-
здавання 
науково-
технічної 
продукції  

Передано 
замовнику  
науково- 
технічну  
документацію 
щодо  
визначення  
гранулометричн
ого  
складу 
порошків. 
Обсяг 
отриманих 
коштів –  
18,0 тис. грн. 

5 Грунтово-
агрохімічне 
обстеження 
території 
землекористування.   
Цуркан О.І.  

Система агрозаходів 
спрямована на  
оптимізацію 
азотного і 
фосфатного їх 
режимів, в меншій 
мірі – калійного, що 
дозволяє підвищити 
врожайність 
сільськогосподарськ
их культур на 20- 
40%. 

ТОВ «Стратіївський 
агроресурс», 24831, 
Вінницька обл., 
Чечельницький р-н,  
с. Стратіївка,  
вул. Жовтнева, 4 

28.10.15 
– акт про 
використан
ня 
результатів  

Передано  
замовнику  
документацію  з 
описом  
системи  
агрозаходів  
щодо  
підвищення  
продуктивності 
ґрунтів. 
Обсяг 
отриманих 
коштів –  
12, 0 тис. грн. 

6 Оцінка стану 
ґрунтового покриву 
та обґрунтування 
заходів з 
утримання газону.   
Цуркан О.І.  

Агротехніка 
створення і 
утримання газону 
спрямована на 
створення дерново-
травяного покриття з 
відмінними 
експлуатаційними 
якостями. 
Дозволяє значно 
підвищити якість, 
декоративність та 
довговічність газону. 

ТОВ «Зелений 
берег», 
65045,  
м. Одеса, 
Олександрівський 
пр-т, 5 

30.06.15 
– акт про 
використан
ня 
результатів 

Передано 
замовнику  
рекомендації зі  
створення  
оптимальних 
ґрунтових  
умов для  
розвитку  
газону. 
 Обсяг отриманих 
коштів –  
12, 0 тис. грн. 

7 Рибоводне-
біологічне 
обґрунтування 
вирощування 

Комплекс заходів  
дозволяє 
вирощувати більшу 
кількість риб на в 

ТОВ «Грін Смарт», 
м. Миколаїв, 54031, 
вул. Космонавтів, 
81/21 

10.05.15 
– акт 
прийняття-
здачі  робіт 

Передано  
замовнику  
науково- 
технічну  
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осетрових риб в 
установці УЗВ. 
Комплекс заходів, 
спрямованих на 
оптимізацію 
гідрохімічного та 
біофільтраційного 
стану комплексу з 
розведення та 
вирощування 
цінних порід риб. 
Караванский Ю.В.  

невеликих об’ємах. 
Відрізняється від 
аналогічних 
збільшенням 
продуктивності за 
рахунок цілорічного 
циклу відтворення  
риб (три рази на рік 
замість стандартного 
одного).  

29.12.14 
– акт 
прийняття 
здавання 
науково-
технічної 
продукції  

документацію з  
рекомендац 
іями щодо  
поліпшення  
використов 
уваних  
потужностей  
вирощування 
осетрових  
риб.  
Обсяг 
отриманих 
коштів –  
8, 0 тис. грн. 

 
 

 
 
 

Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації 
науково-технічних розробок 

Відділ з питань інтелектуальної власності ОНУ спрямовує свою діяльность на створення системи 
заходів з ефективного управління процессом комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності та тех-
нологій:

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

- регулярно проводиться ревізія об’єктів інтелектуальної власності університету;
- постійно оновлюється сторінка розробок науковців університету на сайті ОНУ;
- створено каталог чинних патентів України, власником яких є Одеський національний університет;
- проводяться консультаційні заходи по патентому пошуку та офомленню патентної документації 

для науковців університету;
- ведеться розповсюдження інформації про розробки університету з метою їх  комерціалізації тех-

нологій;  
- налагоджуються контакти з підприємствами з метою науково-технічного співробітництва і пер-

спективного впровадження розробок ;
- ведеться збір і розповсюдження науково-освітньої інформації з питань інноваційної діяльності та 

трансферу технологій. 
В 2015 році Одеський університет одним з перших серед ВНЗ України розташував профілі своїх 

технологічних пропозицій в Европейській Сеті Підприємництва -   Enterprise Europe Network, на які 
отримав пропозиції щодо співпраці від зацікавлених організацій з Европи: 

- Multiparameter microelectronic sensor for complex ecological monitoring of environment
(ht tp: / /een.ec.europa.eu/ tools/services/PRO/Profi le/Detai l /005d7948-7e90-4c3e-85c5-

c2782d742473?OrgaId=be00275); 
- Biotechnological method of remediation of oil-contaminated acidic/alkaline soils with a high degree 

of mineralization (http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c3ff5f9a-c680-43af-b5de-
e46c895aa058?OrgaId=be00275);

- The biotechnological method of extraction of rare and heavy metals from the waste products of coal 
industry and energetic (http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3b713189-4254-4151-8c42-
acfeedd0659f?OrgaId=be00275);

- The biotechnology on base of bacteria of the genus Bacillus for complex protection of agricultural plants 
against bacterial infections 

(ht tp: / /een.ec.europa.eu/ tools /services/PRO/Profi le /Detai l /bbfa79e9-ec02-4297-8b51-
f8aa43a1a97f?OrgaId=be00275).

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



66

Також науковці ОНУ стали переможцями конкурсу «Винахід року-2014» (результати оприлюднено 
в 2015 році) в номінації «Кращий винахід року в Одеській області»:

«Спосіб очистки води від неіоногенних поверхнево-активних речовин» (патент на винахід 
№  102904); «Спосіб флотаційної очистки розчинів від катіонних поверхнево-активних речовин» (па-
тент на винахід № 97738).

З метою сприяння розширенному відтворенню знань та впровадження результатів наукових дослі-
джень в реальний сектор економіки Одеський університет співпрацював з організаціями України. На-
приклад,  за такими розробками: 

«Розробка неконтактного оптико-електронного датчика цілі» – з Д Конструкторським бюро «Пів-
денне» ім. М. К. Янгеля (м. Дніпропетровськ);

«Створення малогабаритного модуля неконтактного  датчика перепони на оптико-електронному 
принципі» – з Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів (м. Шостка);

«Дослідження гранулометричного складу порошків» – з Маріупольським металургійним комбіна-
том імені Ілліча та ін.

Так як наявність чинного патенту на винаходи та корисні моделі сприяє  вкладенню коштів у про-
мислове використання, в ОНУ постійно ведеться робота по набуттю прав на вищезгадані обєкти інте-
лектуальної власності. За 2015 рік за результатами робіт науковців Одеського університету було отри-
мано 3 патенти на винаходи і 18 патентів на корисні моделі. Для роботи по патентному пошуку та 
оформленню патентної документації співробітниками відділу з питань інтелектуальної власності були 
проведені консультації для науковців університету.  

Слід відмітити, що в 2015 році університетом було започатковано проведено підвищення кваліфіка-
ції фахівців в частині управління процесом комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності за раху-
нок відрядження до навчання в Інституті інтелектуальної власності, м. Київ. 

Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2015 році у 
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор за формою: 
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 Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність  студентів, молодих 
учених у 2015 році

Науково-дослідна робота студентів є складовою частиною діяльності Одеського національного уні-
верситет імені І. І. Мечникова. Вона є одним із важливіших засобів підвищення якості підготовки фа-
хівців з вищою освітою, розширення загального та професійного світогляду. 

Основною формою НДРС є залучення студентів для виконання наукових досліджень по держбю-
джетній та госпдоговірній тематиці, які виконуються кафедрами та науково-дослідними установами 
університету. Це дає можливість розширювати знання студентів із навчальних дисциплін, які виклада-
ються, а також використовувати отримані результати для курсового та дипломного проектування при 
підготовці бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

В 2015 році захищено 1200 дипломних робіт, з них:
• дослідницького характеру – 898
• рекомендовано до впровадження – 20
• виконано по замовленню підприємств – 3
• по раціональному природокористуванню – 127
• рекомендовано до аспірантури – 177
В 2015 році в розв’язанні  наукових проблем відповідно до пріоритетних наукових напрямів розви-

тку науки і техніки брали участь 6047  студентів при загальній кількості студенів денної форми навчан-
ня 6536; за участю студентів видано 568 праць, із них 148 самостійно; студентами було зроблено 1692 
доповіді на конференціях і семінарах різного рівня. В університеті щорічно проводяться Всеукраїнські 
та регіональні конкурси студентських наукових робіт, міжнародні та всеукраїнські наукові конференції 
та семінари,  літні школи,  І етап Всеукраїнської студентської олімпіади. Студенти приймають участь у 
наукових дослідженнях, що проводяться кафедрами та науковими підрозділами університету. 

У 2015 р. у ІІ етапі олімпіади зі 44 спеціальностей взяли участь 55  студентів. і отримали 48 нагород 
(8 дипломів і 40грамот).

Диплом І ступеня  – 3, диплом ІІІ ступеня – 3,  диплом ІІІ ступеня – 2.
В 2015 році на ІІ тур  Всеукраїнського конкуру студентських наукових робіт з природничих, техніч-

них і гуманітарних наук було надіслано 42 студентські наукові роби, 19 студентів прийняло участь у 
звітних конференціях конкурсу. На базі університету проходив ІІ тур конкурсу  з філософських наук.

Отримано  15 дипломів та 7 грамот:
Диплом І ступеня – 2, диплом ІІ ступеня – 3, диплом ІІІ ступеня – 10.
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За особливі успіхи у науковій діяльності у 2014/2015 н.р. 45 студентів університету отримали персо-
нальну стипендію ректора (15) та стипендії видатних учених (30). 

3 студента отримали стипендію Фонду Віктора Пінчука.
За успіхи у науковій, творчій та громадській діяльності 3 студента отримали стипендію  Одеського 

міського голови.
Грамотами Одеської облдержадміністрації та грамотами Ради ректорів з нагоди Міжнародного Дня 

студента було нагороджено 5 студентів. 
За активну участь у навчанні  та  науковій роботі кращим студентам університету надана підтримка 

держави, це академічні  стипендії:
1. Стипендія Президента України – 4
Кузнецов Валентин – студент 1 курсу магістратури історичного факультету
 Лаврова Наталя – студентка 4 курсу Інституту соціальних наук
 Луковенко Карина – студентка 4 курсу Інституту соціальних наук
 Шибаєва Марія – студент 4 курсу філологічного факультету

2. Стипендія Верховної Ради України – 4
Амеліна Оксана – студентка 4 курсу історичного факультету
Кац Софія – студентка 2 курсу магістратури Інституту математики, економіки, механіки
Бродяженко Тетяна – студентка 4 курсу біологічного факультету
Бойко Ольга – студентка 4 курсу філологічного факультету

3. Стипендія імені М. С. Грушевського – 2
Червінська Кристина – студентка 4 курсу факультету журналістики
Тирон Олександр – студент 4 курсу Інституту соціальних наук

4. Стипендія імені В. М. Чорновола – 1
Геник Марія – студентка 4 курсу факультету журналістики

Динаміка кількості студентів у наукових дослідженнях 
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Роки Кількість студентів, які 
беруть участь у наукових 
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(відсоток від загальної 

кількості студентів) 

Кількість молодих 
учених, які працюють у 
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установі 

Відсоток молодих 
учених, які 

залишаються у ВНЗ 
або установі після 

закінчення 
аспірантури 

2012 6325/91,2% 441 33,3 
2013 6105/92% 279 33,9 
2014 6219/91% 208 10,2 
2015 6047/92% 213 4,8 
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Кращі студенти університету отримують стипендії видатних учених (30) та 
персональну стипендію ректора (15); стажування за кордоном (Італія – 5, Велика Британія – 
7, Німеччина – 4, Польща – 7, Греція – 4); туристичні поїздки університету. Профком 
студентів проводить конкурс-рейтинг серед студентів факультетів, із відзначенням на 
кожному факультеті студентів у категоріях «кращий у громадській роботі» (12) та «кращій у 
науковій роботі»(8). Премії – 4. 

В університеті успішно працює Товариство студентів, аспірантів та молодих учених, 
яке всебічно сприяє науковій, винахідницькій діяльності, зростанню професіоналізму та 
реалізації творчого потенціалу серед молоді. У 2015 році разом з товариством Бохум-
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В університеті успішно працює Товариство студентів, аспірантів та молодих учених, 
яке всебічно сприяє науковій, винахідницькій діяльності, зростанню професіоналізму та 
реалізації творчого потенціалу серед молоді. У 2015 році разом з товариством Бохум-
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Кращі студенти університету отримують стипендії видатних учених (30) та персональну стипен-
дію ректора (15); стажування за кордоном (Італія – 5, Велика Британія – 7, Німеччина – 4, Польща – 7, 
Греція – 4); туристичні поїздки університету. Профком студентів проводить конкурс-рейтинг серед 
студентів факультетів, із відзначенням на кожному факультеті студентів у категоріях «кращий у гро-
мадській роботі» (12) та «кращій у науковій роботі»(8). Премії – 4.

В університеті успішно працює Товариство студентів, аспірантів та молодих учених, яке всебічно 
сприяє науковій, винахідницькій діяльності, зростанню професіоналізму та реалізації творчого по-
тенціалу серед молоді. У 2015 році разом з товариством Бохум-Донецьк отримали грант Міністерства  
іноземних справ Німеччини в рамках Програм співробітництва з громадським суспільством краї-
нах східного партнерства на здійснення проекту “Культура примирення: нова історична свідомість в 
Україні

У 2015 році за участю Товариства було проведено науково-практичні конференції студентів, аспі-
рантів та молодих учених: 

- VІІ міжнародна конференція молодих учених, аспірантів та студентів ”Біорізноманіття. Екологія. 
Еволюція. Адаптація”, яка була присвячена проблемам збереження і раціонального використання 
природних ресурсів, питанням гідробіології, ботаніки, зоології;

- ІV міжнародна наукова конференція”Етнічна культура в глобалізованому світі” розглянула пи-
тання історії розвитку етнографічної науки, проблеми збереження етнічності;

- міжнародна конференція молодих учених і студентів “Розквітання” присвятила 2 засідання акту-
альним проблемам сучасної психології, прихологічних проблемам особистістого розвитку;

- всеукраїнська конференція “ XVIII читання пам’яті ” Георгія Флоровського розглянула питання 
сучасного філософського знання.

Учасники Товариства продовжують роботу зі створення дистанційних курсів в межах проекту 
Освіта-онлайн. Проект отримав фінансову підтримку фонду “Разом”. 

На базі університету регулярно проводяться засідання Обласної ради молодих учених. 
У 2015 році аспіранти Снігур Денис Васильович (кафедра аналітичної хімії  хімічного факультету) 

та Боброва Олександра Євгенівна (кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології біологічного 
факультету) отримали стипендію Президента України.

Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених отримали: 
1. Трач В’ячеслав Анатолійович – доцент кафедри зоології біологічного факультету представив 

нові важливі данні з систематики, фауністики та екології кліщів, що біологічно пов’язані з членисто-
ногими України. Представив опис трьох нових для науки видів мезостигматичних кліщів. 

2. Чехонадських Федір Анатолійович – науковий співробітник НДІ ”Астрономічна обсерваторія” 
розробив  спеціальну методику, яка дозволяє коректно врахувати вклад поглинання в зоряних лініях. 
Побудував двохмірну картину розподілу органічної матерії в галактичній площині і зробив її порів-
няння з розподілом атомарного газу міжзоряного середовища.

3. Кобернік Альона Олександрівна – ст. викладач кафедри фармацевтичної хімії хімічного фа-
культету розробила м’яку лікарську форму у вигляді мазі, яка містить комплекс мінеральних солей з 
ропи Куяльницького лиману і пектин (3:2). Одержала патент  на корисну модель та подано на розгляд 
патент на винахід. 

4. Коротаєва Надія Володимирівна – мол. науковий співробітник Біотехнологічного навчально-на-
укового центру продовжує напрям дисертаційного дослідження: внутрівидова різноманітність збуд-
ника бактеріального раку та нові засоби захисту рослин від нього. Нею  запропоновано використову-
вати молочнокислі бактерії. Такий інноваційний підхід до біоконтролю немає аналогів в Україні, що 
робить цю методику унікальною.  

У 2015 році кафедра соціальної і прикладної психології започаткувала Зимову школу психології, 
головною метою роботи  якої є ознайомлення потенційних абітурієнтів з психологічними спеціаль-
ностями  університету, надання профорієнтаційної інформації. Взагалі лекції цього року відвідував 
31 слухач (заплановано – 28 слухачів). Лекції читали співробітники психологічних кафедр: соціаль-
ної і прикладної психології, загальної психології та психології розвитку особистості, диференціаль-
ної і спеціальної психології за темами:

1.  Професія психолог
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2. Навіщо потрібні психологічні знання? Або з чого почати дизайн власного життя?
3.  Навчитися розуміти себе та інших! Як вибрати майбутню професію?
4. Правова психологія: як жити в ладу з законом і з собою.
5. Психологія часу.
6. Психологія праці. Професійне самовизначення особистості.
7. Психологія і психотерапія в сучасному світі.
8. Психологія ефективного бізнесу.
9. Новітні методи та техніки роботи у сучасній психології
Після успішного закінчення навчання в Зимовій школі психології ІМЕМ слухачам було урочисто 

вручено сертифікати. 
 

Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками
(Центри колективного користування)

Навчально-науковий центр високотехнологічного науково-дослідного обладнання та приладів 
спільного користування (ННЦОП) створено з метою підвищення ефективності використання та об-
слуговування унікального обладнання і приладів.

Предметом діяльності ННЦОП є ефективне використання матеріально-технічної бази в науковій 
і науково-технічній діяльності, де можуть застосовуватися різні форми колективного використання 
унікальної апаратури, обчислювальної техніки та іншого обладнання на основі міжвузівської, міжві-
домчої кооперації і спеціалізації, що орієнтовано на розробку і створення в обмежені терміни нових 
високоефективних технологій, нової техніки та конкурентоздатних товарів з метою їх реалізації в 
умовах ринку.

ННЦОП є науково-організаційною структурою, що володіє сучасною приладовою базою, висо-
кокваліфікованими кадрами, і забезпечує на наявній приладовій базі  проведення досліджень,  випро-
бувань  і  вимірів науковим і освітнім  іншим організаціям.

До складу ННЦОП входить: метрологічна служба, сектор електронної мікроскопії, сектор хрома-
тографії, сектор спектрофотометрії, сектор молекулярно-біологічного бладнання, сектор біотехноло-
гічного обладнання, сховище дорогоцінних металів, сховище прекурсорів.

ННЦОП щорічно проводить планову метрологічну повірку засобів вимірювальної техніки. Про-
ведено планові роботи по обслуговуванню та поточному ремонту обладнання наукових підрозділів 
університету. В кабінетах хроматографії та електронної мікроскопії проведено технічне обслугову-
вання обладнання, організовано та проведено практичні та теоретичні семінари для співробітників 
університету, аспірантів та студентів. 

Отримано санітарний паспорт ОНУ для роботи з джерелами іонізуючого випромінювання. Про-
ведено навчання з питань забезпечення радіаційної безпеки та перевірки знань персоналу і студентів.

Отримано ліцензію серії АЕ№269653 на придбання, зберігання, перевезення, знищення, викорис-
тання прекурсорів.

Центром була введена в експлуатацію система ампліфікації продуктів ПЛР з детекцією в реаль-
ному часi CFX96 Real-Time PCR Detection System, BIO-RAD, США. Придбаним по темі НУ/2-2013 
«Розробка біотехнології переробки техногенних відходів енергетики та вуглезбагачення». Проведені 
пусконалагоджувальні роботи та навчання персоналу правилам роботи на приладі.

ННЦОП надавав можливість користуватися приладами та обладнанням центру для науковців НН 
Біотехнологічного центру, Інституту горіння, хімічного факультету, біологічного факультету, фізич-
ного факультету та інших ВНЗ та інститутів: Інститут мікробіології і вірусології НАНУ, Одеська на-
ціональна академія харчових технологій, 

Національний контактний пункт

З метою забезпечення інтеграції вітчизняного сектору наукових досліджень у Європейський до-
слідницький простір та підтримки реалізації Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Го-
ризонт 2020» в університеті діють: НКП “Харчова безпека, стале сільське господарство, морські до-
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слідження та біоекономіка; та біотехнології”, НКП “Клімат та ефективність використання ресурсів, 
включаючи сировинні матеріали”, НКП “Дії Марі Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар’єри”. 

Основні функції НКП: 
- розповсюдження базової та спеціальної інформації з програм ЄС; 
- інформування про відкриті та заплановані конкурси, науково-технічні конференції, семінари та 

інші заходи в рамках науково-технологічного спіробітництва з ЄС; 
- виявлення наукових колективів для включення в консорціуми проектів освітянського, науково-

технологічного та інноваційного співробітництва Україна-ЄС; 
- пошук європейських партнерів; консультування з питань змісту програм ЄС, правил та умов 

участі; 
- реалізація взаємодії між закордонними та українськими НКП, українськими регіональними та 

національними Центрами співробітництва з ЄС; 
- підготовка аналітичних матеріалів та висновків, статистичних даних з участі наукових організа-

цій та колективів регіону в проектах ЄС для представлення зацікавленим міністерствам, державним 
структурам, НАН України, а також розповсюдження інформації у національній та міжнародній сис-
темі НКП.

У 2015 році НКП ОНУ реалізував активну консультаційну діяльність (більш 100 консультацій за 
телефоном та електронною поштою, більш 50 персональних консультацій науковців з загальних пи-
тань участі у програмі Горизонт 2020 та з питань, що стосуються оформлення та подачі заявок. Було 
проведено низку консультацій з питань інтелектуальної власності та етики в проектах програми). 

У 2015 р. було підписано угоду про співпрацю між ОНУ імені І.І. Мечникова та Одеською регі-
ональною торгівельно-промисловою палатою та надано низку консультацій за програми Горизонт 
2020 членам ТПП та зацікавленим МСП. За 2015 р. зроблені доповіді, короткі повідомлення в рамках 
національних та міжнародних круглих столів, прийнято участь у нараді щодо пітань розповсюдження 
інформації про можливості грантової підтримки на базі Одеськой обласної державної адміністрації. 
В межах співробітництва з ОДА проводилося регулярне консультування з питань програми Горизонт 
2020 у взаємодії з Департаментом зовнiшньоекономiчної дiяльностi та європейської iнтеграцiї, Де-
партаментом освіти і науки, Управлінням охорони здоров’я, Управлінням морегосподарського комп-
лексу, транспорту та зв’язку.

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

1. Інфодень програми Горизонт 2020 «Light up your research career. Програми мобільности для 
молодих вчених (в рамках Х міжнародної літньої школи-конференції «Молекулярна мікробіологія і 
біотехнологія») та тренінг для молодих науковців – 15 червня 2015 р.

2. Інфодень програми Горизонт 2020 «Нові конкурси. Огляд робочих програм 2016–17 рр. за 
напрямами «Їжа» та «Клімат» (в рамках III Міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні  
ресурсозберігаючі технології. Проблеми і перспективи») – 10 лютого 2015 р.

3. Інфодень програми Горизонт 2020 «Нові конкурси. Програма мобільності для молодих вче-
них» (в рамках III Міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні ресурсозберігаючі техно-
логії. Проблеми і перспективи») – 11 лютого 2015 р.

4. Інфодень програми Горизонт 2020 «Конкурси інноваційних та дослідницьких проектів. Нові 
можливості участі у програмі Горизонт 2020» – 17 грудня 2015 р.
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Наукове та науково-технічне співробітництво іх хакордонними організаціями

Кількість партнерів ОНУ ім. І. І. Мечникова в 2015 році склала 25 країн, в яких функціонує 95 
установ-партнерів нашого університету. Наукова співпраця сформувала 55 тем співробітництва. Та-
кож представники окремих факультетів і наукових підрозділів ОНУ імені І. І. Мечникова, таких як 
геолого-географічний факультет, Астрономічна обсерваторія та філософський факультет, отримали 8 
грантів для проведення індивідуального дослідження. Загалом у міжнародній діяльності ОНУ імені 
І. І. Мечникова приймали участь 15 підрозділів. В 2015 році науковці ОНУ працювали по 33 міжна-
родним проектам, серед яких 8 міжнародних проектів, які здійснюються без цільового фінансування, 
та 6 Міжнародних проектів за участю ОНУ з фінансуванням іноземних партнерів. Фінансова частка 
ОНУ імені І. І. Мечникова в науково-дослідних проектах у 2015 році загалом склала Є 145 000, $ 45 
000, UAH 133 144. Відділ міжнародного співробітництва забезпечує також реалізацію положень між-
народних науково-освітянських угод із іноземними ВНЗ та міжнародними організаціями, загальна 
кількість яких складає 190 угод, 9 з яких підписано у 2015 році. Таким чином, міжнародна діяльність 
забезпечує достойний імідж ОНУ імені І. І. Мечникова.

3 метою забезпечення  інтеграції вітчизняного сектору наукових досліджень у Європейський до-
слідницький простір та підтримки реалізації Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Го-
ризонт 2020» в університеті діють: НКП «Харчова безпека, стале сільське господарство, морські до-
слідження та біоекономіка; та біотехнології», НКП «Клімат та ефективність використання ресурсів, 
включаючи сировинні матеріали», НКП «Дії Марі Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар’єри».

Основні функції НКП: 
- розповсюдження базової та спеціальної інформації з програм ЄС; 
- інформування про відкриті та заплановані конкурси, науково-технічні конференції, семінари та 

інші заходи в рамках науково-технологічного спіробітництва з ЄС; 
- виявлення наукових колективів для включення в консорціуми проектів освітянського, науково-

технологічного та інноваційного співробітництва Україна-ЄС; 
- пошук європейських партнерів; консультування з питань змісту програм ЄС, правил та умов 

участі; 
- реалізація взаємодії між закордонними та українськими НКП, українськими регіональними та 

національними Центрами співробітництва з ЄС; 
- підготовка аналітичних матеріалів та висновків, статистичних даних з участі наукових організа-

цій та колективів регіону в проектах ЄС для представлення зацікавленим міністерствам, державним 
структурам, НАН України, а також розповсюдження інформації у національній та міжнародній сис-
темі НКП.

У 2015 році НКП ОНУ реалізував активну консультаційну діяльність (більш 100 консультацій за 
телефоном та електронною поштою, більш 50 персональних консультацій науковців з загальних пи-
тань участі у програмі Горизонт 2020 та з питань, що стосуються оформлення та подачі заявок. Було 
проведено низку консультацій з питань інтелектуальної власності та етики в проектах програми). 

У 2015 р. було підписано угоду про співпрацю між ОНУ імені І. І. Мечникова та Одеською регі-
ональною торгівельно-промисловою палатою та надано низку консультацій за програми Горизонт 
2020 членам ТПП та зацікавленим МСП. За 2015 р. зроблені доповіді, короткі повідомлення в рамках 
національних та міжнародних круглих столів, прийнято участь у нараді щодо пітань розповсюдження 
інформації про можливості грантової підтримки на базі Одеськой обласної державної адміністрації. 
В межах співробітництва з ОДА проводилося регулярне консультування з питань програми Горизонт 
2020 у взаємодії з Департаментом зовнiшньоекономiчної дiяльностi та європейської iнтеграцiї, Де-
партаментом освіти і науки, Управлінням охорони здоров’я, Управлінням морегосподарського комп-
лексу, транспорту та зв’язку.

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

1. Інфодень програми Горизонт 2020 «Light up your research career. Програми мобільности для 
молодих вчених (в рамках Х міжнародної літньої школи-конференції «Молекулярна мікробіологія і 
біотехнологія») та тренінг для молодих науковців – 15 червня 2015 р.

2. Інфодень програми Горизонт 2020 «Нові конкурси. Огляд робочих програм 2016-17 рр. за 
напрямами «Їжа» та «Клімат» (в рамках III Міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні  
ресурсозберігаючі технології. Проблеми і перспективи») – 10 лютого 2015 р.

3. Інфодень програми Горизонт 2020 «Нові конкурси. Програма мобільності для молодих вче-
них» (в рамках III Міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні ресурсозберігаючі техно-
логії. Проблеми і перспективи») – 11 лютого 2015 р.

4. Інфодень програми Горизонт 2020 «Конкурси інноваційних та дослідницьких проектів. Нові 
можливості участі у програмі Горизонт 2020» – 17 грудня 2015 р.

У 2015 р. в рамках реалізації проекту TEMPUS ELITE “Education for Leadership, Intelligence and 
Talent Encouraging” 544343-TEMPUS-1-2013-1-LT-TEMPUS-SMHES в ОНУ імені І. І. Мечникова було 
відкрито Центр лідерства – навчально-консультаційний центр з надання широкого спектру послуг 
представникам науки, освіти, бізнесу для розвитку лідерського потенціалу. Центр об’єднує тренінго-
вий майданчик, комунікаційне середовище та діяльність діагностично-аналітичного центру в сфері 
розвитку лідерства та управління змінами. Мета роботи центру – розвиток лідерського потенціалу 
та управлінських компетенцій із застосуванням сучасних навчальних інструментів та методів, що 
спрямовані на розробку індивідуальних рішень та розвитку професійних навичок менеджерів та ке-
рівників. Основні напрямки роботи центру: поняття про лідерство, ефективна комунікація та ведення 
переговорів, робота в команді,  стратегічне планування, управління проектами, діяльність в рамках 
міжнародних проектів, соціологічні дослідження, психологічна діагностика, оцінка ефективності ко-
манди та керівника, основні аспекти роботи з персоналом. Центр лідерства ОНУ поєднує сучасну 
освіту та науку з бізнесом з метою практичного застосування наукового знання та підвищення обі-
знаності студентів та науковців з питань інноваційного розвитку, трансферу технологій та комерціа-
лізації результатів наукової діяльності. В 2015 р. в Центрі лідерства було проведено низку тренінгів 
з соціологічних досліджень, розвитку навичок самопрезентації, розвитку креативності, розуміння 
сучасної парадигми лідерства, конфліктології, проектного менеджменту, Літня школа по зв’язкам з 
громадськістю, відеоконференцію за участю Британської Ради та Інституту вищої освіти НАПУ з 
питань нових конкурсів проектів Британської Ради з розвитку лідерського потенціалу ВНЗ України.
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х 
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зи
ці
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і п
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то
вк

и 
до

 
еф

ек
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ої
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ів
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ї д
ія

ль
но
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10
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Л

ит
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то
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я 
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то
ні
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Ф
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ія
 

К
ау
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сь
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й 
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ол
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си
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то

нс
ьк
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У

ні
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Гр
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чу
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У
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рс
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мп

ер
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M
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S 
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а 
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я 
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рс
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ге

нт
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і т
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Гр
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кт
у 

 

П
ро

ек
т 

TE
M

PU
S 

EL
IT

E 
54

43
43

-T
EM

PU
S-

1-
20

13
-1

-L
T-
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 - 

01
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ор
ен

ня
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ук

ту
ри

 (п
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со
на

л,
 о

бл
ад

на
нн
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ро
гр

ам
не
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бе
зп

еч
ен

ня
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нф
ор

м.
 р

ес
ур

си
) д

ля
 е

фе
кт

. р
еа

лі
за

ці
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ун
ів

ер
си

те
та

ми
 п

ос
лу

г 
з 

 л
ід

ер
сь

ко
го

 т
а 

ор
га

ні
за

ц.
 

по
те

нц
іа

лу
. Р

оз
ро

бк
а 

ме
то

до
ло

гі
чн

ог
о 

та
 н

ав
ч.
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ер

ед
ов

ищ
а 

(к
он

те
нт

, м
ет

од
и,

 ін
ст

ру
ме

нт
и)

 д
ля

 е
фе

кт
. р

еа
лі

за
ці

ї у
ні

в-
та

ми
 

по
сл

уг
 з 

 н
ав

ча
нн

я 
та

 о
рг

ан
із

ац
. р

оз
ви

тк
у 

у 
3 

сф
ер

ах
 (о

св
іт

а,
 

де
рж

ав
на

 с
лу

ж
ба

 , 
пі

дп
ри

єм
ни

цт
во

). 
Зд

ій
сн

ен
ня

 за
хо

ді
в 

щ
од

о 
по

лі
ти

чн
ої

, з
ак

он
од

ав
чо

ї, 
ор

га
ні

за
ці

йн
ої

 т
а 

гр
ом

ад
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ко
ї 

пі
дт

ри
мк

и 
ро

лі
 у

ні
ве

рс
ит

ет
ів
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к 

ге
не

ра
то

рі
в 

со
ці

ал
ьн

ог
о 

пр
ог

ре
су

 в
 ім

пл
ем

ен
та

ці
ї д

ер
ж

ав
но

ї п
ол

іт
ик

и 
з р

оз
ви

тк
у 

пе
рс

он
ал

у 
ш

ля
хо

м 
ре

ал
із

ац
ії 

по
сл

уг
 з 

на
вч

ан
ня

 т
а 

ор
га

ні
за

ці
йн

ог
о 

ро
зв

ит
ку

. С
тв

ор
ен

ня
 н

ав
ча

ль
ни

х 
пр

ог
ра

м 
дл

я 
фо

рм
ув

ан
ня

 т
а 

ро
зв

ит
ку
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ен

тр
у 

лі
де

рс
тв

а 
О

Н
У

 
ім

. І
. І

. М
еч

ни
ко

ва
 

11
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 Н
ід

ер
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нд
и 

Ін
ст

ит
ут

 а
ст

ро
но

мі
ї 

А
нт

он
а 

П
ан

не
ку

ка
, 

У
ні

ве
рс

ит
ет

   
А

мс
ер

да
ма

 

«Ц
еф

еї
ди

 ІІ
 т

ип
у 

ли
ск

у 
Га

ла
кт

ик
и.

 Д
ос

лі
д-

ж
ен

ня
 х

ім
іч

но
го

 в
мі

ст
у 

 
дв

ох
 н

ов
их

  з
ір

 т
ип

у 
W

 
V

ir:
 D

D
 V

el
  т

а 
H

Q
 C

ar
».

 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

е 
за

пр
ош

ен
ня

 д
о 

сп
ів

пр
ац

і. 
20

15
р.

 
 

У
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чн
ен

а 
кл

ас
иф

ік
ац

ія
 д

во
х 

но
ви

х 
 зі

р 
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пу
 W

 V
ir:

 D
D

 V
el

  т
а 

H
Q

 C
ar

 –
 ц

еф
еї

ди
 II

 т
ип

у 
пі

дк
ла

су
 W

 V
ir;

  в
из

на
че

но
 в

мі
ст

 
ел

ем
ен

ті
в 

 в
 а

тм
ос

фе
ра

х 
   

ци
х 

 зм
ін

ни
х 

зі
р.

   
О

пу
бл

ік
ов

ан
о 

 с
та

тт
ю

 в
 «

A
st

ro
no

m
y 

&
 A

st
ro

ph
ys

ic
s»

 - 
ж

ур
на

лі
 

з і
мп

ак
т

-ф
ак

т
ор

ом
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О
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ве
гі

я 
У

ні
ве

рс
ит

ет
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іс
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Бе

рг
ен

, П
ос

ол
ьс

тв
о 

ко
ро

лі
вс

тв
а 

Н
ор

ве
гі

я 
в 

У
кр

аї
ні

 

Гр
ан

иц
і Є
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оп

и 
К

ор
от

ко
ст

ро
ко

ви
й 

гр
ан

т 
П

ос
ол

ьс
тв

а 
К

ор
ол

ів
ст

ва
 Н

ор
ве

гі
я 

в 
У

кр
аї

ні
 

20
15

р.
 

В
ид

ан
ня

 зб
ір

ки
 н

ау
ко

ви
х 

ро
бі

т 
за

 р
ез

ул
ьт

ат
ам

и 
сп

іл
ьн

ог
о 

на
ук

ов
ог

о 
пр

ое
кт

у 
гр

уп
и 

«Г
ра

нц
і Є

вр
оп

и»
 Б

ер
ге

нс
ьк

ог
о 

ун
ів

ер
си

те
ту

 т
а 

на
ук

ов
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О

де
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го
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ні

ве
рс

ит
ет

у.
 

Δό
ξα

 / 
D

ox
a.

 –
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01
5.

 –
 Is

su
e 

1(
23
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 П
ів

де
нн

а 
К

ор
ея

 
А

ст
ро

но
мі

чн
а 

об
се

рв
ат

ор
ія

 
Ч

ун
бу

ць
ко

го
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ці

он
ал

ьн
ог
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ун

ів
ер

си
те

ту
, м
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Чо

нг
дж

у 

Ф
ен

ом
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ол
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іч
не
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де
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ва
нн
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зм

ін
ни
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зі
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У
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да
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01
5 

Ре
зу

ль
т

ат
и 

ві
д 
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ів

ро
бі

т
ни

цт
ва

 –
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лі
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ці

ї в
 ж
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х 
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ім

па
кт

-ф
ак
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ро
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бл

ік
ов
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о 

1 
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ат
тю
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. 
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ол

ьщ
а 

Ін
ст

ит
ут

 Іо
ан

на
 

П
ав

ла
 ІІ

, К
ра

кі
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К

ра
кі

вс
ьк

і з
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тр
іч

і 
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ор
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на
 н

ау
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нф

ер
ен
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з і
ст

ор
ії 

фі
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со
фі

ї) 

К
ор

от
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ст
ро
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ан
т 

Ін
ст

ит
ут
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ан
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П

ав
ла

 ІІ
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01
5 
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у 
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нф
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дж
ен
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ау
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91
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В
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ої
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ік
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01
5 

О
рг

ан
із
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іж
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ві
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ьо
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га
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Із
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ю
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Н

ім
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С

Ш
А
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Ро
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он

ом
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ор
ія
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ль
на

 е
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пл
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Н
Д

І А
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О

Н
У
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Ф
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ж
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ов
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ро
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ра
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ж
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Д

І А
О
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Н

У
 т
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А
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ро

но
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ою
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іє
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ен
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ві
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0.
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99
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ро

до
вж
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9 

р.
 

П
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но
ві

 р
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от
и 

по
 м

од
ер

ні
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по
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но
ї а
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а 
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іл

ьн
ом
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оп
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О

тр
им
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і с
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еж

ен
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р,

 зо
кр

ем
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ро

мі
ж

ни
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рі
в,

 за
 

сп
іл

ьн
ою

 п
ро

гр
ам

ою
 д

ос
лі

дж
ен

ь.
 

О
пу

бл
ік

ов
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а 
1 
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ат

тя
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Ш
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. І
.Ф

ра
нк

а 
 

“З
ак

он
од

ав
че

 
за

бе
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об
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рс
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дл
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іа
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но
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ід
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си
ни
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оз
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вр
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ї і
нт
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ці
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пе
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о 
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ав
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ве
ні
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ар

іб
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У

ні
ве

рс
ит

ет
 

М
ар

іб
ор

у 
- 
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ор

ди
на

ці
йн

а 
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та
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, 1

6 
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ер

си
те

ті
в 

-
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не

рі
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М

ол
до

ви
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ве

ні
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Ро
сі
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У

кр
аї
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вч
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бе
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ен
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вр
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П

ол
іт
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С
ус
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ст

ва
 т
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на
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ж

не
 в

ря
ду
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нн
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U
N
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2-
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15
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М

П
У

С
 - 

Ре
фо

рм
а 
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ро
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R
) -
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00
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1 
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2-
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R
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.1
0.

12
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5 

 

Ро
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ча
ль

но
ї п

ро
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ур

сі
в 

з 2
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ій
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N
D

P 
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оо
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N
D
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ое

кт
 

«П
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мо

ні
то

ри
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 F
P7
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B

LA
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2 
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П
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ат
о 

др
уг
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фа
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ое
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у.

 
П

ід
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то
вл

ен
і 
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иц
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до
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ю
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об
іт

. Д
ва
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пі
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об

іт
ни

ки
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ри
йн

ял
и 

уч
ас

ть
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 н
ар

ад
і ц

 
С

та
мб

ул
і. 

Д
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ро

бі
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а 
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дв

ох
 

мі
ж

на
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ад
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 в
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та
мб
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Ін
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іл
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У
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рщ
ин
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Ш
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П
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ді
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У
го

да
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ст
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ри

то
го

 с
ус

пі
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но

мі
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Н
У
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ре
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В
із
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Н

У
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ве
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Ш
А

). 
П

ро
ве

де
нн

я 
пі

д 
ча

с 
ві

зи
ту

 
на

ук
ов

ог
о 

се
мі

на
ру

 н
а 

ка
фе

др
і  

св
іт

ов
ог

о 
го

сп
од

ар
ст

ва
 і 

мі
ж

на
ро

дн
их

 е
ко

но
мі

чн
их

 в
ід

но
си

н,
 к

он
су

ль
та

ці
й 

з 
ви

кл
ад

ач
ам

и,
 п

ре
зе

нт
ац

ій
 д

ля
 с

ту
де

нт
ів

 т
а 

ас
пі

ра
нт

ів
 

ек
он

ом
іч

ни
х 

сп
ец

іа
ль

но
ст

ей
 

21
. 

 Ф
ін

ля
нд

ія
 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Ta

m
pe

re
, (

Sc
ho

ol
 o

f 
M

an
ag

em
en

t) 
Fi

nl
an

d 

EL
IT

E 
– 

Ed
uc

at
io

n 
fo

r 
Le

ad
er

sh
ip

.  
In

te
lli

ge
nc

e 
an

d 
Ta

le
nt

 E
nc

ou
ra

gi
ng

   

П
ро

ек
т 

TE
M

PU
S 

«О
св

іт
а 

дл
я 

лі
де

рс
тв

а,
 

ін
те

лі
ге

нт
но

ст
і т

а 
ро

зв
ит

ку
 т

ал
ан

ту
 1

 
гр

уд
ня

 2
01

3 
– 

1 
гр

уд
ня

 
20

16
 (3

6 
мі

ся
ці

в)
 

-О
бм

ін
 д

ос
ві

до
м.

 У
ча

ст
ь 

у 
тр

ен
ін

га
х 

та
 с

ем
ін

ар
ах

. 
Ро

зр
об

ка
 

пр
ог

ра
ми

 с
оц

іо
ло

гі
чн

ог
о 

до
сл

ід
ж

ен
ня

 «
Л

ід
ер

ст
во

 в
 б

із
не

сі
, 

на
уц

і т
а 

де
рж

ав
но

му
 у

пр
ав

лі
нн

і»
.  

-В
из

на
че

нн
я 

су
сп

іл
ьн

их
 п

от
ре

б 
у 

ка
др

ах
 л

ід
ер

ів
-к

ер
ів

ни
кі

в,
 

ви
мо

г 
щ

од
о 

їх
 п

ро
фе

сі
йн

ої
 т

а 
со

ці
ал

ьн
ої

 к
ом

пе
те

нт
но

ст
і 

і 
ро

зв
ит

ку
 ї

х 
пр

оф
ес

ій
но

 і
 с

оц
іа

ль
но

 з
на

чу
щ

их
 о

со
би

ст
іс

ни
х 

як
ос

те
й.

 
-О

рг
ан

із
ац

ія
 п

ра
кт

ич
но

ї п
ед

. д
ія

л ь
но

ст
і з

 н
ав

ча
нн

я,
 в

их
ов

ан
ня

 
й 

ос
об

ис
ті

сн
ом

у 
ро

зв
ит

ку
 

но
во

го
 

по
ко

лі
нн

я 
на

ці
он

ал
ьн

ої
 

ел
іт

и 
і л

ід
ер

ів
-у

пр
ав

лі
нц

ів
 д

о 
ре

ал
із

ац
ії 

св
ої

х 
фу

нк
ці

й.
 

22
. 

 Ф
ра

нц
ія

 
Н

ац
іо

на
ль

ни
й 

на
ук

ов
о-

до
сл

ід
ни

й 
ін

ст
ит

ут
 с

іл
ьс

ьк
ог

о 
го

сп
од

ар
ст

ва
 

(I
N

R
A

) 

М
іж

на
ро

дн
е 

на
ук

ов
о-

до
сл

ід
не

 
сп

ів
ро

бі
тн

иц
тв

о 
П

ро
ек

т 
"Д

ні
пр

о"
 

В
за

єм
од

ія
 

мо
ло

чн
ок

ис
ли

х 
ба

кт
ер

ій
 

з сі
ль

сь
ко

го
сп

од
ар

сь
ки

ми
 

ро
сл

ин
ам

и 

Д
ог

ов
ір

 з 
М

О
Н

У
 

№
 М

/1
17

-2
01

5 
ві

д 
30

.1
0.

20
15

 

Ш
та

ми
  л

ак
то

ба
ци

л 
та

 е
нт

ер
ок

ок
ів

 з 
ро

сл
ин

ни
х 

по
ве

рх
он

ь 
з 

на
йб

іл
ьш

 к
ор

ис
ни

ми
 в

ла
ст

ив
ос

тя
ми

 д
ля

 за
ст

ос
ув

ан
ня

 у
 

об
ро

бц
і р

ос
ли

н.
  Н

ов
і д

ан
і щ

од
о 

вл
ас

ти
во

ст
ей

 б
іо

ло
гі

чн
о 

ак
ти

вн
их

 р
еч

ов
ин

 ш
та

мі
в.

 Р
ез

ул
ьт

ат
и 

по
да

ні
 д

о 
уч

ас
ті

 у
 

ко
нф

ер
ен

ці
ях

 
О

тр
им

ан
і н

ов
і з

на
нн

я 
щ

од
о 

мо
ле

ку
ля

рн
о-

бі
ол

ог
іч

ни
х,

 
бі

ох
ім

іч
ни

х 
та

 п
ро

бі
от

ич
ни

х 
вл

ас
ти

во
ст

ей
 ш

та
мі

в 
мо

ло
чн

ок
ис

ли
х 

ба
кт

ер
ій

, в
ид

іл
ен

их
 з 

ро
сл

ин
 і 

ро
сл

ин
ни

х 
пр

од
ук

ті
в.

 В
ид

іл
ен

о 
но

ві
 ш

та
ми

 м
ол

оч
но

ки
сл

их
 б

ак
те

рі
й 

з 



104

75
 

 

№
 

п/
п 

К
ра

їн
а 

па
рт

не
р 

(з
а 

ал
фа

ві
то

м)
  

П
ар

тн
ер

 (д
ер

ж
ав

а,
 

ор
га

ні
за

ці
я,

 
ін

ст
ит

ут
, у

ст
ан

ов
а 

та
 ін

.) 

Н
аз

ва
 п

ро
гр

ам
и,

 
пр

ое
кт

у 
Д

ок
ум

ен
т,

 в
 р

ам
ка

х 
як

ог
о 

зд
ій

сн
ю

єт
ьс

я 
сп

ів
ро

бі
тн

иц
тв

о,
 

те
рм

ін
 й

ог
о 

ді
ї 

О
чі

ку
ва

ні
 р

ез
ул

ьт
ат

и 
та

 їх
  в

пр
ов

ад
ж

ен
ня

 

ці
нн

им
и 

пр
об

іо
ти

чн
им

и 
вл

ас
ти

во
ст

ям
и 

дл
я 

ро
сл

ин
ни

цт
ва

, я
кі

 
об

`є
дн

ую
ть

 в
ир

аж
ен

і с
ти

му
лю

ва
ль

ні
 і 

ан
та

го
ні

ст
ич

ні
 

вл
ас

ти
во

ст
і. 

23
. 

 Ф
ра

нц
ія

 
Ф

ра
нц

ія
 B

IA
, F

IP
L,

 
IN

R
A

, 
A

gr
ee

m
en

t F
or

 
In

te
rn

at
io

na
l J

oi
nt

 
Su

pe
rv

is
io

n 
O

f T
he

si
s 

Д
ог

ов
ір

 з 
М

О
Н

У
 

№
 М

/1
17

-2
01

5 
ві

д 
30

.1
0.

20
15

 

 В
ид

іл
ен

о 
20

 н
ов

их
 із

ол
ят

ів
 м

ол
оч

но
ки

сл
. б

ак
те

рі
й 

з ф
ер

ме
нт

. 
пр

од
ук

ті
в 

У
кр

аї
ни

. 8
3 

із
ол

ят
и 

мо
ло

чн
ок

ис
ли

х 
ба

кт
ер

ій
 з 

ко
ле

кц
ії 

ку
ль

ту
р 

О
Н

У
 б

ул
и 

пе
ре

ві
ре

ні
 н

а 
ан

та
го

ні
ст

ич
ну

 
ак

ти
вн

іс
ть

 п
ро

ти
 L

is
te

ria
 in

no
cu

a 
з м

ет
ою

 зн
ах

од
ж

ен
ня

 
ба

кт
ер

іо
ци

но
ге

нн
ог

о 
із

ол
ят

у 
Бу

ла
 п

ер
ев

ір
ен

а 
ан

та
го

ні
ст

. а
кт

ив
ні

ст
ь 

із
ол

ят
ів

 
мо

ло
чн

ок
ис

ли
х 

ба
кт

ер
ій

 О
Н

У
 т

а 
IN

R
A

 п
ро

ти
 

фі
то

па
то

ге
нн

ни
х 

ба
кт

ер
ій

 E
rw

in
ia

 c
ar

ot
ov

or
a 

or
ch

id
, R

al
st

on
ia

 
so

la
na

ce
ar

um
 to

ba
cc

o 
та

 A
gr

ob
ac

te
riu

m
 v

iti
s M

R
1.

 В
ід

іб
ра

ні
 

на
йб

іл
ьш

 а
кт

. і
зо

ля
ти

 
Бу

ло
 в

ид
іл

ен
о 

14
 н

ов
их

 із
ол

ят
ів

 м
ол

оч
но

ки
сл

их
 б

ак
те

рі
й 

з 
пр

од
ук

ті
в 

У
кр

аї
ни

 т
а 

Та
їл

ан
ду

, п
ер

ев
ір

ен
а 

їх
 а

нт
аг

он
іс

ти
чн

а 
ак

ти
вн

іс
ть

 п
ро

ти
 ф

іт
оп

ат
ог

ен
ни

х 
ба

кт
ер

ій
 т

а 
ін

ди
ка

то
рн

ог
о 

ш
та

му
 L

ac
to

ba
ci

llu
s s

ak
ei

.  
 Б

ув
 зн

ай
де

ни
й 

із
ол

ят
-п

ро
ду

це
нт

 б
ак

те
рі

оц
ин

у,
 п

ро
ве

де
но

 
йо

го
 в

ид
ов

у 
ід

ен
ти

фі
ка

ці
ю

 ш
ля

хо
м 

П
Л

Р,
 д

ос
лі

дж
ен

о 
йо

го
 

сп
ек

тр
 а

кт
ив

но
ст

і. 
 

Зд
ій

сн
ен

о 
ко

нц
ен

тр
ув

ан
ня

 б
ак

те
рі

оц
ин

у 
ш

ля
хо

м 
пр

ец
ип

іт
ац

ії 
су

ль
фа

то
м 

ам
он

ія
 т

а 
оч

ис
тк

а 
за

 д
оп

ом
ог

ою
 іо

но
об

мі
нн

ої
, 

гі
др

оф
об

но
ї х

ро
ма

то
гр

аф
ії 

та
 о

бе
рн

ен
о-

фа
зо

во
ї р

ід
ин

но
ї 

хр
ом

ат
ог

ра
фі

ї в
ис

.т
ис

ку
 



105

76
 

 

№
 

п/
п 

К
ра

їн
а 

па
рт

не
р 

(з
а 

ал
фа

ві
то

м)
  

П
ар

тн
ер

 (д
ер

ж
ав

а,
 

ор
га

ні
за

ці
я,

 
ін

ст
ит

ут
, у

ст
ан

ов
а 

та
 ін

.) 

Н
аз

ва
 п

ро
гр

ам
и,

 
пр

ое
кт

у 
Д

ок
ум

ен
т,

 в
 р

ам
ка

х 
як

ог
о 

зд
ій

сн
ю

єт
ьс

я 
сп

ів
ро

бі
тн

иц
тв

о,
 

те
рм

ін
 й

ог
о 

ді
ї 

О
чі

ку
ва

ні
 р

ез
ул

ьт
ат

и 
та

 їх
  в

пр
ов

ад
ж

ен
ня

 

24
. 

 Ф
ра

нц
ія

 
A

SE
A

N
 &

 E
U

 B
i-

R
eg

io
na

l 
C

oo
pe

ra
tio

n,
  

Th
e 

Sc
ie

nc
e 

&
 

Te
ch

no
lo

gy
 N

et
w

or
k 

fo
r 

A
SE

A
N

 &
 E

U
 B

i-R
eg

io
na

l 
C

oo
pe

ra
tio

n 

У
го

да
  

17
-1

9 
бе

ре
зн

я 
20

15
  

Д
оп

ов
ід

ь 
«Д

ег
аз

ац
ія

 д
ну

 Ч
ор

но
го

 м
ор

я:
 зн

ач
ен

ня
 д

ля
 

ге
ол

ог
іч

но
ї р

оз
ві

дк
и,

 о
хо

ро
ни

 н
ав

ко
л.

 с
ер

ед
ов

ищ
а 

та
 

на
ві

га
ці

ї»
 н

а 
се

сі
ї «

En
vi

ro
nm

en
t/ 

W
at

er
-E

ne
rg

y-
Fo

od
 N

ex
us

 a
nd

 
W

at
er

 M
an

ag
em

en
t u

nd
er

 C
lim

at
e 

U
nc

er
ta

in
ty

»,
 о

бг
ов

ор
ен

ня
 з 

по
те

нц
ій

ни
ми

 п
ар

тн
ер

ам
и 

зі
 Ш

ве
йц

ар
ії 

та
 Н

ім
еч

чи
ни

 
мо

ж
ли

во
ст

і п
од

ач
і с

пі
ль

но
го

 п
ро

ек
ту

 в
 р

ам
ка

х 
Є

вр
оп

ей
сь

ко
ї 

пр
ог

ра
ми

 «
Го

ри
зо

нт
 2

02
0»

 
25

. 
 Ф

ра
нц

ія
 

Бо
рд

о,
 

А
ст

ро
но

мі
чн

а 
об

се
рв

ат
ор

ія
 

ун
ів

ер
си

те
ту

. 

«Д
ет

ал
ьн

ий
 а

на
лі

з 1
0 

зі
р 

з д
еф

іц
ит

ом
 м

ет
ал

ів
».

 
  

П
ро

до
вж

ен
ня

 с
пі

вп
ра

ці
, 

за
по

ча
тк

ов
ан

ої
 за

 
те

ма
ми

 «
Д

ні
пр

о»
. 

20
15

 

Н
а 

ос
но

ві
 п

ро
ве

де
но

го
 в

из
на

че
нн

я 
та

 а
на

лі
зу

 х
ім

іч
но

го
 с

кл
ад

у 
10

 зі
р 

з д
еф

іц
ит

ом
 м

ет
ал

ів
 го

т
ує

т
ьс

я 
ст

ат
т
я 

до
 д

ру
ку

. 

26
. 

 Ф
ра

нц
ія

 
О

бс
ер

ва
то

рі
я 

 
П

ар
иж

у-
М

ед
он

у 
Д

ос
лі

дж
ен

ня
 п

ер
ш

их
 зі

р 
Га

ла
кт

ик
и 

   
   

   
   

   
    Г
ра

нт
 C

N
R

S.
   

 
20

15
р.

   
  .

   
 

 

 Н
а 

ос
но

ві
 п

ро
ве

де
но

го
 а

на
лі

зу
 х

ім
іч

но
го

 с
кл

ад
у 

зі
р 

Га
ла

кт
ик

и 
оп

уб
лі

ко
ва

но
 5

 с
та

те
й 

 у
 за

ру
бі

ж
ни

х 
ви

да
нн

ях
 з 

ім
па

кт
 –

фа
кт

ор
ом

.  
27

. 
 Ф

ра
нц

ія
 

 П
ар

иж
, І

нс
ти

ту
т 

не
бе

сн
ої

 м
ех

ан
ік

и 
та

 р
оз

ра
-х

ун
ку

 
еф

ем
ер

ид
 (I

M
C

C
E)

 

G
A

IA
 - 

 м
ер

еж
а 

на
зе

мн
ої

 
пі

дт
ри

мк
и 

дл
я 

об
’є

кт
ів

 
С

он
яч

но
ї с

ис
те

ми
 (G

ai
a-

FU
N

-S
SO

). 
 

К
ол

ек
ти

вн
е 

сп
ів

ро
бі

тн
иц

тв
о.

 
Те

рм
ін

: з
 2

01
4 

р.
 

М
од

ер
ні

за
ці

я 
сп

ос
те

ре
ж

но
ї а

па
ра

ту
ри

 н
а 

те
ле

ск
оп

і О
М

Т-
80

0.
  

С
по

ст
ер

еж
ен

ня
 щ

ой
но

 в
ід

кр
ит

их
 G

A
IA

 а
ст

ер
ої

ді
в 

за
 с

пі
ль

но
ю

 
пр

ог
ра

мо
ю

. 
О

пу
бл

ік
ов

ан
а 

1 
ст

ат
тя

: A
&

A
 5

72
, A

12
0 

(2
01

4)
 D

O
I: 

10
.1

05
1/

00
04

-6
36

1/
20

14
23

85
4 

1 
ві

др
яд

ж
ен

ня
. 



106

77
 

 

№
 

п/
п 

К
ра

їн
а 

па
рт

не
р 

(з
а 

ал
фа

ві
то

м)
  

П
ар

тн
ер

 (д
ер

ж
ав

а,
 

ор
га

ні
за

ці
я,

 
ін

ст
ит

ут
, у

ст
ан

ов
а 

та
 ін

.) 

Н
аз

ва
 п

ро
гр

ам
и,

 
пр

ое
кт

у 
Д

ок
ум

ен
т,

 в
 р

ам
ка

х 
як

ог
о 

зд
ій

сн
ю

єт
ьс

я 
сп

ів
ро

бі
тн

иц
тв

о,
 

те
рм

ін
 й

ог
о 

ді
ї 

О
чі

ку
ва

ні
 р

ез
ул

ьт
ат

и 
та

 їх
  в

пр
ов

ад
ж

ен
ня

 

28
. 

 
Ф

РН
 

Н
ім

еч
чи

на
 

П
уб

лі
чн

а 
ко

мп
ан

ія
 

So
ftw

ar
e 

A
G

, 
м.

Д
ар

мш
та

дт
 

 

У
ні

ве
рс

ит
ет

сь
ка

 
пр

ог
ра

ма
 

по
 

ро
бо

ті
 

ст
уд

ен
ті

в 
з 

пр
ог

ра
мн

им
и 

пр
од

ук
та

ми
 к

ом
па

ні
ї  

So
ftw

ar
e 

A
G

   
 

 

 Д
ог

ов
ір

 №
 7

08
23

 в
ід

 
20

08
.0

6.
03

,  
20

15
 

1.
 Н

а 
ба

зі
 п

ро
ду

кт
ів

 ф
ір

ми
 S

of
tw

ar
e 

A
G

 б
ул

о 
ви

ко
на

но
 т

а 
за

хи
щ

ен
о 

5 
ма

гі
ст

ер
сь

ки
х 

ро
бо

т 
2.

 Р
оз

ро
бк

и 
ст

уд
ен

ті
в 

та
 в

ик
ла

да
чі

в 
на

 б
аз

і С
У

БД
 A

D
A

B
A

S 
і 

се
ре

до
ви

щ
і р

оз
ро

бк
и 

N
A

TU
R

A
L 

бу
ли

 р
оз

кр
ит

и 
та

 о
бг

ов
ор

ен
і 

на
 щ

ор
іч

ні
й 

ка
фе

др
ал

ьн
ій

 к
он

фе
ре

нц
ії 

«С
уч

ас
ні

 т
ех

но
ло

гі
ї 

в 
ек

он
ом

іц
і 

і 
кі

бе
рн

ет
иц

і: 
до

св
іт

, 
пр

об
ле

ми
, 

те
нд

ен
ці

ї, 
еф

ек
ти

вн
іс

ть
» 

 
3.

 Н
ау

ко
ві

 д
ос

лі
дж

ен
ня

 в
ик

ла
да

чі
в 

і 
ст

уд
ен

ті
в 

 к
аф

ед
ри

 п
о 

на
пр

ям
ах

 
«У

пр
ав

лі
нн

я 
бі

зн
ес

-п
ро

це
са

ми
»,

 
«І

нт
ег

ра
ці

йн
і 

те
хн

ол
ог

ії 
в 

ін
фо

рм
ац

ій
ни

х 
те

хн
ол

ог
ія

х»
, 

«О
бр

об
ка

 п
от

ок
ів

 
да

ни
х»

  п
ре

дс
та

вл
ен

і б
іл

ьш
 н

іж
 н

а 
8 

на
ук

ов
их

 к
он

фе
ре

нц
ія

х 
і 

в 
на

ук
ов

их
 в

ид
ан

ня
х 

 
4.

 
Ро

бо
та

 
з 

но
ви

ми
 

пр
ог

ра
мн

им
и 

пр
од

ук
та

ми
 

 
ко

мп
ан

ії 
So

ftw
ar

e 
A

G
: 

 W
eb

m
et

ho
ds

, A
pa

m
a,

 M
as

hz
on

e 
пр

и 
пр

ов
ед

ен
ы

 
ла

б.
 т

а 
пр

ак
ти

чн
их

 за
ня

ть
.  

29
. 

 
Ф

РН
 

М
ін

іс
те

рс
тв

о 
ін

оз
ем

ни
х 

сп
ра

в,
 

то
ва

ри
ст

во
 Б

ох
ум

-
Д

он
ец

ьк
 

П
ро

гр
ам

а 
сп

ів
ро

бі
тн

иц
тв

а 
з 

гр
ом

ад
ян

сь
ки

м 
су

сп
іл

ьс
тв

ом
 в

 к
ра

їн
ах

 
С

хі
дн

ог
о 

па
рт

не
рс

тв
а 

М
ін

іс
те

рс
тв

а 
ін

оз
ем

ни
х 

сп
ра

в 
Н

ім
еч

чи
ни

 

Гр
ан

т 
М

ін
іс

те
рс

тв
а 

Ін
оз

ем
ни

х 
сп

ра
в 

Н
ім

еч
чи

ни
 2

01
5 

Ре
ал

із
ац

ія
 п

ро
ек

ту
 «

К
ул

ьт
ур

а 
пр

им
ир

ен
ня

: н
ов

а 
іс

то
ри

чн
а 

св
ід

ом
іс

ть
 в

 У
кр

аї
ні

»,
 щ

о 
вк

лю
ча

є 
пр

ов
ед

ен
ня

 н
ау

ко
во

го
 

мі
ж

на
ро

дн
ог

о 
се

мі
на

ру
 (2

6-
29

 в
ер

ес
ня

 2
01

5)
, с

тв
ор

ен
ня

 
ос

ві
тн

ьо
го

 к
ла

ст
ер

у 
з к

ул
ьт

ур
и 

пр
им

ир
ен

ня
 (ж

ов
те

нь
-

ли
ст

оп
ад

 2
01

5)
 т

а 
пр

ов
ед

ен
ня

 н
ау

ко
ви

х 
се

мі
на

рі
в 

в 
па

рт
не

рс
ьк

их
 в

иш
ах

 Л
ьв

ов
а,

 Х
ар

ко
ва

, Д
ні

пр
оп

ет
ро

вс
ьк

а,
 

К
иє

ва
 



107

78
 

 

№
 

п/
п 

К
ра

їн
а 

па
рт

не
р 

(з
а 

ал
фа

ві
то

м)
  

П
ар

тн
ер

 (д
ер

ж
ав

а,
 

ор
га

ні
за

ці
я,

 
ін

ст
ит

ут
, у

ст
ан

ов
а 

та
 ін

.) 

Н
аз

ва
 п

ро
гр

ам
и,

 
пр

ое
кт

у 
Д

ок
ум

ен
т,

 в
 р

ам
ка

х 
як

ог
о 

зд
ій

сн
ю

єт
ьс

я 
сп

ів
ро

бі
тн

иц
тв

о,
 

те
рм

ін
 й

ог
о 

ді
ї 

О
чі

ку
ва

ні
 р

ез
ул

ьт
ат

и 
та

 їх
  в

пр
ов

ад
ж

ен
ня

 

30
. 

3 
Че

хі
я 

R
EC

ET
O

X
 

Н
ау

ко
во

-
до

сл
ід

ни
ць

ки
й 

 
Ц

ен
тр

 
з 

 
хі

мі
ї 

на
вк

ол
иш

нь
ог

о 
се

ре
до

ви
щ

а 
і 

ек
от

ок
си

ко
ло

гі
ї, 

 
М

ас
ар

ик
сь

ки
й 

 
У

ні
ве

рс
ит

ет
, Б

рн
о 

 

 С
тв

ор
ен

ня
 м

ер
еж

і 
мо

ні
то

ри
нг

у 
за

бр
уд

не
нн

я 
по

ві
тр

я 
і 

гр
ун

ті
в 

С
О

З 
(с

ті
йк

им
и 

ор
га

н.
за

бр
уд

ню
ва

ча
ми

) 
в 

ре
гі

он
і ц

ен
т.

 і 
сх

.  
Є

вр
оп

и 
та

 о
ці

нк
а 

ча
со

ви
х 

 т
ен

де
нц

ій
 в

 
Є

вр
оп

і 

П
ро

ек
т 

M
O

N
ET

-E
ur

op
e 

У
го

да
, 2

01
0-

20
16

 
П

ро
до

вж
ув

ав
ся

 
ві

дб
ір

 
зр

аз
кі

в 
ст

ій
ки

х 
ор

га
ні

чн
их

 
за

бр
уд

ню
ва

чі
в 

на
 с

та
нц

ії 
мо

ні
то

ри
нг

у 
на

 о
. З

мі
їн

ий
. О

тр
им

ан
і 

ун
ік

ал
ьн

і 
да

ні
 

пр
о 

ко
нц

ен
тр

ац
ії 

за
бр

уд
ю

ва
чи

в 
в 

ат
мо

сф
ер

но
му

 п
ов

іт
рі

 з
а 

ми
ну

ли
 р

ок
и.

 Ч
от

ир
и 

сп
ів

ро
бі

тн
ик

а 
пр

ий
ня

ли
 у

ча
ст

ь 
в 

на
ра

да
х 

в 
М

ар
ок

ко
 т

а 
Бр

ю
сс

ел
і. 

 
 

31
. 

 Ш
ве

йц
ар

ія
 

Ж
ен

ев
а,

 Ц
ЕР

Н
 

(Є
вр

оп
ей

-с
ьк

а 
ор

га
-

ні
за

ці
я 

з я
де

рн
их

 
до

сл
ід

ж
ен

ь)
 

Д
ос

лі
дж

ен
ня

 
ве

ли
ко

ма
сш

та
бн

ої
 

ст
ру

кт
ур

и 
В

се
св

іт
у 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

е 
за

пр
о-

ш
ен

ня
. 

20
15

 
 

Д
ос

лі
дж

ен
о 

 п
ро

бл
ем

и 
ди

ск
ре

тн
ої

 к
ос

мо
ло

гі
ї. 

Ре
зу

ль
та

ти
 в

ід
 с

пі
вр

об
іт

ни
цт

ва
 - 

пі
дг

от
ов

ле
на

 д
о 

пу
бл

ік
ац

ії 
 1

 
ст

ат
тя

 в
 ж

ур
на

л 
з і

мп
ак

т-
фа

кт
ор

ом
. 

32
. 

 Ш
ве

ці
я 

Ін
ст

ит
ут

 ф
із

ик
и,

 
ма

те
ма

ти
ки

 т
а 

бі
ол

ог
ії 

У
ні

ве
рс

ит
ет

у 
Л

ін
чо

пі
нг

а 

 «
D

ev
el

op
m

en
t O

f 
N

an
ot

ec
hn

ol
og

y 
B

as
ed

 
B

io
se

ns
or

s  
  F

or
 

A
gr

ic
ul

tu
re

 –
 B

io
se

ns
or

s-
A

gr
ic

ul
t»

 

пр
ог

ра
ма

 F
P-

7 
20

15
 

 д
оп

ов
ід

ь 
на

 ін
те

рн
ац

іо
на

ль
ні

й 
ко

нф
ер

ен
ці

ї  
“1

st
 In

te
rn

at
io

na
l 

W
or

ks
ho

p 
on

 F
un

ct
io

na
l O

xi
de

 (F
O

X
) M

at
er

ia
ls

”.
 O

ct
ob

er
 1

-2
, 

20
15

, L
in

ko
pi

ng
 U

ni
ve

rs
ity

, S
w

ed
en

. Т
ем

а 
до

по
ві

ді
: “

Im
m

un
e 

B
io

se
ns

or
s B

as
ed

 o
n 

Ph
ot

ol
um

in
es

ce
nc

e 
Fr

om
 T

iO
2 

N
an

op
ar

tic
le

s”
. 

33
. 

 Ш
ве

ці
я 

У
ні

ве
рс

ит
ет

  
м.

 У
ме

о,
 

U
m

eå
 U

ni
ve

rs
ity

, U
m

eå
 

 

"A
 p

ro
gr

es
s o

f 
tu

be
rc

ul
os

is
 a

nd
 

H
IV

/tu
be

rc
ul

os
is

 
tre

at
m

en
t a

ss
es

se
d 

by
 

fin
ge

rp
rin

tin
g 

of
 sm

al
l 

m
ol

ec
ul

e-
bi

om
ar

ke
rs

 in
 

pa
tie

nt
s f

ro
m

 E
as

te
rn

 
Eu

ro
pe

" 

Д
ог

ов
ір

 
FP

7 
IR

SE
S-

31
90

07
-T

B
 

PR
O

G
N

O
SI

S 
20

13
-2

01
6 

 

 R
zh

ep
is

he
vs

ka
, O

. Z
in

ch
en

ko
, N

. S
hm

at
ko

va
, T

. P
hi

lip
po

va
,  

I. 
Se

ifu
lli

na
2,

 C
. L

ar
ss

on
. N

ov
el

 d
er

iv
at

iv
es

 o
f i

so
ni

co
tin

ic
 a

ci
d 

ar
e 

ac
tiv

e 
ag

ai
ns

t M
yc

ob
ac

te
riu

m
 b

ov
is

 a
nd

 M
yc

ob
ac

te
riu

m
 

tu
be

rc
ul

os
is

. 2
4t

h 
EC

C
M

ID
 2

01
4,

 B
ar

ce
lo

na
, S

pa
in

. 1
0-

13
 M

ay
 

20
14

.  
3 

ст
уд

ен
ти

, 1
 д

оц
ен

т 
ка

фе
др

и 
мі

кр
об

іо
ло

гі
ї, 

ві
ру

со
ло

гі
ї т

а 
бі

от
ех

но
ло

гі
ї, 

 2
 н

ау
ко

ви
х 

сп
ів

ро
бі

тн
ик

а 
БН

Н
Ц

 О
Н

У
 

ві
дв

ід
ал

и 
У

ме
о 

ун
ів

ер
си

те
т 

(Ш
ве

ці
я)

 т
а 

го
сп

іт
ал

ь 
у 

Ба
рс

ел
он

і 



108

79
 

 

№
 

п/
п 

К
ра

їн
а 

па
рт

не
р 

(з
а 

ал
фа

ві
то

м)
  

П
ар

тн
ер

 (д
ер

ж
ав

а,
 

ор
га

ні
за

ці
я,

 
ін

ст
ит

ут
, у

ст
ан

ов
а 

та
 ін

.) 

Н
аз

ва
 п

ро
гр

ам
и,

 
пр

ое
кт

у 
Д

ок
ум

ен
т,

 в
 р

ам
ка

х 
як

ог
о 

зд
ій

сн
ю

єт
ьс

я 
сп

ів
ро

бі
тн

иц
тв

о,
 

те
рм

ін
 й

ог
о 

ді
ї 

О
чі

ку
ва

ні
 р

ез
ул

ьт
ат

и 
та

 їх
  в

пр
ов

ад
ж

ен
ня

 

(І
сп

ан
ія

) з
 м

ет
ою

 о
зн

ай
ом

ле
нн

я 
з  

но
ві

тн
ім

и 
ме

то
да

ми
 

ді
аг

но
ст

ик
и 

ту
бе

рк
ул

ьо
зу

. 
34

. 
 Ю

не
ск

о 
U

N
ES

C
O

 
IU

G
S 

(М
іж

на
ро

д н
ий

 с
ою

з 
ге

ол
ог

іч
ни

х 
на

ук
) 

IG
C

P 
(М

іж
на

ро
дн

а 
ко

ре
ля

ці
йн

а 
пр

ог
ра

ма
)  

П
он

ад
 5

0 
ун

ів
ер

си
те

ті
в 

та
 

пі
дп

ри
єм

ст
в 

  

“F
ro

m
 th

e 
C

as
pi

an
 to

 
M

ed
ite

rr
an

ea
n:

  
En

vi
ro

nm
en

ta
l C

ha
ng

e 
an

d 
H

um
an

 R
es

po
ns

e 
du

rin
g 

th
e 

Q
ua

te
rn

ar
y”

 

У
го

да
 IG

C
P 

61
0 

20
13

-
20

17
 

3-
я 

пл
ен

ар
на

 к
он

фе
ре

нц
ія

: “
Fr

om
 th

e 
C

as
pi

an
 to

 M
ed

ite
rr

an
ea

n:
  

En
vi

ro
nm

en
ta

l C
ha

ng
e 

an
d 

H
um

an
 R

es
po

ns
e 

du
rin

g 
th

e 
Q

ua
te

rn
ar

y”
, A

st
ra

kh
an

 (R
us

si
a)

, 2
2-

30
 ж

ов
тн

я 
20

15
  

Те
хн

іч
на

 с
ес

ія
 T

13
8 

“F
ro

m
 th

e 
C

as
pi

an
 to

 M
ed

ite
rr

an
ea

n:
 

En
vi

ro
nm

en
ta

l C
ha

ng
e 

an
d 

H
um

an
 R

es
po

ns
e 

du
rin

g 
th

e 
Q

ua
te

rn
ar

y 
G

eo
lo

gi
ca

l S
oc

ie
ty

 o
f A

m
er

ic
a 

(G
SA

) A
nn

ua
l M

ee
tin

g 
an

d 
Ex

po
si

tio
n,

 1
–4

 л
ис

то
па

да
 2

01
5,

 Б
ал

ті
мо

р,
 М

ер
ил

ен
д,

 
С

Ш
А

  
С

пе
ц.

 с
ес

ія
 “

S 
29

 - 
Q

ua
te

rn
ar

y 
St

ra
tig

ra
ph

y 
of

 th
e 

Po
nt

o-
C

as
pi

an
 

re
gi

on
”,

 S
TR

A
TI

20
15

 Г
ра

ц,
 А

вс
тр

ія
, 1

9-
 2

3 
ли

пн
я 

 2
01

5 
 

     



109

Інформація про наукову та науково-технічну  діяльність, що здійснювалась спільно з 
науковими установами національної академії наук україни та національних галузевих 

академій наук

Одним із шляхів забезпечення високої якості та підвищення конкурентоздатності університетської 
освіти України є співробітництво класичних університетів з інститутами Національної академії наук 
України.

Ефективність тісної співпраці підтверджують плідні стосунки університету з багатьма інститутами 
НАНУ, які ґрунтуються на договорах про співробітництво. 

Результати співробітництва з академічними установами відображені у спільних наукових розробках:
- Спільний проект з Фізико-хімічним інститутом імені О. В. Богатського НАН України по вивченню 

анксіолітичної активності синтезованих сполук;
- Концепція соціально-економічного розвитку Українського Причорномор’я спільно з Інститутом 

проблем ринку та економічно-географічних досліджень НАН України;
- Спільний проект з Фізико-хімічним інститутом захисту навколишнього середовища і людини НАН 

і МОН України «Властивості і екологічна небезпека атмосферних аеродисперсних частинок, що міс-
тяться у викидах Чорнобильської АЕС»;

- Спільний проект з Інститутом геологічних наук НАН України по складенню Національного банку 
геологічної інформації по Світовому океану;

- Спільна програма з Інститутом теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України в галузі 
запровадження грідтехнології для наукових розробок.

- Програма дослідження малих тіл сонячної системи на базі Міжнародного наукового центру астро-
номічних та медико-екологічних досліджень (ГАО НАНУ, пік Терскол, Приельбрусся).

Плідні стосунки Одеський національний університет імені І. І. Мечникова підтримує з інститутами 
Національної академії наук України, які ґрунтуються на договорах про співробітництво. Університет 
тісно співпрацює з Інститутом археології НАН України, Інститутом історії НАН України, Інститутом 
мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М. Рильського НАН України, Інститутом укра-
їнознавства імені І. Крип’якевича, Інститутом сходознавства імені А. Кримського, Інститутом україн-
ської археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, Інститутом фізики напів-
провідників НАН України, Інститутом  технічної теплофізики НАН України, Інститутом мікробіології і 
вірусології імені Д. К. Заболотного, Інститутом біології південних морів НАН України і його Одеським 
філіалом, Інститутом гідробіології, Фізико-хімічним інститутом імені О.В. Богатського НАН України, 
Інститутом біоколоїдної хімії імені Ф. Д. Овчаренка НАН України, Інститутом колоїдної хімії та хімії 
води імені А. В. Уманського НАН України, Інститутом газу НАН України, Інститутом геологічних наук 
НАН України, Науковим центром – Інститутом ядерних досліджень НАН України, Інститутом фізіоло-
гії людини та тварин імені О. О. Богомольця НАН України, Одеським селекційно-генетичним інститу-
том УААН, Науково-дослідним інститутом «Біотехніка» УААН та багатьма іншими.

Ця співпраця не обмежується лише спільною роботою над виконанням фундаментальних та при-
кладних наукових проектів, взаємними консультаціями, рецензуванням та опонуванням дисертаційних 
робіт, монографій, підручників, підготовкою спільних публікацій. Щорічно на базі університету разом 
з інститутами Національної академії наук України та науковими товариствами проводяться близько 30 
міжнародних та вітчизняних наукових та науково-практичних конференцій, конгресів, з’їздів, круглих 
столів тощо.

Так, науковцями ОНУ та Академії наук проведено з’їзд фізиків України, щорічна Міжнародна Літня 
школа з молекулярної мікробіології і біотехнології, з’їзд Українського ботанічного товариства. На цих 
форумах обговорено сучасний стан досліджень та накреслено плани розвитку з певних напрямів в сис-
темі академічної та університетської науки України.

На сьогодні організаційний рівень співробітництва університету з різними інститутами Національ-
ної академії наук України не однаковий. Форми співпраці різноманітні – від окремих угод про співро-
бітництво до конкретних кроків, зокрема:

▪ договір про співробітництво в галузі наукової та навчальної роботи;
▪ проведення навчального процесу на базі установ з залученням провідних вчених; 
▪ використання матеріально-технічної бази;
▪ виконання спільних науково-дослідних робіт;
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▪ створення на базі установ філій кафедр університету;
▪ організація на базі установ підготовки спеціалістів з перспективою створення відповідних спе-

ціалізацій в університеті;
▪ створення науково-навчальних центрів спільного підпорядкування;
▪ рецензування та опонування дисертаційних робіт;
▪ проведення наукових конференцій, конгресів, з’їздів, семінарів тощо.

Особливо важливою слід вважати безпосередню участь членів Національної академії наук України 
та співробітників Академії у навчальному процесі. Так, вже стали традиційними в нашому університеті 
оглядові лекції академіків. 

Одеським національним університетом спільно з Інститутом мікробіології і вірусології НАНУ запо-
чатковано регулярну щорічну Міжнародну літню школу з молекулярної мікробіології і біотехнології. 
Програма школи включає теоретичний (20 годин) і практичний (60 годин) курси і проходить впродовж 
двох тижнів. Матеріально-технічне забезпечення її роботи взяв на себе університет. Школа проводить-
ся на базі кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології, а проведення теоретичного і практичного 
курсів забезпечують співробітники відділу молекулярної вірусології Інституту мікробіології і вірусо-
логії НАНУ.

Плідні стосунки в плані спільної підготовки молодих вчених склалися останніми роками й з Інсти-
тутом мікробіології і вірусології НАНУ. Студенти на базі інституту проходять практику та виконують 
курсові, дипломні та магістерські роботи, інститут надає робочі місця для виконання кандидатських 
дисертацій аспірантам університету, співробітники інститут керують дисертаційними роботами наших 
аспірантів, інститут охоче бере до себе в аспірантуру наших випускників кафедри мікробіології і віру-
сології для підготовки власних кадрів.

Одеський національний університет накопичив значний і важливий досвід тісної співпраці з Фізи-
ко-хімічним інститутом імені О. В. Богатського НАН України в рамках хіміко-фармацевтичного на-
вчально-науково-виробничого комплексу  Міністерства освіти і науки України і Національної академії 
наук України створеного спільним наказом № 392 від 27.10.1997 р. та № 257 від 06.11.1997. Комплекс 
створено відповідно до постанови Президії НАН України та Колегії МОН України від 04.10.1995 р. 
№  1 Ос/1-4/259 «Про поглиблення взаємодії між НАН України  та Міносвіти України», а також з метою 
забезпечення на високому навчальному, навчально-методичному та науковому рівні підготовки студен-
тів за спеціалізацією «фармацевтична хімія», проведення фундаментальних та прикладних досліджень 
у галузі медичної та фармацевтичної хімії та реалізації результатів досліджень для вирішення проблем 
фармацевтичної промисловості України.

Безсумнівним є одне: різнопланове співробітництво університетів і інститутів Національної акаде-
мії наук України – взаємовигідне і сприяє зростанню якості освіти, а відтак підвищенню рівня підготов-
ки кадрів та розвитку наукової сфери.

 
Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями або київською міською державною 
адміністрацією та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для 

вирішення регіональних потреб

Сучасна політика регіонального розвитку є складовою частиною загальнодержавної політики, сус-
пільно-політичних і соціально-економічних перетворень в Україні. Оскільки регіони є органічною час-
тиною країни, то зростання її добробуту цілком залежить від зростання кожного з регіонів.

Університет затверджений в якості наукової організації – куратора Нижньодністровського націо-
нального природного парку та Національного природного парку Тузловськи лимани. 

Результати спостережень на острові Зміїний оперативно передавались в Гідрометцентр Чорного і 
Азовського морів та використовувались для складання оперативних прогнозів погоди. Результати ви-
значення гідрохімічного режиму морських вод регулярно передавались для включення в річні націо-
нальні звіти, які готувало Мінприроди України для Секретаріату Конвенції з захисту Чорного моря від 
забруднення. Крім того, участь в міжнародних проектах дозволила займатись вирішенням актуальних 
проблем створення науково-методичної бази для спільного з з причорноморськими країнами моніто-
рингу Чорного моря. 

Виконується угода про співробітництво та організацію взаємовідносин з Одеським регіональним 
центром «Облдержродючість» щодо реалізації проектів у сфері науково-технічної діяльності за напрям-
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ком «Грунтово-екологічні експертизи сільськогосподарських земель та розробка методів збереження і 
відтворення родючості грунтів». Основні положення отриманих результатів грунтових досліджень ви-
користовуються при контролі агромеліоративного стану чорноземів зрошувальних систем (Дунай-Дні-
стровська, Нижньодністровська, Татарбунарська). Розроблені агромеліоративні заходи з покращення 
стану та підвищення родючості чорноземів масивів зрошення у дослідно-експериментальному порядку 
використовуються в СТОВ «Агрофірма Петродолинське» Овідіопольського району, Одеської області.

За участю проф. Топчієва О. Г. (каф. економічної географії) розроблено міждержавний (Україна, 
Молдова, Румунія) проект «Єврорегіон – Нижній Дунай», який передбачає співпрацю країн у створенні 
соціально-економічної інфраструктури, раціонального природокористування і охорони природи в цьо-
му регіоні. Університет брав участь у розробці стратегії економічного і соціального розвитку Одеської 
області до 2015 р.

За завданням Одеської облдержадміністрації та облради обстежено стан ґрунтів і земель Дунай-Дні-
стровської зрошувальної системи, прилеглих до опрісненого дунайською водою оз. Сасик, у зв’язку із 
вимогою місцевої громадськості повернути озеру статус морського лиману. 

За ініціативою Центру «Конфліктологія і медіація» при кафедрі політології Іституту соціальних наук 
та за підтримкою Одеської ОГА з 11.05.14 р. проведено низку семінарів міждисциплінарної міжвузів-
ської експертної групи вчених з метою напрацюівання практичних підходів щодо нормалізації соці-
ально-політичної ситуації та посткризової адаптації в місті та регіоні (медіатор – доц. І.Г. Терещенко).

Щорічно спільно з Обласним управлінням екології і природних ресурсів в Одеській області (нині 
Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації) ботанічний 
сад бере участь у проведенні «Дня довкілля», програмі «Парад парків», «Осінній день в саду».

У звітний період за замовленням міської та районних адміністрацій, а також інших закладів прове-
дено фітосанітарне обстеження ряду об’єктів м. Одеси та подавалися рекомендації щодо їх охорони і 
захисту від шкідників і хвороб.

На замовлення Одеської обласної державної ради виконується науково-технічна робота «Супровід 
і виконання авторського та інформаційно-технічного обслуговування (тестування) інформаційно-про-
грамного комплексу (ІПК) – автоматизованої електронної системи голосування АЕСГ/М «Вибір 3 М» у 
міжсесійний період та під час проведення сесій Одеської обласної ради», що була виконана у 2015 році, 
забезпечує електронне голосування під час проведення сесій Одеської обласної ради, згідно вимогам 
Регламенту Одеської обласної ради. Обсяг її фінансування – 160,0 тис. грн. на рік.

За завданням ООДА робоча група біологічного факультету підготувала «Список рідкісних та зни-
каючих рослин та тварин Одещини», який було затверджено на сесії облради. За запитом Обласного 
управління «Одесаліс» підготовлено обґрунтування лімітів на природокористування у зоологічному за-
казнику державного значення «Петровський ліс» та заказнику місцевого значення «Дальницький ліс». 
Фахівці-біологи взяли участь у підготовці експертного висновку регіональних фахівців щодо встанов-
лення меж парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення дендропарку «Перемога».

За сприяння депутата Одеської обласної ради було залучено спонсорське фінансування та здійснено 
авторським колективом співробітників НДІ фізики видання Історичного нарису «Научно-исследова-
тельский институт физики (1903-2015), присвяченого 150-річчю Одеського національного університе-
ту імені І. І. Мечникова (ум.-друк.арк. 4,88, накл. 120 пр.).

Науково-педагогічні працівники є членами комісій Одеської ОДА:
- по проблемам заповідної справи області;
- по проблемам Нижньодністровського національного природного парку;
- по Національному парку «Тузловська група лиманів»;
- по Одеському зоопарку;
- по визначенню соціально значущих видань місцевих авторів.
Місцевими органами влади коштів на проведення наукових досліджень та розробок у 2015 році ви-

ділено не було.

Відомості  щодо поліпшення рівня  інформаційного забезпечення наукової діяльності, 
доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних  провідних наукових 

видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність

Інформаційне забезпечення наукової діяльності в університеті здійснюється за схемою «колективу 
виконавців – усі існуючі джерела інформації».
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Ураховуючи велику кількість і розгалужену мережу навчальних і наукових підрозділів університету, 
проведення на їх базі різноманітних за напрямом та тематикою наукових проектів, досліджень вимагає 
активного впровадження у загальний науковий процес університету нових методів, прогресивних ме-
ханізмів інформаційно-аналітичного забезпечення всіх його співробітників.

Університетська наука є не тільки користувачем інформації, а й одним з головних джерел її попо-
внення, обміну і розповсюдження. Проведено державну реєстрацію в УкрІНТЕІ науково-дослідних 
робіт та направлено звіти із завершених тем, таким чином університет поповнює інформаційні ре-
сурси держави. 

Новий крок в інтеграції наукових процесів в світове співтовариство був зроблений з активізацією в 
університеті створення потужних комп’ютерних мереж. Темп розвитку іноформаційної системи ОНУ 
є одним з найвищих в Україні. Так, яскравим прикладом поєднання активної роботи центру інфор-
маційних технологій та прес-служби університету є стрічка новим на головній сторінці сайту, яка за 
результатами моніторингу всесвітньої комп’ютерної мережі є однією з найбільш інформативно-цікавих 
на просторі СНД.

Важливу роль в інфраструктурі університету відіграє інформаційно-телекомунікаційна система – це 
високошвидкісне телекомунікаційне обладнання та інформаційні ресурси. Телекомунікаційна мережа 
університету охоплює всі навчальні корпуси університету. Створено WEB-сторінку «Наука», яка є скла-
довою сайту університету.

Складовою частиною інформаційної інфраструктури освіти і науки університету є Наукова бібліо-
тека. Це одна з найстаріших та найбільших бібліотек на півдні України та володіє близько 4 млн.томів, 
серед яких визначне місце належить виданням ХУ-ХУШ ст., часто унікальним не тільки для нашої 
країни, але і для всього світу.

Сьогодні функціонує нова модель « Бібліотека-інформаційний центр». Одним із пріоритетних на-
прямків діяльності Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 
–  перехід на нові технології формування та використання інформаційних ресурсів, інформаційно-ана-
літичне  забезпечення наукового на навчального процесів університету. Новий сегмент в бібліотечній 
роботі – відповідальність за розповсюдження результатів науково-дослідної роботи вчених універси-
тету, проведення наукометричних та бібліометричних досліджень, просування періодичних видань 
університету в наукометричні бази. Проводиться моніторинг світових інформаційних ресурсів, збір 
та аналіз інформації про світові та національні рейтинги вузів. Наукова бібліотека є видавцем електро-
нного наукового журналу відкритого доступу.

Наукові  проекти,  спрямовані  на введення  в  науковий  обіг значного обсягу  цінної інформації і 
ведуться за такими напрямками: підготовка і видання наукових довідкових видань, участь у створенні  
Державного  реєстру  книжкових пам’яток України  як складової  частини Державного реєстру на-
ціонального культурного надбання, участь у створені національної бібліографії України, репертуару 
української книги та періодики, комплексне вивчення історичних колекцій, реконструкція «розсіяних» 
колекцій, дослідження з історії університету, бібліотеки та формування  окремих колекцій, підготовка 
та видання «Вісника Одеського національного університету. Серія Бібліотекознавство, бібліографоз-
навство,  книгознавство», створення та  супроводження університетського  репозитарію   відкритого 
доступу як платформи для інтеграції в світовий інформаційний науковий простір, проведення біблі-
ометричних та наукометричних досліджень, створення нових БД, створення електронної бібліотеки, 
міжнародне співробітництво.

Пріоритетним у сучасному обслуговуванні має бути надання користувачеві повнотекстових доку-
ментів. Бібліотекою приділяється велика увага базам даних, саме вони - основа якості та ефективності 
пошуку інформації. У 2015 році було закуплено 19 БД (з них 16 повнотекстові):

• «Ліга – Закон» – комп’ютерно-правова програма
• Електронна бібліотека «Центру учбової літератури»

Компанія East View Publications надає доступ до повнотекстових журналів з гуманітарних, соціаль-
них і політичних наук, літературно-мистецьких творів та ін.:

• «Суспільні і гуманітарні видання» («EastView»).
• «Видання України» («EastView»).
• «Бібліотечна справа і інформаційне обслуговування» («EastView»).
Компанія EBSCO Publishing — надає електронний доступ до повнотекстових журналів у сфері біз-

несу, гуманітарних і суспільних наук і інших академічних дисциплін, а також до популярних періодич-
них видань:
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• Academic Search Premier («EBSCO»).
• AHFS Consumer Medication Information («EBSCO»).
• Business Source Premier («EBSCO»)
• ERIC («EBSCO»)
• European Views of the Americas: 1493 to 1750 («EBSCO»)
• Green FILE («EBSCO»)
• Health Source - Consumer Edition («EBSCO»)
• Health Source: Nursing/Academic Edition («EBSCO»)
• Library, Information Science & Technology Abstracts («EBSCO»)
Master FILE Premier («EBSCO»)
• MEDLINE Newspaper Source («EBSCO»)
• Newspaper Source («EBSCO»)
•     Regional Business News («EBSCO») /
 •     Teacher Reference Center («EBSCO»).
Загальний обсяг повнотекстових баз складає 1319070 назв документів.
На протязі 2015 року користувачеві надавався доступ до безкоштовних БД:
• «INTAS» – електронна наукова інформація для бібліотек, наукових організацій (доступ до ре-

сурсів видавництв «Blackwell Publishing», «Springer», «Kluwer»).
• «SpringerLink» – інформаційна служба надає доступ до більш 1200 назв журналів в електро-

нному виді по науці, техніці і медицині.
• «DOAJ» – журнали у відкритому доступ (охоплює безкоштовні, повнотекстові, наукові рецен-

зовані журнали по різним категоріям, на багатьох язиках.) Ця директорія включає більш 1503 назв 
журналів, 380 з них, доступні для постатейного пошуку.

• «Европейская цифровая библиотека - The European Library (TEL) «
• World Digital Library – Світова Цифрова Бібліотека.
• ScientiflcCommons.org – гарвестер, що забезпечує вільний доступ до наукових робіт різноманіт-

ної тематики, опублікованих та розташованих у відкритих репозитаріях усього світу.
• OAIster – гарвестер наукової інформації.
• CERN document server – повнотекстові документи в галузі фізики та суміжних дисциплін.
• Cogprints – архів публікацій в галузі когнітивних наук (психологія, лінгвістика, біологія, 

комп’ютерні науки, філософія).
• Directory of Mathematics Preprintand e-PrintServers – каталог посилань на архіви препринтів та 

електронних публікацій з математики та суміжних наук.
• SAO/NASA Astrophysics Data System – цифрова бібліотека з фізики та астрономії.
• SSRN Social Science Research Network (SSRN) – реферати до 320200 наукових публікацій, повні 

тексти 258500 документів в галузі соціальних наук.
• Economistsonline – економічні публікації.
• RePEc – Відкритий Архів з економіки.
• Гарвестер української наукової інформації.
• Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України:
• Socionet (Соционет) – портал доступу до російських наукових матеріалів (понад 30 інститутів 

Російської Академії Наук) в різних галузях знань, передусім суспільних науках.
• «База даних безкоштовних електроних журналів» – близько 4000 журналів. 
• Cornell University Library (архів) – 659384 електронних публікацій в області физики, математи-

ки, комп’ютерних наук, біології, фінансів та статистики.
• eLIBRARY.RU – Научная электронная библиотека (Росія).
• Вісник Московського державного університету, серія «Хімія» (Росія).
• Журнал «КВершине» (Росія).
• 3 1 січня 2015 року до 31 січня 2015 року надавався доступ до – юридичної повнотекстової 

бази даних HeinOnline. База даних охоплює понад 1800 юридичних періодичних видань. Крім колекції 
юридичних журналів, HeinOnline також містить повне зібрання «Congressional Recor», повне зібрання 
«United States Reports» (починаючи з 1754), відомі світові судові справи (з початку 1700), юридичну 
класику XVI–XX століть, зібрання угод Організації Об’єднаних Націй і Ліги Націй, усі угоди США, 
Федеральний реєстр (з моменту створення в 1936), Зведення федеральних нормативних актів (почина-
ючи з 1938) і багато іншого. Матеріали доступні в PDF форматі.
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Надавався тестовий доступ до тематичних баз від компанії EBSCO Publishing:
▪ Academic Search Complete (EBSCO) -
▪ Applied Science & Technology Source (EBSCO),
▪ Legal Source (EBSCO),
▪ Political Science Complete (EBSCO),
▪ Humanities Source (EBSCO),
▪ Education Source (EBSCO).

• Колекціі Springer Link Online Journal містить понад 2200 рецензованих англомовних журналів.
• Журналів видавництва Wiley Online Library – однієї з найбільших світових видавничих копаній, 

що публікує 1500 рецензованих журналів (третій по кількості показник після Elsevier та Springer).
• Антиплагіатної інтернет-системи StrikePlagiarism від польського розробника StrikePlagiarism.
• Інформаційних ресурсів компанії Gale Cengage Learning – беззаперечного світового лідера з  

постачання наукових та освітніх інформаційних ресурсів.
• Мультидисциплінарної бази Info Trac Academic One File для літературознавців Artemis Literary 

Sources та двох баз платформи Artemis Primary Sources – Financial Times Historical Archive 1888–2010 і 
Economist Historical Archive.

• сервісу SciFinder- пошукова система від компанії Chemical Abstracts Service (CAS), що дозволяє 
здійснювати пошук по найбільш повному массиву інфомації в галузі хімічних наук.

• БД «ВіоОпе»
• Polpred.com. Огляд засобів масової інформації.

У 2015 році Одеський університет тісно співпрацював з Одеським центром науково-технічної ін-
формації і з Одеським інноваційно-інформаційним центром «Інвац». Завдяки співпраці співробітники 
ОНУ мали постійний доступ до патентних баз України і закордонних держав.

Таким чином, був забезпечений патентний пошук аналогів і прототипів наукових розробок, що ве-
дуться в університеті, та отримано у 2015 році – 21 охоронний документ, з них 3 патенти на винаходи.

Правова охорона інтелектуальної власності сприяє розвитку заснованого на наукових досягненнях 
інноваційного підприємства, стимулює інноваційний процес шляхом надання її власнику монополії на 
використання об’єкта охорони протягом визначеного терміну, внаслідок чого він отримує прибуток, а 
суспільство можливість задовольнити свої потреби за рахунок впровадження цього об’єкта у виробни-
цтво.

Надійна охорона та комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності забезпечить виробництво на-
укомісткої продукції і зміцнить позиції університету на ринку.

  
Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах 

робочого часу викладачів

У 2015 р. зареєстровано в УкрІНТЕІ та включено до тематичного плану науково-дослідних робіт 
університету 79 кафедральних тем без цільового фінансування відповідно затвердженим пріоритетним 
напрямам, зокрема:

1.1. «Найважливіші проблеми фізико-математичних та технічних наук» – 13 тем
1.2. «Найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій» – 6 тем
1.3. «Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій» – 9 тем
1.5. «Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук» – 51 тема
У 2015 році продовжено розвиток нової форми наукової діяльності – виконання 8 комплексних про-

ектів, в науково-дослідній роботі яких задіяні провідні фахівці з різних кафедр і навіть структурних 
підрозділів. 

Вибір наукового напрямку досліджень та виконання науково-дослідних робіт спрямовано на забез-
печення конкурентоспроможності України та сталий розвиток суспільства і держави, а також на під-
вищення ефективності навчально-виховного процесу та формування висококваліфікованого фахівця в 
умовах класичного університету. 

У 2015 році закінчено виконання 14 кафедральних тем. Вперше отримані наукові теоретичні та прак-
тичні результати досліджень мають фундаментальне наукове та освітянське значення для подальшого 
розвитку української вищої освіти та науки. В результаті використання обґрунтованих оригінальних 
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експериментальних даних та теоретичних висновків в навчальному процесі оновлені та розроблені 
нові програми навчальних фахових дисциплін, плани семінарських й практичних занять та завдання 
для самостійної та індивідуальної роботи студентів; курси лекцій та спеціальні курси. Найсуттєвіші 
наукові результати демонструють високий рівень та відповідають світовим показникам. 

Тема: «Розробка підходів теоретичної та практичної підготовки студентів університету до безпечної 
життєдіяльності» (№ держреєстрації – 0111U005116)

Науковий керівник – доц. Гвоздій С.П.
Розроблені теоретичні підходи та навчально-методичні рекомендації щодо підготовки студентів до 

безпечної життєдіяльності та оптимізації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закла-
ді; запропоновано систему медичної, психолого-педагогічної допомоги, яка відповідає існуючому рів-
ню загроз, небезпек, ризиків, хвороб, патологічних станів. 

Опубліковано:
10 – статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України
1 – навчальний посібник
116 – публікацій у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до пере-

ліку наукових фахових видань України

Тема: «Актуальні проблеми дослідження соціальних комунікацій» (№ держреєстрації – 0111U006699)
Науковий керівник – проф. Александров О.В.
Виокремлено основні форми ідейної концепції етапів здійснення акту комунікації, особливості ма-

сово-комунікаційної моделі, її складників. Запропоновані схеми вивчення базової моделі публіцистич-
ної комунікації, новітньої української журналістики, «товстої» періодики, літературно-мистецької пері-
одики, сучасних прикладних соціально-комунікаційних технологій: піар, реклама, брендинг. Аналогів 
такої моделі немає. 

Опубліковано:
109 – статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України
50 – публікацій у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку 

наукових фахових видань України
3 – монографії
1 – підручник
10 – навчальних та навчально-методичних видань
Захищено:
1 – кандидатська дисертація
12 – магістерських робіт

Тема: «Українське Причорномор’я в історичному та історіографічному контекстах» (№ держреє-
страції – 0111U008029).

Науковий керівник – проф. Хмарський В. М.
Розкриті персональні, інституційні та ідейні особливості розвитку регіонального історіографічного 

процесу ХІХ – ХХ ст., його зв’язок з процесом націотворення. Запропоновані нові концепції розвитку 
університетської україністики, розкриті різні аспекти історії ОНУ імені І.І. Мечникова. Введено до обі-
гу значний фактичний матеріал.

Опубліковано:
56 – статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних
148 – статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України
393 – публікацій у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до пере-

ліку наукових фахових видань України
20 – монографій
3 – методичні рекомендації
7 – збірок
Захищено:
3 – докторських дисертації
5 – кандидатських дисертацій
10 – магістерських робіт



116

Тема: «Сучасні проблеми лінгвістичної славістики в синхронії та діахронії» (№ держреєстрації – 
0111U006701)

Науковий керівник – проф. Войцева О. А.
Розроблені теоретичні аспекти, встановлені закономірності у функціонуванні тематичних лексич-

них груп, ономастичної лексики та фразеології слов’янських мов; особливості рекламного дискурсу, 
національно-мовної картини світу. Складено бібліографічну довідку сучасних наукових напрямів лінг-
вістичної славістики, яка складається з 188 позицій.

Опубліковано:
77 – статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України
46 – публікацій у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку 

наукових фахових видань України
3 – монографії
2 – підручника
8 – навчальних посібників
6 – збірників наукових статей
Захищено:
2 – докторські дисертації
2 – кандидатські дисертації
10 – магістерських робіт

Тема: «Дослідження філософсько-методологічних, культурологічних та теоретико-системних аспек-
тів знання та пізнання» (№ держреєстрації – 0111U005724)

Науковий керівник – доц. Чайковський О. В.
Представлено базу джерельних даних, архів електронної інформації з багатоаспектного досліджен-

ня; теоретико-концептуальну базу нових міждисциплінарних напрямків; здійснена  апробація відповід-
них дослідницьких та освітніх наукових моделей і технологій; створена, оформлена і презентована у 
текстуальній формі концепція інтегрального синтезу і взаємодоповнюваності філософсько-методоло-
гічних, культурологічних та теоретико-системних аспектів знання та пізнання.

Опубліковано:
44 - статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних
20 – публікацій в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних
92 – статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України
138 – публікацій у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до пере-

ліку наукових фахових видань України
11 – монографій
4 – підручника
7 – навчальних посібників
1 – словник-довідник
Захищено:
5 докторських дисертацій
4 кандидатських дисертації
16 магістерських робіт

Тема: «Стійкий розвиток національних економік в умовах нестабільності світової валютно-фінансо-
вої системи» (№ держреєстрації - 0111U006702)

Науковий керівник – проф. Якубовський С. О.
Вперше на основі аналізу даних платіжного балансу і міжнародної інвестиційної позиції розроблено 

науково-методичний інструментарій дослідження впливу дохідності іноземних прямих, портфельних 
та інших інвестицій на зовнішньоекономічну рівновагу в країнах з ринком, що формується. Отримані 
результати аналізу впливу боргової та бюджетної політики на дохідність іноземних інвестицій в Укра-
їні, використані Департаментом зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції Одеської 
обласної державної адміністрації під час розробки та впровадження «Програми залучення іноземних 
інвестицій та розвитку зовнішньоекономічної діяльності Одеської області на 2014 – 2015 рр.». 

Опубліковано:
3 – статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних
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11 – статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України
6 – публікацій у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку 

наукових фахових видань України
4 – монографій
3 – навчальні посібники
Захищено:
2 – кандидатські дисертації
5 – магістерських робіт

Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Перелік науково-навчального обладнання, яке передбачається придбати для модернізації 
матеріально-технічної бази Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

91 

 

ХІV.  Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 
  

Перелік науково-навчального обладнання, яке передбачається придбати для модернізації 
матеріально-технічної бази Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 

 

 
 
№ 
п/п 

Назва приладу 
(українською мовою та 
мовою оригіналу) і його 
марка, фірма- виробник, 

країна походження 

Обґрунтування потреби закупівлі приладу 
(обладнання) в розрізі  наукової тематики, 
що виконується ВНЗ/науковою установою 

Вартість, 
дол. 
США 

або євро 

Вартість, 
тис. грн. 

1 2 3 4 5 
1 Спектрофотометр 

Jenway 6800 в комплекті 
Shimadzu (Японія) 

Замовлене обладнання необхідне для 
проведення науково-дослідних робіт 
(більше ніж 50 тем), що виконуються 
за державною програмою «Наука в 
університетах», державним 
замовленням та завданням 
держбюджетної тематики за 
напрямами Нанотехнології, 
Біотехнології, Нові речовини та 
матеріали, Охорона навколишнього 
середовища. 

 120 000 

2 Спектрофотометр UV-
2600 Монохроматор 
Черні-Тернера 
Shimadzu (Японія) 

Замовлене обладнання необхідне для 
проведення науково-дослідних робіт 
(більше ніж 50 тем), що виконуються 
за державною програмою «Наука в 
університетах», державним 
замовленням та завданням 
держбюджетної тематики за 
напрямами Нанотехнології, 
Біотехнології, Нові речовини та 
матеріали, Охорона навколишнього 
середовища 

 140 000 

3 Аналізатор розміру 
часток Photocor Compact 
Shimadzu (Японія) 

Замовлене обладнання необхідне для 
проведення науково-дослідних робіт 
(більше ніж 50 тем), що виконуються 
за державною програмою «Наука в 
університетах», державним 
замовленням та завданням 
держбюджетної тематики за 
напрямами Нанотехнології, 
Біотехнології, Нові речовини та 
матеріали, Охорона навколишнього 
середовища 

 220 000 

4 Рідинний хроматограф 
Agilent 1260 в комп-ті 
США 

Замовлене обладнання необхідне для 
проведення науково-дослідних робіт 
(більше ніж 50 тем), що виконуються 
за державною програмою «Наука в 
університетах», державним 

 384000 
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замовленням та завданням 
держбюджетної тематики за 
напрямами Нанотехнології, 
Біотехнології, Нові речовини та 
матеріали, Охорона навколишнього 
середовища 

5 Монохроматор МДР-204  
з комплектом 
додаткових пристроїв 
ООО «ЛОМО 
ФОТОНІКА» 
м.Санкт-Петербург,  
Росія 

Замовлене обладнання необхідне для 
проведення науково-дослідних робіт 
(більше ніж 50 тем), що виконуються 
за державною програмою «Наука в 
університетах», державним 
замовленням та завданням 
держбюджетної тематики за 
напрямами Нанотехнології, 
Біотехнології, Нові речовини та 
матеріали, Охорона навколишнього 
середовища 

 276 500 

6 Вимірювальний 
комплекс на основі  
атомно-силового 
мікроскопу «Інтегра 
Аурум» 
Компанія НТ-МДТ 
м. Москва, Росія 

Замовлене обладнання необхідне для 
проведення науково-дослідних робіт 
(більше ніж 50 тем), що виконуються 
за державною програмою «Наука в 
університетах», державним 
замовленням та завданням 
держбюджетної тематики за 
напрямами Нанотехнології, 
Біотехнології, Нові речовини та 
матеріали, Охорона навколишнього 
середовища 

 500 000 

7 Високошвидкісна 
наукова CMOS камера 
Neo DC-152Q-C00-FI 
Фірма ANDOR 
Technology 

Замовлене обладнання необхідне для 
проведення науково-дослідних робіт 
(більше ніж 50 тем), що виконуються 
за державною програмою «Наука в 
університетах», державним 
замовленням та завданням 
держбюджетної тематики за 
напрямами Нанотехнології, 
Біотехнології, Нові речовини та 
матеріали, Охорона навколишнього 
середовища 

 200 000 

8 Безкюветный 
флюороспектрометр 
NanoDrop 3300 
Nano Drop Products, 
США 

Замовлене обладнання необхідне для 
проведення науково-дослідних робіт 
(більше ніж 50 тем), що виконуються 
за державною програмою «Наука в 
університетах», державним 
замовленням та завданням 
держбюджетної тематики за 
напрямами Нанотехнології, 
Біотехнології, Нові речовини та 
матеріали, Охорона навколишнього 
середовища 

 108 000 
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9 Ротаційний мікротом 
НМ 325, 
Thermo Scientific, США 

Замовлене обладнання необхідне для 
проведення науково-дослідних робіт 
(більше ніж 50 тем), що виконуються 
за державною програмою «Наука в 
університетах», державним 
замовленням та завданням 
держбюджетної тематики за 
напрямами Нанотехнології, 
Біотехнології, Нові речовини та 
матеріали, Охорона навколишнього 
середовища 

 100 000 

10 Кабінет біологічної 
безпеки Airstream АС2-
4Е1, 
ESCO, (Сингапур) 

Замовлене обладнання необхідне для 
проведення науково-дослідних робіт 
(більше ніж 50 тем), що виконуються 
за державною програмою «Наука в 
університетах», державним 
замовленням та завданням 
держбюджетної тематики за 
напрямами Нанотехнології, 
Біотехнології, Нові речовини та 
матеріали, Охорона навколишнього 
середовища 

 100 000 

11 Автоматична 
метеорологічна станція 
MiniMet на основі 
DataHog2 (Skye 
Instruments) 
Skye Instruments   21 
Ddole Enterprise Park 
Llandrindod Wells, Powys 
LD1 6DF UK 

Замовлене обладнання необхідне для 
проведення науково-дослідних робіт 
(більше ніж 50 тем), що виконуються 
за державною програмою «Наука в 
університетах», державним 
замовленням та завданням 
держбюджетної тематики за 
напрямами Нанотехнології, 
Біотехнології, Нові речовини та 
матеріали, Охорона навколишнього 
середовища 

 125000 

12 Hach BioTector 
TOC/TN/TP Analyzer, 
Plus Model – 
Polyphosphorus 
HACH Company World 
Headquarters 

Замовлене обладнання необхідне для 
проведення науково-дослідних робіт 
(більше ніж 50 тем), що виконуються 
за державною програмою «Наука в 
університетах», державним 
замовленням та завданням 
держбюджетної тематики за 
напрямами Нанотехнології, 
Біотехнології, Нові речовини та 
матеріали, Охорона навколишнього 
середовища 

 480000 

13 Диференційний 
скануючий калориметр 
DSC822e/400 
фірма Mettler Toledo, 
Швейцарія 

Замовлене обладнання необхідне для 
проведення науково-дослідних робіт 
(більше ніж 50 тем), що виконуються 
за державною програмою «Наука в 
університетах», державним 
замовленням та завданням 

 230000 



120

94 

 

держбюджетної тематики за 
напрямами Нанотехнології, 
Біотехнології, Нові речовини та 
матеріали, Охорона навколишнього 
середовища 

14 Електронний мікроскоп 
просвічуючий JEOL 
JEM-1230 
Tokio-Boeki 
Японія 

Замовлене обладнання необхідне для 
проведення науково-дослідних робіт 
(більше ніж 50 тем), що виконуються 
за державною програмою «Наука в 
університетах», державним 
замовленням та завданням 
держбюджетної тематики за 
напрямами Нанотехнології, 
Біотехнології, Нові речовини та 
матеріали, Охорона навколишнього 
середовища 

 300 000 

15 Спектрофотометр 
Shimadzu UV-3600 
Shimadzu, Японія 

Замовлене обладнання необхідне для 
проведення науково-дослідних робіт 
(більше ніж 50 тем), що виконуються 
за державною програмою «Наука в 
університетах», державним 
замовленням та завданням 
держбюджетної тематики за 
напрямами Нанотехнології, 
Біотехнології, Нові речовини та 
матеріали, Охорона навколишнього 
середовища 

 580 000 

16 IE150/ХТ Oxford 
Instruments INCA Energy 
150 ADD – система 
рентгенівського 
енергодисперсійного 
мікроаналізу 
Oxford Instruments INCA 
Energy 
Великобританія 

Замовлене обладнання необхідне для 
проведення науково-дослідних робіт 
(більше ніж 50 тем), що виконуються 
за державною програмою «Наука в 
університетах», державним 
замовленням та завданням 
держбюджетної тематики за 
напрямами Нанотехнології, 
Біотехнології, Нові речовини та 
матеріали, Охорона навколишнього 
середовища 

 400 000 

17 Мультимедійний 
комплекс «Конференц-
зала» 
Epson, Японія 

Замовлене обладнання необхідне для 
проведення науково-дослідних робіт 
(більше ніж 50 тем), що виконуються 
за державною програмою «Наука в 
університетах», державним 
замовленням та завданням 
держбюджетної тематики за 
напрямами Нанотехнології, 
Біотехнології, Нові речовини та 
матеріали, Охорона навколишнього 
середовища 

 304 000 
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Заключна частина

Основними труднощами в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова у трансфері 
технологій та комерціалізації науково-технічних та технологічних розробок є те, що вони, як правило, 
не доведені до промислового зразка та на них відсутня відповідна технічна та технологічна документа-
ція. Через відсутність в Україні наукової бази з експериментальним виробництвом переважна більшість 
інноваційних розробок університету залишається на рівні лабораторних результатів та лабораторних 
зразків. На такій стадії розробки є не цікаві для виробників та підприємців. 

МОН України сприяти доступу університетів до міжнародних науково-метричних баз даних для їх 
більш ефективної наукової роботи.

Пропонується вирішити на державному рівні питання спрощення процедури та звільнення від спла-
ти всіх видів мита при перетині кордону закупленого та отриманого від спонсорів сучасного обладнан-
ня та приладів.

Пропозиції: 
Створити Центри обладнання та приладів спільного користування МОН за основними науковими 

напрямами на уже наявній сучасній матеріальній базі провідних університетів та надати їм фінансову 
допомогу для доукомплектування. 
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2.1.1. ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ЕКОНОМІКИ ТА МЕХАНІКИ

Директор – кандидат фізико-математичних наук, професор В. Є. Круглов

ІМЕМ – інститут в складі університету. На ІМЕМ здійснюється підготовка фахівців за спеціальнос-
тями «математика», «прикладна математика», «механіка», «комп’ютерні системи і мережі», «психо-
логія», «економічна теорія», «міжнародні економічні відносини», «менеджмент організацій та адміні-
стрування». 

Основні пріоритетні напрями наукової діяльності
Науково-дослідна робота ведеться в декількох напрямах: математика, прикладна математика, меха-

ніка, економіка, психологія. Працює Спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій 
(голова ради – проф. В. М. Євтухов, вчений секретар – проф. Н. Д. Вайсфельд) і Спеціалізована  Вчена 
Рада по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю „Загальна психологія. Історія психології” 
(голова Ради – проф. З. О. Кіреєва, вчений секретар – доц. Крюкова М. А.).

 Продовжено видавництво „Вісника Одеського університету, серія Математика, Механіка”, «Вісни-
ка Одеського університету, серія Психологія» «Вісника Одеського університету, серія Економіка», що 
є фаховими виданнями, затвердженим ДАК України. З цього року «Вісник Одеського університету», 
серія «Математика» виходитиме під назвою «Дослідження в математиці та механіці».

Науково-педагогічні кадри

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні 4 роки

Кількість захищених кандидатських дисертацій співробітниками ІМЕМ – 8 
 Сергієв С. С. – кандидат фізико-математичних наук,
 Лелеченко А. В. – кандидат фізико-математичних наук,
 Шанін Р. В. – кандидат фізико-математичних наук,
 Либ І. І. – кандидат психологічних наук,
 Бирон Б. – кандидат психологічних наук,
 Курунова Ю. О. – кандидат економічних наук,
 Кифак А. О. – кандидат економічних наук

Результати фундаментальних досліджень

Науковим складом ІМЕМ у 2015 році виконувалося 16 наукових кафедральних тем без цільового 
фінансування (у 2014 році 11). Наукові керівники проф. Стороженко Е. О. (з 01.11.2015 проф. Коре-
новський А. О.), доц. Рачинська А. Л., проф. Варбанець П. Д., доц. Сімонова І. Г., доц. Покась С. М., 
проф. Малахов Є. В., доц. Гунченко Ю. О., доц. Реут В. В., проф. Вайсфельд Н. Д., доц. Кічмарен-
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Основні пріоритетні напрями наукової діяльності 

Науково-дослідна робота ведеться в декількох напрямах: математика, прикладна 
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ІМЕМ 
2015 

Кількість 
кафедр 

Кількість 
співробітників 

Кількість 
докторів наук 

Кількість 
професорів 

Кількість 
кандидатів наук 

Кількість 
доцентів 

Всього 16 144 19 21 87 75 
 

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні 4 роки 

Категорії 
робіт 

2012 2013 2014 2015 
к-сть од. тис.грн. к-сть од. тис.грн. к-сть од. тис.грн. к-сть од. тис. грн. 

Фунда- 
ментальні 

1 105,664 2 90 
105,664 

2 104,856 
119,386 

2 94,508 
108,996 

 
Кількість захищених кандидатських дисертацій співробітниками ІМЕМ – 8  
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ко  О. Д., проф. Щоголев С. А., проф. Якубовський С. О., проф Горняк О. В., проф. Садченко О. В., 
проф Кіреєва  З. О., проф. І. М. Коваль) , а також дві теми за рахунок коштів Держбюджету (науковий 
керівник – проф. Н. Д. Вайсфельд; науковий керівник проф. В. М. Євтухов). Тему «Проблеми асимп-
тотичного і якісного дослідження та керування для еволюційних динамічних систем» (наук. керівник 
проф.  В.  М.  Євтухов) було в 2015 році закінчено.

В 2015 році було також закінчено 4 кафедральні наукові теми без цільового фінансування:  «Удо-
сконалення чисельно-асимптотичних методів розв’язування задач оптимального керування» (наук. ке-
рівник доц. Кічмаренко О. Д.), «Дослід¬ження вкладень кла¬сів функцій та їх застосу¬вань»  (наук. 
керівник  –  Е. О. Стороженко, з 1 листопада  2015 керівником призначений Кореновський А. О.), «До-
слідження деяких класів крайових задач диференціальних рівнянь, їх апроксімацій та методів обробки 
зображень» (науковий керівник доц. Реут В.В.), «Стійкий розвиток національних економік в умовах 
нестабільності світової валютно-фінансової системи» (науковий керівник – проф. Якубовський С. О.).

За 2015 рік співробітниками Інституту видано 402 наукових та науково-методичних праць, з яких 3 
монографії та 13 розділів у колективних монографіях. 

Перелік монографій
Крючкова Н.М. Фіскальні ефекти управлінської діяльності в оподаткуванні: монографія / В. М.  Мель-

ник, Н. М. Крючкова, Д. С. Степанова. – Тернопіль: Астон, 2015. – 202 с.
Cardinale M., Daskalov, G., Raykov V., Duzgunes E., Gucu Ali C., Leonchyk Y., Panayotova M., Radu G. 

et al. Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries – Black Sea assessments. 2015. Publications 
Office of the European Union, Luxembourg, EUR 27517 EN, JRC 98095, 284 pp.

ДементьеваК.Г. Психологические особенности артистов цирка /К.Г.Дементьева. Монография. – К: 
КНТ, 2015. – 216 с.

Важливі результати за всіма закінченими у 2015 році фундаментальними науково-
дослідними роботами

На кафедрі диференціальних рівнянь було проведено дослідження в рамках теми за рахунок коштів 
Держбюджету «Проблеми асимптотичного і якісного дослідження та керування для еволюційних ди-
намічних систем» (наук. керівник проф. В. М. Євтухов), яку в цьому році закінчено. Отримано резуль-
тати  про  асимптотичну поведінку нелінійних стохастичних систем, теореми про коливні властивості 
розв’язків стохастичних систем Іто 2-го порядку, теореми про якісну поведінку керованих еволюційних 
систем, запропоновані методи наближеного розв’язання задач оптимального керування зі збуреннями 
в коефіцієнтах. Також отримано теореми про існування і асимптотику неколивних розв’язків у систем 
диференціальних рівнянь з правильно і швидко змінними нелінійностями.

Математика

На кафедрі математичного аналізу в цьому році закінчено дослідження в рамках кафедральної на-
укової теми «Дослідження вкладень класів функцій та їх застосувань» (наук. керівник проф. Сторожен-
ко Е. А.; з 01.11.2105 проф. Кореновський А. О.). Основні досягнення: Отримано співвідношення між 
сте¬пеневими середніми різного порядку, та між степеневими і геометричними середніми. Встановле-
но співвідношення між рівновимірною перестановкою функції та рівновимірною перестановкою її зву-
ження, на основі якого отримано точні оцінки рівновимірних перестановок функцій, що задовольняють 
обернені нерівності Гельдера або обернені нерівності Єнсена в термінах різниць середніх інтегральних 
різних порядків в анізотропному випадку. Побудовано оператор продовження функцій з обмеженим се-
реднім коливанням з відрізка на всю числову пряму з додатковими умовами на продовження з асимпто-
тично найкращою нормою. Нерівність Джона-Ніренберга поширено на класи BMO_φ; доведено вкла-
дення класів BMO_φ в простір функцій з обмеженим середнім коливанням. Встановлено інтегральні 
співвідношення між узагальненими максимальними функціями Харді-Літтлвуда та Феффермана-Стей-
на в термінах класів φ(L). Побудовано теорію Фредгольма однієї площинної задачі зі зсувом та спря-
женням для пари функцій. Досліджено властивості  проектора Бергмана в кільці. Знайдено інтегральне 
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зображення проектора Бергмана в смузі. Доведено коммутативність алгебри, породженої операторами 
Тьопліца з обмеженими  символами. Доведено у деякому сенсі остаточну нерівність типу  Фавара для 
дробових интегралів за мірою. Отримано нерівність типу Бернштейна для дробово-логарифмічних по-
хідних комплексних поліномів у просторі L0 . Отримано аналог нерівності типа трикутника  та уточне-
на нерівність Сеге у просторі  L0 . Побудовано математичну модель структури популяцій коропових риб 
придунайських озер для прогнозування їх промислового використання.

На кафедрі комп’ютерної алгебри та дискретної математики проводяться дослідження в рамках двох 
кафедральних наукових тем. Тема № 119 «Застосування тригонометричних сум в криптографії», наук. 
керівник проф. Варбанець П. Д. 

Тут  за допомогою згенерованих послідовностей псевдовипадкових чисел  суттєво поповнюється 
база ключів, які використовуються в криптографічних застосуваннях (для захисту банківської таємниці 
та будь-якої іншої електронної секретної інформації). Досліджений циклічний код Клостермана може 
бути використаний для кодування в каналах з шумами. В основному робота має теоретичний характер. 
Робота фундаментальна. Очікується застосування в задачах оцінки практичної криптостійкості  крип-
тосистем, в теорії псевдовипадкових чисел, в теорії кодування, в асимптотичних задачах мультипліка-
тивної теорії чисел над кільцем цілих чисел алгебраїчних розширень поля раціональних чисел. 

Тема № 122 «Комп’ютерна логіка», наук. керівник доц. Сімонова І. Г.
Отримано  аналітичні  критерії  монотонності елементарних  бульових  функцій.  Сформульовано та  

доведено критерій  еквівалентності  скінченних  автоматів Мілі та Мура.
На кафедрі геометрії проводяться дослідження в рамках кафедральної наукової теми «Дослідження 

деформацій поверхонь та відображень ріманових просторів». Наук. керівник доц. Покась С. М. Одним 
з напрямків наукової роботи в рамках зазначеної теми було вивчення ареальних  нескінченно малих  де-
формації та їх узагальнень – квазіареальних  деформацій. Оскільки це дуже широкий клас деформацій, 
то на об’єкти розгляду накладалися деякі додаткові обмеження геометричного характеру. Наприклад, 
доведено, що будь-яка мінімальна поверхня K≠0 допускає квазіареальну нескінченно малу деформа-
цію, при якій відхилення від дотичної площини залишається стаціонарним у будь-якому напрямі. При 
цьому у явному вигляді визначені і тензори деформації, і вектор зміщення. 

Інший напрямок наукової роботи – дослідження наближень 2-го порядку          для ріманова простору 
Vn ненульової постійної кривини.

Доведено:
 1.          є субпроективним простором В. Ф.Кагана основного випадку;
 2. Отримано зображення групи інфінітезимальних рухів в        ;
 3. У явному вигляді отримане представлення узагальненого вектора Кілінга.
Наступним напрямом наукової роботи було вивчення  квазі-геодезичних  відображень рекурентних 

параболічно келерових просторів.
Виділено клас таких просторів, що допускають квазі-геодезичні відображення на плаский рімановий 

простір, отримані їх метрики в спеціальній системі координат. Виявлені закономірності 2F-планарних 
відображень ріманових просторів з особливим типом афінорної структури 3-го порядку. Знайдено 
ефективний спосіб побудови пар таких просторів, що знаходяться у зазначеному відображенні . Введе-
ні до розгляду майже- та напівкватерніонні структури на ріманових просторах. Досліджувались 4-ква-
зіпланарні відображення просторів, що мають такі  структури. 

У 2015 році доопрацьована  та готується  до захисту кандидатська 
дисертація старшого викладача Потапенка І. В. на тему « Інфінітезимальні деформації поверхонь з 

фіксованою варіацією ріманової зв’язності» (Науковий керівник- доц. Покась С. М.). Відповідно, дослі-
дження проводились в цьому напрямку. На поверхнях ненульової гаусової кривини введено в розгляд 
сітку, координатні лінії якої ізопериметричні екстремалі повороту. Сітка названа сіткою Лейко на честь 
професора С. Г. Лейко, який займався вивченням ізопериметричних екстремалей повороту. Отримано 
необхідні  та достатні умови її існування, а також умови збереження при інфінітезимальних деформа-
ціях поверхонь.   

На кафедрі вищої математики у 2015 році було відкрито нову кафедральну наукову тему № 134 
«Дослідження розв’язків лінійних та нелінійних диференціальних рівнянь та їх систем та інтегро-ди-
ференціальних рівнянь математичної фізики»  (№ держреєстрації 0115U001308, наук. керівник проф. 
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накладалися деякі додаткові обмеження геометричного характеру. Наприклад, доведено, що 
будь-яка мінімальна поверхня K ≠ 0 допускає квазіареальну нескінченно малу деформацію, 
при якій відхилення від дотичної площини залишається стаціонарним у будь-якому напрямі. 
При цьому у явному вигляді визначені і тензори деформації, і вектор зміщення.  

Інший напрямок наукової роботи – дослідження наближень 2-го порядку 2~
nV   для 

ріманова простору Vn ненульової постійної кривини. 
Доведено: 
1. 2~

nV є субпроективним простором В.Ф.Кагана основного випадку; 

2. Отримано зображення групи інфінітезимальних рухів в 2~
nV ; 

3. У явному вигляді отримане представлення узагальненого вектора Кілінга. 
Наступним напрямом наукової роботи було вивчення  квазі-геодезичних  відображень 

рекурентних параболічно келерових просторів. 
Виділено клас таких просторів, що допускають квазі-геодезичні відображення на 

плаский рімановий простір, отримані їх метрики в спеціальній системі координат. Виявлені 
закономірності 2F-планарних відображень ріманових просторів з особливим типом 
афінорної структури 3-го порядку. Знайдено ефективний спосіб побудови пар таких 
просторів, що знаходяться у зазначеному відображенні . Введені до розгляду майже- та 
напівкватерніонні структури на ріманових просторах. Досліджувались 4-квазіпланарні 
відображення просторів, що мають такі  структури.  

У 2015 році доопрацьована  та готується  до захисту кандидатська  
дисертація старшого викладача Потапенка І.В. на тему « Інфінітезимальні деформації 

поверхонь з фіксованою варіацією ріманової зв’язності» (Науковий керівник- доц.Покась 
С.М.). Відповідно, дослідження проводились в цьому напрямку. На поверхнях ненульової 
гаусової кривини введено в розгляд сітку, координатні лінії якої ізопериметричні екстремалі 
повороту. Сітка названа сіткою Лейко на честь професора С.Г. Лейко, який займався 
вивченням ізопериметричних екстремалей повороту. Отримано необхідні  та достатні умови 
її існування, а також умови збереження при інфінітезимальних деформаціях поверхонь.    

На кафедрі вищої математики у 2015 році було відкрито нову  
кафедральну наукову тему № 134 «Дослідження розв’язків лінійних та нелінійних 

диференціальних рівнянь та їх систем та інтегро-диференціальних рівнянь математичної 
фізики»  (№ держреєстрації 0115U001308, наук. керівник проф. Щоголев С. А.). Основні 
досягнення за цей рік наступні. Встановлено достатні умови звідності лінійної однорідної 
системи диференціальних рівнянь з коефіцієнтами коливного типу до системи з повільно 
змінними у певному сенсі коефіцієнтами в резонансному випадку. А також встановлено нові 
достатні умови, за яких квазілінійне диференціальне рівняння 1-го порядку з коефіцієнтами, 
зображуваними рядами Фур’є з повільно змінними параметрами, має частинні розв’язки 
аналогічної структури в резонансному випадку. Отримано достатні умови, за яких 
квазілінійна система диференціальних рівнянь зі зникаючими (сумовними та несумовними) 
на нескінченності множниками в правих частинах справедливі побудовані асимптотичні в 
певному сенсі розвинення О-розв’язків при t  в особливому випадку. 

Запропоновано нову модель короткострокового  прогнозування  динаміки ціни  
фінансового активу на фондовому ринку. 

 
Прикладна математика 

 
На кафедрі оптимального керування і економічної кібернетики проводилися 

дослідження в рамках закінченої в цьому році кафедральної наукової теми «Удосконалення 
чисельно-асимптотичних методів розв’язування задач оптимального керування» (№ 
держреєстрації 0111U005877,наук. керівник доц. Кічмаренко О. Д.) . 

Основні результати 
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накладалися деякі додаткові обмеження геометричного характеру. Наприклад, доведено, що 
будь-яка мінімальна поверхня K ≠ 0 допускає квазіареальну нескінченно малу деформацію, 
при якій відхилення від дотичної площини залишається стаціонарним у будь-якому напрямі. 
При цьому у явному вигляді визначені і тензори деформації, і вектор зміщення.  

Інший напрямок наукової роботи – дослідження наближень 2-го порядку 2~
nV   для 

ріманова простору Vn ненульової постійної кривини. 
Доведено: 
1. 2~

nV є субпроективним простором В.Ф.Кагана основного випадку; 

2. Отримано зображення групи інфінітезимальних рухів в 2~
nV ; 

3. У явному вигляді отримане представлення узагальненого вектора Кілінга. 
Наступним напрямом наукової роботи було вивчення  квазі-геодезичних  відображень 

рекурентних параболічно келерових просторів. 
Виділено клас таких просторів, що допускають квазі-геодезичні відображення на 

плаский рімановий простір, отримані їх метрики в спеціальній системі координат. Виявлені 
закономірності 2F-планарних відображень ріманових просторів з особливим типом 
афінорної структури 3-го порядку. Знайдено ефективний спосіб побудови пар таких 
просторів, що знаходяться у зазначеному відображенні . Введені до розгляду майже- та 
напівкватерніонні структури на ріманових просторах. Досліджувались 4-квазіпланарні 
відображення просторів, що мають такі  структури.  

У 2015 році доопрацьована  та готується  до захисту кандидатська  
дисертація старшого викладача Потапенка І.В. на тему « Інфінітезимальні деформації 

поверхонь з фіксованою варіацією ріманової зв’язності» (Науковий керівник- доц.Покась 
С.М.). Відповідно, дослідження проводились в цьому напрямку. На поверхнях ненульової 
гаусової кривини введено в розгляд сітку, координатні лінії якої ізопериметричні екстремалі 
повороту. Сітка названа сіткою Лейко на честь професора С.Г. Лейко, який займався 
вивченням ізопериметричних екстремалей повороту. Отримано необхідні  та достатні умови 
її існування, а також умови збереження при інфінітезимальних деформаціях поверхонь.    

На кафедрі вищої математики у 2015 році було відкрито нову  
кафедральну наукову тему № 134 «Дослідження розв’язків лінійних та нелінійних 

диференціальних рівнянь та їх систем та інтегро-диференціальних рівнянь математичної 
фізики»  (№ держреєстрації 0115U001308, наук. керівник проф. Щоголев С. А.). Основні 
досягнення за цей рік наступні. Встановлено достатні умови звідності лінійної однорідної 
системи диференціальних рівнянь з коефіцієнтами коливного типу до системи з повільно 
змінними у певному сенсі коефіцієнтами в резонансному випадку. А також встановлено нові 
достатні умови, за яких квазілінійне диференціальне рівняння 1-го порядку з коефіцієнтами, 
зображуваними рядами Фур’є з повільно змінними параметрами, має частинні розв’язки 
аналогічної структури в резонансному випадку. Отримано достатні умови, за яких 
квазілінійна система диференціальних рівнянь зі зникаючими (сумовними та несумовними) 
на нескінченності множниками в правих частинах справедливі побудовані асимптотичні в 
певному сенсі розвинення О-розв’язків при t  в особливому випадку. 

Запропоновано нову модель короткострокового  прогнозування  динаміки ціни  
фінансового активу на фондовому ринку. 

 
Прикладна математика 

 
На кафедрі оптимального керування і економічної кібернетики проводилися 

дослідження в рамках закінченої в цьому році кафедральної наукової теми «Удосконалення 
чисельно-асимптотичних методів розв’язування задач оптимального керування» (№ 
держреєстрації 0111U005877,наук. керівник доц. Кічмаренко О. Д.) . 

Основні результати 
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накладалися деякі додаткові обмеження геометричного характеру. Наприклад, доведено, що 
будь-яка мінімальна поверхня K ≠ 0 допускає квазіареальну нескінченно малу деформацію, 
при якій відхилення від дотичної площини залишається стаціонарним у будь-якому напрямі. 
При цьому у явному вигляді визначені і тензори деформації, і вектор зміщення.  

Інший напрямок наукової роботи – дослідження наближень 2-го порядку 2~
nV   для 

ріманова простору Vn ненульової постійної кривини. 
Доведено: 
1. 2~

nV є субпроективним простором В.Ф.Кагана основного випадку; 

2. Отримано зображення групи інфінітезимальних рухів в 2~
nV ; 

3. У явному вигляді отримане представлення узагальненого вектора Кілінга. 
Наступним напрямом наукової роботи було вивчення  квазі-геодезичних  відображень 

рекурентних параболічно келерових просторів. 
Виділено клас таких просторів, що допускають квазі-геодезичні відображення на 

плаский рімановий простір, отримані їх метрики в спеціальній системі координат. Виявлені 
закономірності 2F-планарних відображень ріманових просторів з особливим типом 
афінорної структури 3-го порядку. Знайдено ефективний спосіб побудови пар таких 
просторів, що знаходяться у зазначеному відображенні . Введені до розгляду майже- та 
напівкватерніонні структури на ріманових просторах. Досліджувались 4-квазіпланарні 
відображення просторів, що мають такі  структури.  

У 2015 році доопрацьована  та готується  до захисту кандидатська  
дисертація старшого викладача Потапенка І.В. на тему « Інфінітезимальні деформації 

поверхонь з фіксованою варіацією ріманової зв’язності» (Науковий керівник- доц.Покась 
С.М.). Відповідно, дослідження проводились в цьому напрямку. На поверхнях ненульової 
гаусової кривини введено в розгляд сітку, координатні лінії якої ізопериметричні екстремалі 
повороту. Сітка названа сіткою Лейко на честь професора С.Г. Лейко, який займався 
вивченням ізопериметричних екстремалей повороту. Отримано необхідні  та достатні умови 
її існування, а також умови збереження при інфінітезимальних деформаціях поверхонь.    

На кафедрі вищої математики у 2015 році було відкрито нову  
кафедральну наукову тему № 134 «Дослідження розв’язків лінійних та нелінійних 

диференціальних рівнянь та їх систем та інтегро-диференціальних рівнянь математичної 
фізики»  (№ держреєстрації 0115U001308, наук. керівник проф. Щоголев С. А.). Основні 
досягнення за цей рік наступні. Встановлено достатні умови звідності лінійної однорідної 
системи диференціальних рівнянь з коефіцієнтами коливного типу до системи з повільно 
змінними у певному сенсі коефіцієнтами в резонансному випадку. А також встановлено нові 
достатні умови, за яких квазілінійне диференціальне рівняння 1-го порядку з коефіцієнтами, 
зображуваними рядами Фур’є з повільно змінними параметрами, має частинні розв’язки 
аналогічної структури в резонансному випадку. Отримано достатні умови, за яких 
квазілінійна система диференціальних рівнянь зі зникаючими (сумовними та несумовними) 
на нескінченності множниками в правих частинах справедливі побудовані асимптотичні в 
певному сенсі розвинення О-розв’язків при t  в особливому випадку. 

Запропоновано нову модель короткострокового  прогнозування  динаміки ціни  
фінансового активу на фондовому ринку. 

 
Прикладна математика 

 
На кафедрі оптимального керування і економічної кібернетики проводилися 

дослідження в рамках закінченої в цьому році кафедральної наукової теми «Удосконалення 
чисельно-асимптотичних методів розв’язування задач оптимального керування» (№ 
держреєстрації 0111U005877,наук. керівник доц. Кічмаренко О. Д.) . 

Основні результати 
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Щоголев С. А.). Основні досягнення за цей рік наступні. Встановлено достатні умови звідності лінійної 
однорідної системи диференціальних рівнянь з коефіцієнтами коливного типу до системи з повільно змін-
ними у певному сенсі коефіцієнтами в резонансному випадку. А також встановлено нові достатні умови, за 
яких квазілінійне диференціальне рівняння 1-го порядку з коефіцієнтами, зображуваними рядами Фур’є з 
повільно змінними параметрами, має частинні розв’язки аналогічної структури в резонансному випадку. 
Отримано достатні умови, за яких квазілінійна система диференціальних рівнянь зі зникаючими (сумовни-
ми та несумовними) на нескінченності множниками в правих частинах справедливі побудовані асимптотич-
ні в певному сенсі розвинення О-розв’язків при   в особливому випадку.

Запропоновано нову модель короткострокового  прогнозування  динаміки ціни  фінансового активу на 
фондовому ринку.

Прикладна математика

На кафедрі оптимального керування і економічної кібернетики проводилися дослідження в рамках за-
кінченої в цьому році кафедральної наукової теми «Удосконалення чисельно-асимптотичних методів 
розв’язування задач оптимального керування» (№ держреєстрації 0111U005877,наук. керівник доц. Кічма-
ренко О. Д.).

Основні результати
1) Обґрунтовано можливість заміни вимірного керування на побудоване кусково-стале для задачі керу-

вання об’єктом, стан якого описується лінійним керованим диференціальним рівнянням з похідною Хуку-
хари та розроблено чисельний метод розв’язування задач оптимального керування багатозначними траєкто-
ріями з термінальним критерієм якості.

2) Обґрунтовано метод динамічного програмування для задач структурно-нараметричної оптимізації 
систем, структура керування яких містить фазову змінну та параметри. Для задач з фіксованою та нефіксо-
ваною структурами обгрунтований принцип оптимальності Беллмана, отримані рівняння Беллмана. Ство-
рені чисельні алгоритми структурно-параметричної оптимізації лінійних систем керування у випадку фік-
сованої та нефіксованої структур керування.

3) Доведено компактність оптимальних множин практичної сильної та слабкої стійкості дискретних 
включень, а також критерії належності точки до границі оптимальних множин. Побудовано опорну функ-
цію, функцію деформації, функціонал Мiнковського оптимальних множин сильної та слабкої практичної 
стійкості лінійних дискретних включень. Отримано алгоритм практичної стабілізації лінійної дискретної 
системи керування та лінійного дискретного включення.

4) Розглянуто можливість застосування схем повного та часткового усереднення до імпульсних нечітких 
диференціальних включень з нечіткою правою частиною.Для періодичного випадку встановлено більш точ-
ну оцінку. Обґрунтовано схему методу усереднення для імпульсних диференціальних включень з нечіткою 
правою частиною у випадку відсутності середнього. Доведено теорему про близькість множин розв’язків 
вихідного та усередненого імпульсного диференціального включення з нечіткою правою частиною при сту-
пінчатій схемі усереднення.

На кафедрі методів математичної фізики виконувалися дослідження в рамках теми за рахунок коштів 
Держбюджету «Чисельно-аналітичне розв’язання просторових контактних задач для пружних основ з 
функціонально-градієнтних матеріалів». Отримано розв’язок просторової задачі теорії пружності на основі 
побудови матриці впливу, що побудована як результат сумісного застосування розв’язків плоских та анти-
плоских задач пружності для середовища. Це надає можливість побудови розвязку просторової задачі на 
основі більш легких для отримання розв’язків плоских задач.

На кафедрі обчислювальної математики наукова робота кафедри проводилася в рамках виконання кафе-
дральної теми № 229 «Дослідження деяких класів крайових задач диференціальних рівнянь, їх апроксима-
цій та методів обробки зображень» (№ держреєстрації 0111U008971, науковий керівник – доц. Реут В. В.), 
яку в цьому році закінчено. План досліджень виконано повністю. 

На кафедрі математичного забезпечення комп’ютерних систем дослідження проводилися в рамках двох 
кафедральних наукових тем.

НДР № 120 – Методи інтелектуального аналізу даних та моделювання предметних областей в спеціа-
лізованих віртуальних і розподілених системах та мережах. Керівник – д.т.н., проф. Малахов Є. В. №  д/р 
0114U001790.
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Основні досягенння:
 запропоновано визначення типів та математичний опис зв’язків між об’єктами предметної об-

ласті, як одного з фундаментальних елементів моделі предметної області;
 запропоновано нову технологію розвитку метамоделей для моделювання паралельних розподі-

лених програмних систем;
 проведене дослідження методів класифікації і кластеризації результатів пошуку інформації в 

Інтернеті для предметної області;
 розроблено метод виявлення атак на об’єкти обчислювальної мережі на основі нечіткої нейрон-

ної мережі TSK;
 розглянуто методи побудови гібридних інформаційних систем на основі сучасних хмарних об-

числень і розроблений хмарний сервіс на їхній основі;
 розглянуто методи та алгоритми моделювання поведінки процессів в операційній системі;
 запропоновано модель опису ієрархічної предметної області об’єктів живої і неживої природи 

та метод пошуку об’єктів у межах відповідної ієрархічної інформаційної структури;
 проведено аналіз та тестування нейронних мереж, що орієнтовані на аналіз даних спеціалізо-

ваних предметних областей, та виконується розробка нейронної мережі, архітектура якої призначена 
спеціально для розв’язання задачі розпізнавання зображень.

НДР №127 – Математично-програмне забезпечення і методи моделювання спеціалізованих та інте-
лектуальних обчислювальних систем. Керівник д.т.н., доц. Гунченко Ю. О. № д/р 0114U002786.

 проаналізовано модель сенсора в задачі локалізації робота;
 проведено дослідження системи підвищення якості електроенергії в комп’ютерних системах;
 проведено аналіз та розроблено елементи інформаційно-аналітичної системи управління ви-

робничими об’єктами в умовах дії надзвичайних ситуацій;
 проведено аналіз недоліків сучасних інформаційно-управляючих систем складними комплекса-

ми водоочистки у надзвичайних ситуаціях;
 розроблено методичні засади планування інтенсивної підготовки проведено аналіз методів від-

стеження об’єктів в інтерактивних додатках
 диспетчерів автоматизованих систем управління повітряним рухом;
 смодельовано систему керування автоматизованою навчальною системою з елементами штуч-

ного елемента;
 обґрунтовано постановку задачі локалізації мобільного робота методом фільтра Байєса;
 проведене аналіз щодо використання байєсовських мереж для діагностики комп’ютерних мереж;
 розроблено елементи підсистема нечіткого логічного виводу для завдань прийняття рішень;
 створено модель гібридної інтелектуальної системи для аналізу зображень;
 розроблено елементи підсистема нечіткого логічного виводу для завдань ідентифікації неліній-

них залежностей;
 створено LOOK-AHEAD алгоритм для нечіткого контролера керування рухом.

Механіка

На кафедрі механіки проводилися дослідження проводилися в рамках кафедральної наукової теми 
№ 137 «Комп’ютерне моделювання керованого та збудженого руху твердого тіла» (наук. керівник доц. 
Рачинська А. Л.). Досліджувалося розпадання цівки газу в рідині на бульбашки, еволюція збурених 
обертань несиметричного гиростату, дослідженя годографу квазітвердого несиметричного тіла у серед-
овищі з опором.

Економіка

На кафедрі світового господарства і міжнародних економічних відносин дослідження проводилися в 
рамках закінченої в цьому році кафедральної наукової теми «Стійкий розвиток національних економік в 
умовах нестабільності світової валютно-фінансової системи» (наук. керівник – проф. Якубовський С. О.). 
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Основні досягнення за темою:
- розроблено науково-методичний інструментарій дослідження впливу дохідності іноземних інвес-

тицій на зовнішньоекономічну рівновагу в країнах з ринком, що формується, який передбачає побудову 
показника дохідності іноземних прямих, портфельних та інших інвестицій на основі даних платіжного 
балансу і міжнародної інвестиційної позиції, що являє собою частку поточних виплат інвестиційного 
доходу країною у накопичених зовнішніх зобов’язаннях попереднього періоду, використання якого дає 
змогу оцінити за допомогою економетричних моделей характер впливу дохідності іноземних інвести-
цій на формування зовнішньоекономічних дисбалансів (погіршення динаміки поточних рахунків та 
зростання зовнішнього боргу) та може слугувати індикатором вартості залучених іноземних інвестицій 
і нестабільності в країнах;

- удосконалено понятійно-категоріальний апарат дослідження впливу іноземних інвестицій в кра-
їнах з ринком, що формується, за рахунок надання авторського визначення поняття «коефіцієнт по-
криття іноземних інвестицій», яке запропоновано розуміти як частку сумарних доходів, вивезених 
іноземними інвесторами, у відповідних кумулятивних надходженнях фінансового рахунку платіжного 
балансу країни, і, на відміну від існуючих, дозволяє співставити масштаби репатріації прибутків іно-
земних інвесторів та відповідних отриманих інвестиційних потоків за певний проміжок часу; 

- вдосконалено класифікацію чинників формування дохідності для різних видів іноземних активів 
відповідно до суб’єктів, що здійснюють інвестиції: для ПІІ – це стратегії діяльності транснаціональних 
корпорацій щодо податкового планування та оптимізації; для портфельних інвестицій – оптимізація 
інвестиційного портфеля окремим інвестором (диверсифікація, ступінь ризику та ліквідність активів); 
для іноземних кредитів і позик – вартість залучення ресурсів кредитнимиустановами, відсоткові став-
ки, норма обов’язкового резервування банків тощо.

На кафедрі економічної теорії та історії економічної думки ведеться науково-дослідна робота в 
рамках кафедральної теми «Дослідження формування інституціональних структур в умовах ринкової 
трансформації» (№ держреєстрації – 0112U002908, наук. керівник проф. Горняк О. В.). Досліджено сут-
ність та механізм формування процесу соціалізації економіки. Визначено вплив соціалізації економіки 
на еволюцію суспільного розвитку.

На кафедрі менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів дослідження проводи-
лися в рамках кафедральної наукової теми тема «Теоретико-методичні основи управління соціеталь-
ними системами в умовах інноваційно-екологічного розвитку» (№ держреєстрації 0115U001146, наук. 
керівник проф. Садченко О. В.). Було проведено теоретичний аналіз впливу ринку комерційної неру-
хомості на інші суб’єкти економічної системи. На основі цього аналізу побудована модель кругообігу 
національної економіки з урахуванням діяльності ринку комерційної нерухомості. Досліджено зв’язок 
з кожним економічним агентом даної моделі. Модель максимально наближена до класичного вигляду, 
запропонованого Вальрасом і Кене. Крім того було проведено еколого-економічне дослідження стану 
та перспектив утилізації пластикової тари з використанням різних технологій переробки пластикової 
тари для отримання синтетичної нафти в Україні. Запропонована в роботі технологія переробки плас-
тикової тари у рідке паливо дозволяє не лише скоротити витрати газу на власні потреби, а й суттєво 
збільшити коефіцієнт корисної дії за рахунок використанняпродуктів переробки для виробництва тепла

Психологія

На кафедрі соціальної і прикладної психології дослідження проводилися в рамках кафедральної на-
укової теми«Контекстність вищої освіти як чинник гуманітарної і міжнародної безпеки мультикультур-
ного регіону» (№ держреєстрації 0113U002693, наук. керівник проф. Коваль І. М.).

Розглянуто:
– методологічні аспекти контекстів вищої освіти в умовах різноманітних ризиків для існування ін-

дивідуальних і колективних суб’єктів;
– специфіка підготовки магістрів як орієнтація на підготовку експертів. обґрунтовується зв’язок на-

укових парадигм з особливостями системи університетської підготовки; 
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– показано, що постнекласична парадигма робить акцент на контекстності підготовки експертів. 
розглянуто основні контексти, що визначають сучасну вищу освіту.

– представлено обґрунтування праксиологічного  та технологічного підходів в психології. Показано, 
що саме використання цих підходів підвищує чутливість фахівців до динамічної складовою життєді-
яльності людини та професійної діяльності психологів;

– особистий міф як варіативна частина образу світу особистості та представляє собою закодовану 
систему етнічних та професійних смислів;

– ментальна структура етнічної картини світу, яка включає в себе етнічні константи, ціннісні домі-
нанти та етнічну ідентичність;

– основні напрями психологічних досліджень ризиків в освітньому середовищі вузу; 
– зміст професійної відповідальності як професійно-значущої властивості особистості з точки зору 

суб`єктно-контекстної концепції;
– гендерний конфлікт у структурі копінгу особистості;
– копінг як чинник безпеки особистості;
– методологічні проблеми психології уяви;
– проблема використання системного підходу у психології. 

Найважливіші результати прикладних досліджень

Кафедрою математичного забезпечення комп’ютерних систем отримано 2 патенти України: 
1. Патент 97915 Україна. МПК (2015.01) Н02М 7/00. Комбінований регулятор напруги змінного 

струму дискретної дії / Гунченко Ю. О., Лєнков С. В., Огарова А. Є., Пашков С. О., Ковальчук С. В., 
власник Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – №u2014 11568, заявл. 24.10.2014, 
опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7.

2. Патент 98971 Україна. МПК (2015.01) Н02М 7/00. Вольтододатковий трансформатор з м’якою 
природною комутацією тиристорів // Гунченко Ю. О., Лєнков С. В., Шворов С. А., Баранов О. О., Рай-
ко  І. В., Драгуновська О. І., Огарова А. Є., власник Одеський національний університет імені І. І.  Меч-
никова. - №u2014 13350, заявл. 12.12.2014, опубл. 12.05.2015, Бюл. № 9.

Кафедрою світового господарства і міжнародних економічних відносин вперше запропоновано тео-
ретико-методичний інструментарій ідентифікації соціально-економічних чинників динаміки легальної 
еміграції з Естонії, Литви, Латвії, Польщі, Угорщини, Словенії до країн ЄС-15 на основі теорії «притя-
гання – виштовхування» і регресійного аналізу, що дозволяє ідентифікувати ключові чинники рішення 
працівників емігрувати: різниця між соціальними видатками вказаних груп країн, а в країні походжен-
ня – рівень безробіття, ВВП на душу населення, індекс споживчих цін, що може доповнити напрями 
корекції міграційних потоків;

На кафедрі менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів найважливішими ре-
зультатами є наступні.

Визначено основні риси, притаманні соціетальним системам та особливості їх управління. Удоско-
налено понятійно-категоріальний апарат теорії управління інноваційними процесами в соціетальних 
системах з урахуванням екологічної складової. Визначено основні напрямки управління інноваційними 
процесами в соціетальних системах з поглибленим вивченням взаємодій бізнес-структур, що функці-
онують в даному середовищі; визначено типологію та класифікацію  процесів, що протікають в соціе-
тальних системах на різних рівнях інноваційної та  екологічної діяльності; визначення факторів ефек-
тивного впровадження методів логістичного управління в діяльність підприємств на основі концепції 
інтегрованого ланцюгу постачань, насамперед в галузі товарів масового попиту, визначення інструмен-
тів комплексної оцінки конкурентоспроможності з урахуванням фактору використання інновацій, вста-
новлення інституційних факторів економічного регулювання; проведено аналіз сучасних інформацій-
них загроз мережі Інтернет, виявленні особливостей захисту в реаліях українського ринку, розроблено 
рекомендацій щодо застосування процесного підходу на базі сервісної ITSM моделі для побудови інте-
грованої системи управління ризиками ІКТ-проектів та управління інтерактивною системою інформа-
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ційної безпеки підприємства. Досліджено ключові принципи комплексної методики аналізу фінансової 
стійкості фінансово-економічних організацій банківського сектора, проведений аналіз математичних 
основ прогнозування фінансової стійкості банків, розроблено рекомендації щодо вдосконалення ме-
тодів побудови прогнозів фінансової стійкості банку на основі комплексного застосування методів, 
результати практичних розрахунків для українського фінансово-економічного ринку. Здійснено аналіз 
перспектив, ризиків та особливостей застосування на вітчизняних ринках інноваційних технології ін-
вестування на базі технологій Crowdfunding. Визначення можливості отриманнястартового капіталуза 
допомогою технологіїCrowdfunding, розроблено рекомендації щодо ефективноїстратегії використання-
інноваційної моделівенчурного інвестуваннянаприкладіплатформиKickstarter; «Проектування стійких 
економічних систем; властивості самоорганізації, цілісності, складності», основна частка досліджень 
стосується системи економічної безпеки держави. Математичною основою досліджень є закон золотого 
перетину та його похідні, а саме: вурфи, «металеві пропорції», Тн-гармонії Татаренко та ін; проведено 
науковий аналіз смислового простору категорій «управління» та «менеджмент» в контексті історичного 
розвитку науки і суспільної практики; сучасних соціокультурних тенденцій; різновидів менеджменту 
(системного, ситуаційного, стратегічного, партисипативного, освітнього та ін.); феномена рефлексії з 
виділенням контекстів «рефлексія і мислення», «рефлексія і свідомість», «рефлексія і діяльність» та ін.; 
рефлексивного потенціалу основних сил розвитку системи середньої спеціальної освіти.

На кафедрі загальної психології та психології розвитку особистості дослідження проводилися в рам-
ках кафедральної наукової теми«Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життє-
вого шляху» (№ держреєстрації 0113U001523, наук. керівник проф. З. О. Киреєва).

Співробітники кафедри беруть участь у проекті TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності 
та розвитку таланту» (ELITE – Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging). В рамках 
цього проекту отримано дані про вивчення психологічних предикторів успіху і самореалізації жінок в 
підприємницькій діяльності. Показано, що соціально-психологічні характеристики успішних жінок - 
підприємців достовірно відрізняються від психологічного портрету успішних чоловіків - підприємців 
та потенційних підприємців. Визначено предиктори успіху в підприємницькій діяльності за гендер-
ною ознакою -«маскулінний» і «фемінінний». До маскулінного типу предикторів відносяться фактори 
(«просоціальність», «конкурентоздібність», «егоїстичність»), до фемінінного - фактори («агресивна 
цілеспрямованість», «працьовитість», «відповідальність», «залученість»). Продемонстровано, що по-
тенційні підприємці- жінки займають проміжне положення між групою тривалого успішного бізнесу і 
групою середнього стажу успішного бізнесу, тому розвиток відповідного типу успішного підприємця 
можливий з урахуванням індивідуальних особливостей потенційного підприємця. За результатами до-
слідження приняти до друку посібник та розділ у колективній монографії.

На кафедрі диференціальної та спеціальної психології отримано авторське свідоцтво № 2522 «Пси-
хологічна корекція зорово-просторового сприйняття у суб’єктів з аутизмом». SertificateID 421763092    
Publication 08/23/2015 11:01:26

Розробки, які впроваджено у 2015 році за межами ВНЗ або НУ
Спільні дослідження за проектом “Convolution-Like Operators” (UBD/GSR/S&T/19)
В. В. Заморов, Є. Ю. Леончик, М. М. Джуртубаєв та ін., патент на винахід «Спосіб оцінки біомаси 

риб-бентофагів в континентальних водоймах».
Україна, №110047.
Додаткова інформація за електронною адресою:
http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=217412
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Michal Baludansky 

2015, № 3. – 
Slovakia, 
Kosice:ASM
B, 2015. – с. 
33-36. 

21 ZalyubinskaL., 
LytvynenkoK. 

Commercialrealestatemark
etinthe сyclemodelofnation
aleconomy 

ZarzadzaieiLogistyka 
– 
wybraneaspektyanowa
cji: Opole (Poland) 

2015 – P. 
121-129 

22 О.І.Кононенко Психологічні предиктори 
перфекціоністських 
установок особистості 

Science and Education 
a New Dimension. 
Pedagogy and 
Psychology 

Issue:ІІI(3
1), Issue: 
61, 2015. 
– р. 83-85 

 
23 О.І.Кононенко Компенсаторні 

механізми захисту як 
поведінковий компонент 
перфекціонізму 
особистості 

Science and Education 
a New Dimension. 
Pedagogy and 
Psychology 

Issue: IV(32), 
64, 2015. – р. 
85-89 

24 Будиянский Н.Ф., 
Брынза И.В. 

Психологическое 
благополучие родителей, 
как индикатор 
представлений ребенка о 
системе семейных 
взаимоотношений 

Психология и 
психопедагогика” 
Кишиневского 
госуниверситета им. 
Иона Креанге. 
Кишинев 

2015 г. - С. 41-48.  
 

25 Садова М. А. Суб`єктно-контекстна 
концепція професійної 
відповідальності 
особистості 

ScienceendEducationa
NewDimension: 
PedagogyandPsycholo
gy 

Budapest : 2015. – 
ІІІ (19). – Issue: 
(38). – С. 106-114. 
 

26 Сапрыгина Н.В. Уровневая концепция 
взаимодействия в 
системе «автор – текст – 
читатель» 

Функциональная 
семантика и  
семиотика знаковых 
систем 

М.: Изд-во РУДН,  
2014. С. 314-321. 
 

27 Шрагина Л.И. Проблема применения 
системного подхода в 

Молодий вчений № 2 (17)  
лютий, 2015 
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психологии р. - С. 448 – 
452 
електронний 
ресурс 

28 Шрагина Л. И. Возможности 
применения 
функционально-
системного подхода как 
междисциплинарной 
методологии в 
психологии 

Фундаментальные и 
прикладные 
исследования в 
практиках ведущих 
научных школ 

2015. – № 2 
(8). – С. 131-
145. 
електронний 
ресурс 

Статті, прийняті редакцією до друку 
1 I.Kryvopysha Managingofforeignexchanger

eserves: 
impactonbankingsystemsound
nessofEastAsiancountries 

JournalofScientificPap
ers.Economics&Sociol
ogy 

 

2 DushkaA. L.  Metaphorical model of mental 
and emotional state dynamics, 
attitudes and 
values of parents of children 
with psychophysical 
developmental disabilities. 

 «International 
Journalof 
applied and 
fundamental research 
 

№ 2, 2015 

3 М.М.Тепляков Спецiфiка формування 
висхiдних життевих 
поняттiв про фiзичну 
реальнiсть у дiтей 

Вестник МЛГУ 
(Минский 
лингвистический 
государственный  
університет) 

 

 

Науково-дослідна робота студентів 

Продовжують наукову роботу студенти Інституту. Вони беруть участь у 6 наукових 
студентських семінарах, а також у розробці кафедральних наукових тем. За 2015 рік 
захищено 32 магістерських та 105 дипломних робіт (з урахуванням заочного відділення). На 
факультеті функціонує інтернет-сайт студентів відділення ФІТ. 

Студенти кафедри геометрії і топології приймали активну участь в організації та 
роботі конференції «Геометрія в Одесі-2015» (ст. Регрут В. В., Сисюк О. Т., Хоміч Ю. С.  
виступали з доповідями, в співавторстві з науковими керівниками опублікували тези в 
збірнику). 

Студентка кафедри диференціальних рівнянь Чепок О. О. зробила доповідь на 
Шістнадцятій міжнародній науковій конференції ім. ак. Михайла Кравчука, 14-15 травня , 
2015 р., Київ. 

Працює студентський семінар по підготовці студентів і школярів старших класів до 
участі в Олімпіадах з програмування та інформатики. Наукові керівники доц. Мазурок І. Є, 
доц. Антоненко А. С., ст. викл. Максимов А. Л. 
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Працює студентський семінар по підготовці студентів і школярів старших класів до участі в Олім-
піадах з програмування та інформатики. Наукові керівники доц. Мазурок І. Є, доц. Антоненко А. С., 
ст. викл. Максимов А. Л.

Студент Григорян А. (III курс ФІТ) проводить заняття зі студентами молодших курсів за темою 
«Розробка на мові С++». Студент Воронов К. (IV курс ПМ) проводить заняття за темою «Web-розробка 
NodeJS».

У 2014-15 навчальному році студенти взяли участь у наступних олімпіадах та школах:
1. Фінал Чемпіонату світу зі спортивного програмування в Марокко - 29-е місце з 120 команд (літо).
2. Відбіркові конкурси Міжнародної Олімпіади ICM ПК (березень, квітень, вересень), команди ви-

йшли у фінал Україні (півфінал світу).
Починаючи з вересня 2015 факультатив діє 2 рази на тиждень і налічує: студентів - 25, школярів - 14.
 Члени факультативу неодноразово брали участь в онлайн-олімпіадах з програмування та займали 

призові місця.
Роботу студента кафедри ОКЕК Латиша А. О. подано о Всеукраїнського конкурсу студентських нау-

кових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (науковий керівник доц. Кічмаренко О. Д.).
На кафедрі ММРП опубліковано 3 тези доповідей студентів кафедри на наукових конференціях.
Студентами ІМЕМ зроблено 216 доповідей на студентській науковій конференції ОНУ 2015 року.

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями
Anatolii Korenovskyi, Estimates of equimeasurable rearrangements of functions in terms of the relative 

mean oscillation. Workshop on Function spaces, Harmonic Analysis and Related Topics On the occasion of the 
67th birthday of Professor Viktor Kolyada, Karlstad, Sweden, April 27-30, 2015. Invited Lecturer. Abstract. 
(plenary speaker, talk 40 min.);

Universiti Brunei Darussalam. Brunei, 03 October – 23 October, 2015. Research collaborator, project 
“Convolution-Like Operators” (UBD/GSR/S&T/19). 

Леончик Є. Ю., відрядження до складу Групи експертів Комітету з рибальства Єврокомісії (Італія, 
жовтень, 2015 р.);

відрядження до складу Групи експертів Генеральної комісії з рибальства при ООН (Болгарія, листо-
пад, 2015 р.).

Розвиток матеріально-технічної бази підрозділу
Здійснено побудову кабельної комп’ютерної мережі, що охоплює дві лабораторії обчислювальної техніки.
На кафедрі загальної психології та психології розвитку особистості працює діагностична лаборато-

рія, яка у минулому та поточному році оснащується новим сучасним обладнанням, а саме: програмно-
апаратним комплексом «БОС-ЛАБ» та новим сучасним енцефалографом.
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2.1.2. ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ НАУК

Директор – кандидат історичних наук, доцент В. В. Глебов

В 1992 році в ОНУ був створений факультет соціології, економіки і політології (СЕП). В 1994 году 
факультет СЕП був пперетворений в Інститут соціальних наук. Інститут соціальних наук готує бака-
лаврів, спеціалістів і магістрів у таких сферах діяльності як політичні науки, політичний менеджмент, 
соціологія, соціальне управління, політичні і соціальні комунікації, міжнародні відносини і зовнішня 
політика держави за спеціалізаціями з єврознавства, американістики і східнознавства. В Інституті пра-
цюють 4 кафедри: соціології, політології, міжнародних відносин та історії і світової політики, навча-
ються на денному відділенні – 527 студентів.

Основні пріоритетні наукові напрями Інституту соціальних наук: світова політика: теоретичні, іс-
торичні і правові аспекти; міжнародні відносини і зовнішня політика держав в контексті глобальних 
трансформацій; політичні аспекти адаптаційних практик у перехідних суспільствах; тенденції змін со-
ціальних зв’язків і соціальних відносин в сучасному суспільстві. В ІСН створені і плідно працюють 
Центр міжнародних досліджень, соціологічна лабораторія, центр турецької мови і культури, арабський, 
китайський і японський центри.

Науково-педагогічні кадри

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки

Фундаментальні дослідження виконуються без цільового фінансування
Кафедра соціології: кафедральна тема № 101 № Державної реєстрації 0113U002695«Тенденції змін 

соціальних зв’язків і соціальних відносин в сучасному суспільстві», зареєстрована з 1 січня 2013 року, 
виконується співробітниками кафедри соціології ІСН без цільового фінансування, науковий керівник – 
завідувач кафедрою соціології ІСН – д. с. н. проф. Онищук В. М. Термін закінчення теми – 31.12.2017 р.

Створено теоретичні і емпіричні типології соціальних зв’язків в сучасному мережевому суспільстві, 
у тому числі в мережі Інтернет, а також в умовах глобалізації та віртуалізації відносин. Проаналізо-
вано відповідну наукову літературу, побудовано програму емпіричного соціологічного дослідження. 
Здійснено теоретико-методологічний аналіз та підібрано соціологічний інструментарій щодо вивчення 
соціальних чинників формування нових конфігурацій віртуальних спільнот і ідентичностей у мере-
жевому супільстві. Дослідженно типи нових колективних спільнот, що мають місце в мережевому та 
інформаційному суспільстві. Виокремлено і проаналізовано типи практик «повсякденної дипломатії» 
як приклад практик коопе-рації у мережевому суспільстві. 
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Інституту соціальних наук 

Директор – кандидат історичних наук, доцент В. В. Глебов 
В 1992 році в ОНУ був створений факультет соціології, економіки і політології (СЕП). 

В 1994 году факультет СЕП був пперетворений в Інститут соціальних наук. Інститут 
соціальних наук готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів у таких сферах діяльності як 
політичні науки, політичний менеджмент, соціологія, соціальне управління, політичні і 
соціальні комунікації, міжнародні відносини і зовнішня політика держави за спеціалізаціями 
з єврознавства, американістики і східнознавства. В Інституті працюють 4 кафедри: 
соціології, політології, міжнародних відносин та історії і світової політики, навчаються на 
денному відділенні – 527 студентів. 

 
Основні пріоритетні наукові напрями Інституту соціальних наук: світова політика: 

теоретичні, історичні і правові аспекти; міжнародні відносини і зовнішня політика держав в 
контексті глобальних трансформацій; політичні аспекти адаптаційних практик у перехідних 
суспільствах; тенденції змін соціальних зв’язків і соціальних відносин в сучасному 
суспільстві. В ІСН створені і плідно працюють Центр міжнародних досліджень, соціологічна 
лабораторія, центр турецької мови і культури, арабський, китайський і японський центри. 

 
Науково-педагогічні кадри 

Чисельність 
науково-
педагогічних 
кадрів за 
штатним 
розкладом 

2012 2013 2014 2015 

Усього 73.3 70 60 62 
Доктори наук 9 9 9 8 
Кандидати наук 38 40 34 38 
Без ступеню 26 21 27 16 
Аспіранти 55 65 55 36 

 

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки 

Категорії робіт 2012 2013 2014 2015 
к-сть 
од. 

тис.грн. к-сть 
од. 

тис.грв. к-сть 
од. 

тис.грв. к-сть 
од. 

тис.грв. 

Фундаментальні 1 - 4 - 5 - 4 - 
Прикладні - - - - - - - - 
Госпдоговірні - - - - - - - - 

 

Фундаментальні дослідження виконуються без цільового фінансування 

Кафедра соціології: кафедральна тема № 101 № Державної реєстрації 
0113U002695«Тенденції змін соціальних зв’язків і соціальних відносин в сучасному 
суспільстві», зареєстрована з 1 січня 2013 року, виконується співробітниками кафедри 
соціології ІСН без цільового фінансування, науковий керівник – завідувач кафедрою 
соціології ІСН – д. с. н. проф. Онищук В. М. Термін закінчення теми – 31.12.2017 р. 
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Researches in the 
Context of 
“Russian World” 
Influence 

3.Kaunas University 
of Technology. 
Lithuania 

Проект 
TEMPUS 
«Освіта для 
лідерства, 
інтелігентност
і та розвитку 
таланту» 

1 грудня 2013 – 1 
грудня 2016 (36 
місяців) 

 
 
Tempus № 
544343 

Головний менеджер 
проекту: 
Проф. Петрас 
Барскаускас, 
Ректор, Каунаський 
технологічний 
університет 

- Обмін досвідом. 
Участь у 
тренінгах та 
семінарах. 
- Розробка 
методичного 
посібника 
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ELITE – 
Education for 
Leadership.  
Intelligence 
and Talent 
Encouraging 

Контакти: 
тел. : +370 37 300 000 
факс: +370 37 300 614 
e-mail: rastine@ktu.lt 
 
 
професор І.М. Коваль. 
вул. Дворянська, 
2,Одеса, 65082 
Тел. приймальної  
(38-048)723-52-54 
Тел./факс  
(38-048)723-35-15 
Email: rector@onu.edu.ua 
 
Виконавець: доц. 
кафедри соціології ІСН 
Кривошея Т.І. 

«Соціологічні 
методи 
вимірювання 
лідерства» 
- Розробка 
теоретичних 
основ, 
методологічних 
принципів, 
практичних 
засобів і 
рекомендацій 
щодо 
формування, 
професійної 
підготовки та 
належному 
розвитку лідерів-
управлінців 
серед майбутніх 
фахівців, 
науково-
педагогічних 
працівників і 
співробітників 
університету. 
- Виявлення серед 
студентів 
особистостей, 
яким притаманні 
лідерські якості, з 
метою 
подальшого 
цілеспрямованого 
розвитку їх 
управлінської 
компетентності, 
стратегічного 
мислення, 
інноваційної 
спрямованості, 
чітких 
світоглядних 
позицій і 
підготовки до 
ефективної 
керівної 
діяльності. 

4.University of 
Tampere, (School of 
Management) 
Finland 

Проект 
TEMPUS 
«Освіта для 
лідерства, 
інтелігентност
і та розвитку 
таланту» 
 
ELITE – 
Education for 
Leadership.  
Intelligence 
and Talent 
Encouraging 

1 грудня 2013 – 
1 грудня 2016  
(36 місяців) 

Tempus  
№ 544343 

Yulia Shumilova, 
Project coordinator, 
Higher Education Group 
{HEG), School of 
Management University of 
Tampere 
Tel:+358 401901226 
Fax : +358 3 35516020 
Email: 
yulia.shumilova@uta.fi 
 
 
професор І.М. Коваль. 
вул. Дворянська, 
2,Одеса, 65082 
Тел. приймальної (38-
048)723-52-54 

-Обмін досвідом. 
Участь у 
тренінгах та 
семінарах. 
-Розробка 
програми 
соціологічного 
дослідження 
«Лідерство в 
бізнесі, науці та 
державному 
управлінні». 
-Визначення 
суспільних 
потреб у кадрах 
лідерів-
керівників, вимог 
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Тел./факс (38-048)723-
35-15 
Email: rector@onu.edu.ua 
 
Виконавець: доц. 
кафедри соціології ІСН 
Кривошея Т.І. 

щодо їх 
професійної та 
соціальної 
компетентності і 
розвитку їх 
професійно і 
соціально 
значущих 
особистісних 
якостей. 
-Організація 
практичної 
педагогічної 
діяльності з 
навчання, 
виховання й 
особистісному 
розвитку нового 
покоління 
національної 
еліти і лідерів-
управлінців до 
реалізації своїх 
функцій. 

5. The 
Municipality 
of 
Thessaloniki, 
Aristotle 
University of 
Thessaloniki, 
University of 
Macedonia, 
Greece 

The 
international 
conference 
“Narratives of 
Crisis, Myths 
& Realities of 
the 
Contemporary 
Society” 

Thessaloniki, 
Greece, on June 24th-
26th, 2015 

Приймаюча 
сторона 

Koula Georgiadou, 
Sociologist-Municipality 
of Thessaloniki, Kyriaki 
Georgiadou Municipality 
of Thessaloniki 
k.georgiadou@thessalonik
i.gr 
 
Ошибка! 
Недопустимый объект 
гиперссылки. 
Professor of Sociology, 
PanteionUniversity 
ISA-RC14 President, 
AISLF Member of the 
Board 
Sygrou 136, 17671 Athens 
Tel. +201 9201782 
Χριστιάναchristiana@pant
eion.gr 
http://www.narrativesofcri
sis.com 
Виконавець: доц. 
кафедри соціології ІСН 
Личковська О.Р. 

Виступ з 
доповіддю: 
«L’évolution des 
récits de la crise 
dans les réseaux 
sociaux 
ukrainiens : 
l’évolution de 
mythe ou 
l’évolution de la 
société ? », подана 
до публікації у 
Парижі у виданні 
L’Harmattan, 
collection 
 Logiques Sociales, 
dirigée par Bruno 
Péquignot 
 

Словенія,Універс
итет Марібору 
ISCOMET  
Інститутетнічних 
і регіональних 
студій, КНУ ім.Т. 
Шевченка, ЛНУ 
ім. І.Франка 

“Законодавче 
забезпечення 
Європейської 
політики 
сусідства та 
належне 
врядування” 
EUNEG 

ПАРТНЕРСЬКА 
УГОДА в рамках 
530391-TEMPUS-1-
2012-1-SI-
TEMPUS-JPCR. 
2012-2015 

Університет 
Марібору 
 

Коваль І.М. 723-52-52 
Кузьмін Д.В. 68-72-84 
Сильво Деветак 
+386 41 699 641 
Виконавець: Центр 
міжнародних 
досліджень 

Розробка та 
впровадження 
магістерської 
програми для 
спеціальності 
міжнародні 
відносини та 
правознавство за 
проблематикою 
європейської 
інтеграції та 
європейського 
права. 

Бельгія, 
«Асоціація 
Європейських 

«Сприяння 
формуванню 
сталої та 

ПАРТНЕРСЬКА 
УГОДА в рамках 
530465-TEMPUS-1-

«Асоціація 
Європейських 
Університетів

Коваль І.М. 723-52-52 
Кузьмін Д.В. 68-72-84 
Томас Естерман 

Проведення 
досліджень у 
сфері 
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Університетів» автономної 
системи вищої 
освіти у 
країнах 
Східної 
Європи» 

2012-1-BE-
TEMPUS-SMGR. 
2012-2015 

» +32 (0) 2 230 55 44 
Виконавець: Центр 
міжнародних 
досліджень 

європейського 
досвіду  сучасної 
автономії 
університетів та 
формування 
пропозицій щодо 
реформи системи 
вищої освіти у 
контексті 
застосування 
загальноєвропейс
ького досвіду 

Germany 
HelmutShmidt 
Universitat, 
и 
Одеський 
національний 
університет  імені 
І.І. Мечникова 
 
 
Китай, 
Технологічний 
університет м. 
Далянь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Germany. Berlin. 
Conference: “New 
Ways” for Civic 
engagement: Civil 
Society in 
Ukraine” 

Intrnational 
Summer 
School 
“Conflict 
Prevention in 
Ukraine and 
Moldova” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Міжнародний 
конгрес 
«ХХ1століття: 
новаконцепція 
Великого 
шовковогошл
яху» 
 
 
 
 
 
 
 
University of 
Applied 
Sciences 
Lower Rhine 
 
University of 
Applied 
Sciences in 
Munich 

DAAD 
12-24 . 09. 2015. 
Одесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAAD 
 
7-9. 12. 2015 

Оплата за 
програмою 
ДААД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оплата 
оргкомітетом 
Конгресу 
(Китай) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оплата за 
програмою 
ДААД 

Nicol Poershmann 
poershmann@hsu-hh.de 
Виконавець: 
В. В. Попков, 
Зав кафедрою 
політології, д.ф.н., 
професор 
 
 
 
 
 
 
 
Професор, декан 
факультету славістики  
Даляньського 
технологічного 
університету 
Цзян Цюн. 
Виконавець: 
В. В. Попков, 
Зав кафедрою 
політології, д.ф.н., 
професор 
 
 
Prof. Dr. Claudia Neu. 
 
Prof. Dr. Martina Wegner. 
 
ljubica.nikolic@hs-
niederrhein.de 
Виконавець: 
В. В. Попков, 
Зав кафедрой 
политологии, д.ф.н., 
профессор 

Проф. Попковим 
В.В. 
Прочитана 
лекція, проведена 
дискусія зі 
студентами з 
України, 
Молдови, ФРН. 
Студентиотримал
и раздатковий 
матеріал. 
 
 
Проф Попков 
В.В. выступивз 
доповіддю. В 
матеріалах 
конференції 
опублікованайого 
стаття.  
«Політичнакульт
ура сучасного 
Китаю – новий 
підхід до рішення 
проблем світової 
Цивілізації 
 
Проф. Попков 
В.В. Выступивз 
доповіддю 
Universities  as 
factor of civil 
culture. 
 

Каунаський 
технологічний 
університет 
(Литва)  – 
координатор 
проекту; 
Естонська бізнес-
школа (Естонія); 
Університет 
Гринвічу 
(Велобританія); 
Університет 
Тампере 
(Фінляндія). 
 

TEMPUS 
«Освіта для 
лідерства, 
інтелігентност
і та розвитку 
таланту» 

Грантова угода на 
виконання проекту 
ELITE 
544343-TEMPUS-1-
2013-1-LT-
TEMPUS-SMHES 
 
термін виконання 
01.12.2013 - 
01.12.2016 

EACAE, 
European 
commission 

Координатор проекту 
Assoc. Prof. Danguole 
Rutkauskiene, 
Kaunas University of 
Technology 
Contacts: 
tel : +370 37 300 612 
fax: +370 37 300 614 
 
Національний 
координатор проекту 
Директор Інституту 
вищої освіти НАПН 
України Доктор 
педагогічних наук, 

Створення 
інфраструктури 
(персонал, 
обладнання, 
програмне 
забезпечення, 
інформаційні 
ресурси) для 
ефективної 
реалізації 
університетами 
послуг 
з  лідерського та 
організаційного 
потенціалу 

»
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Зав кафедрою 
політології, д.ф.н., 
професор 
 
 
Prof. Dr. Claudia Neu. 
 
Prof. Dr. Martina Wegner. 
 
ljubica.nikolic@hs-
niederrhein.de 
Виконавець: 
В. В. Попков, 
Зав кафедрой 
политологии, д.ф.н., 
профессор 

Проф. Попковим 
В.В. 
Прочитана 
лекція, проведена 
дискусія зі 
студентами з 
України, 
Молдови, ФРН. 
Студентиотримал
и раздатковий 
матеріал. 
 
 
Проф Попков 
В.В. выступивз 
доповіддю. В 
матеріалах 
конференції 
опублікованайого 
стаття.  
«Політичнакульт
ура сучасного 
Китаю – новий 
підхід до рішення 
проблем світової 
Цивілізації 
 
Проф. Попков 
В.В. Выступивз 
доповіддю 
Universities  as 
factor of civil 
culture. 
 

Каунаський 
технологічний 
університет 
(Литва)  – 
координатор 
проекту; 
Естонська бізнес-
школа (Естонія); 
Університет 
Гринвічу 
(Велобританія); 
Університет 
Тампере 
(Фінляндія). 
 

TEMPUS 
«Освіта для 
лідерства, 
інтелігентност
і та розвитку 
таланту» 

Грантова угода на 
виконання проекту 
ELITE 
544343-TEMPUS-1-
2013-1-LT-
TEMPUS-SMHES 
 
термін виконання 
01.12.2013 - 
01.12.2016 

EACAE, 
European 
commission 

Координатор проекту 
Assoc. Prof. Danguole 
Rutkauskiene, 
Kaunas University of 
Technology 
Contacts: 
tel : +370 37 300 612 
fax: +370 37 300 614 
 
Національний 
координатор проекту 
Директор Інституту 
вищої освіти НАПН 
України Доктор 
педагогічних наук, 

Створення 
інфраструктури 
(персонал, 
обладнання, 
програмне 
забезпечення, 
інформаційні 
ресурси) для 
ефективної 
реалізації 
університетами 
послуг 
з  лідерського та 
організаційного 
потенціалу 
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професор Калашнікова 
Світлана Андріївна 
Тел. /факс: +044-286-68-
04 
 
Координатор проекту 
від  ОНУ ім. 
І.І.Мечникова – проф., 
д. п. н. І. М. Коваль 
Тел. приймальної (38-
048)723-52-54 
Тел./факс (38-048)723-
35-15 
Виконавець: 
І.Г. Терещенко, доц. 
кафедри політології 

L&OD. 
Розробка 
методологічного 
та навчального 
середовища 
(контент, методи, 
інструменти) для 
ефективної 
реалізації 
університетами 
послуг 
з  навчання та 
організаційного 
розвитку у 3 
пілотних сферах 
(освіта (ED), 
державна служба 
(PS), 
підприємництво 
(EN)). 
Здійснення 
заходів щодо 
політичної, 
законодавчої, 
організаційної та 
громадської 
підтримки ролі 
університетів як 
генераторів 
соціального 
прогресу в 
імплементації 
державної 
політики 
з розвитку 
персоналу шляхо
м реалізації 
послуг з навчання 
та організацій-
ного розвитку. 
Створення 
навчальних 
програм для 
формування та 
розвитку центру 
лідерства ОНУ 
ім.  І. І.  Мечнико-
ва 

 
 

Наукова та науково-технічна  діяльність, що здійснювалась спільно з науковими 
установами Національної академії наук України 

Кафедри ІСН підтримують постійні зв’язки з закладами Національної Академії наук 
України: Інститутом соціології НАН України, Інститутом політичних і етнонаціональних 
досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, Інститутом держави і права імені Корецького 
НАН України, Інститутом світової економіки і міжнародних відносин НАН України. 
Результатами співпраці з вказаними вище науковими установами є публікації у фахових 
виданнях та участь у міжнародних конференціях, а також сумісні дослідження, використання 
наукового обладнання, відзиви на автореферати, опонування кандидатських і докторських 
дисертацій тощо.  Започатковані Одеські читання з соціальних наук та Аппатовські читання 
(з проблем міжнародних відносин) у формі міжнародних наукових конференцій. Напрями 
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Наукова та науково-технічна  діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами 
Національної академії наук України

Кафедри ІСН підтримують постійні зв’язки з закладами Національної Академії наук України: Інсти-
тутом соціології НАН України, Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Ку-
раса НАН України, Інститутом держави і права імені Корецького НАН України, Інститутом світової 
економіки і міжнародних відносин НАН України. Результатами співпраці з вказаними вище науковими 
установами є публікації у фахових виданнях та участь у міжнародних конференціях, а також сумісні до-
слідження, використання наукового обладнання, відзиви на автореферати, опонування кандидатських 
і докторських дисертацій тощо.  Започатковані Одеські читання з соціальних наук та Аппатовські чи-
тання (з проблем міжнародних відносин) у формі міжнародних наукових конференцій. Напрями цих 
читань відповідають темам комплексних наукових досліджень, що здійснюються кафедрами Інституту.

Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями
За  ініціативою Центру «Конфліктологія і медіація» при кафедрі політології ІСН ОНУ та за під-

тримкою Одеської ОГА впродовж 2015 р. проведено низку семінарів міждисциплінарної міжвузівської 
експертної групи вчених з метою напрацювання практичних підходів щодо нормалізації соціально-по-
літичної ситуації та посткризової адаптації в місті та регіоні (медіатор – доц. І. Г. Терещенко).

Фінансування на проведення досліджень у 2015 році не отримувалось.

Поліпшення рівня  інформаційного забезпечення наукової діяльності
Інститут соціальних наук підключений до баз електронних колекцій наукової періодики за допомо-

гою електронної бібліотеки Наукової бібліотеки ОНУ.

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів
Кафедра соціології: кафедральна тема № 101 № Державної реєстрації 0113U002695«Тенденції 

змін соціальних зв’язків і соціальних відносин в сучасному суспільстві», зареєстрована з 1 січня 
2013 року, виконується співробітниками кафедри соціології ІСН без цільового фінансування, науковий 
керівник – завідувач кафедрою соціології ІСН – д.с.н. проф. Онищук В.М. Термін закінчення теми – 
31.12.2017 р. Результати: Створено теоретичні і емпіричні типології соціальних зв’язків в сучасному 
мережевому суспільстві, у тому числі в мережі Інтернет, а також в умовах глобалізації та віртуалізації 
відносин. Проаналізовано відповідну наукову літературу, побудовано програму емпіричного соціоло-
гічного дослідження. Здійснено теоретико-методологічний аналіз та підібрано соціологічний інстру-
ментарій щодо вивчення соціальних чинників формування нових конфігурацій віртуальних спільнот 
і ідентичностей у мережевому суспільстві. Досліджено типи нових колективних спільнот, що мають 
місце в мережевому та інформаційному суспільстві. Виокремлено і проаналізовано типи практик «по-
всякденної дипломатії» як приклад практик кооперації у мережевому суспільстві. 

Здійснено публікацію наукових 37 статей, з них 6 в міжнародних виданнях. Видано 1 моно-
графію за кордоном, 7 підрозділів у монографіях, 5 навчальних посібників, здійснені і захищені 
кваліфікаційні, дипломні і магістерські роботи. Захищена 1 кандидатська дисертація.

Викладачі кафедри також беруть участь у науково-дослідній міжкафедральній темі «Контекстність 
вищої освіти як чинник гуманітарної і міжнародної безпеки мультикультурного регіону». 
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Кафедра політології: к/т № 222 «Дослідження політичних аспектів адаптаційних прак-
тик у перехідних суспільствах» (№ державної реєстрації 0111U006703, науковий керівник – к.ф.н., 
проф.  Ануфрієв Л. О.). 

У звітний період виконувалися завдання 5-го етапу, визначені календарним планом, підбито під-
сумки дослідження, які полягають у наступному: встановлено, що специфіка й механізми формування 
політико-адаптаційних практик є похідними від амбівалентного стану масової свідомості, в якій одно-
часно присутні модерні та до-модерні цінності, смисли й символи; розроблено факторну модель аналі-
зу політико-адаптивного процесу на системному рівні; визначено, що циклічність політичного процесу 
співвідноситься із циклотимними реакціями масових суб’єктів на політичні зміни; доведено, що серед 
групових тактик пристосування до перманентних соціально-політичних криз переважають їх часткові 
та поверхневі  типи, які мають риси тимчасової акомодації, а результатом суперечливих стратегій і 
тактик групових суб’єктів є адаптивна асиметрія; встановлено, що найбільшими ресурсами адаптації 
розпоряджаються ті соціальні суб’єкти, які здатні конвертувати різні види соціального капіталу у по-
літичні диспозиції та важелі політичного впливу; визначено, що резервом формування інноваційних 
конструктивних політико-адаптивних практик є публічна сфера політики на локальному (міському) 
рівні; запропоновано засоби щодо посилення адаптаційного потенціалу політично активних суб’єктів 
громадянського суспільства. Результати теоретичного аналізу і практичних досліджень знайшли засто-
сування в підготовці лекцій і практичних занять з таких навчальних курсів, як «Політичні еліти і лідер-
ство», «Політична психологія», «Політичні інститути і процеси в Україні», «Політичні комунікації», 
«Політична модернізація і транзитивні процеси», «Політична конфліктологія», підготовлених методич-
них рекомендаціях для структур МВС, місцевих громад і закладів середньої освіти,  використовувалися 
в діяльності ВОО «Комітет виборців України», Центру конфліктології та медіаціі, створеному на базі 
кафедри політології, а також організації та при проведенні семінарів, «круглих столів», майстер-класів 
для представників владних інституцій та громадських активістів в м. Одеса та області, що мали на меті 
опрацювання діалогових практик регулювання конфліктів і розповсюдження конструктивних форм по-
літико-адаптаційних практик. 

У звітний період опубліковано 1 монографія, 14 наукових статей, з них – 4 за кордоном, 1 навчаль-
ний посібник. 

Кафедра міжнародних відносин: 
Міждисциплінарна науково-дослідна тема №  111 «Контекстність вищої освіти як фактор гу-

манітарної та міжнародної безпеки мультикультурного регіону». Номер державної реєстрації 
НДР:№ 0113U002693 Терміни виконання: початок – 01.03.2013 р., закінчення – 31.12.2017 р.  На-
уковий керівник - д.політ. наук, професор, ректор І. Н. Коваль. Результати: вперше виявлені та 
описані: ситуації загрози, при цьому показано, що ситуації загрози самоактуалізації сприяють розви-
тку такої копінг-стратегії, як фокусування на позитиві, тоді як ситуації загрози життю – стратегії само-
контролю, очікування на допомогу та прийняття проблеми – відмовлення від рішень;  прояви когнітив-
но-стильових якостей особистості у стратегіях категоризації; взаємозв’язок темпераменту і основних 
стратегій поведінки в конфлікті; вплив гендерних особливостей особистості на рівень і форми прояву 
агресивності, зміни ціннісно-смислової сфери особистості тимчасових мігрантів у результаті крос-
культурної адаптації (на прикладі студентів-іноземців);  характеристики формування етнічної ідентич-
ності під впливом різних факторів, зокрема соціальної політики; фактори, що впливають не тільки на 
формування територіальних ідентичностей, а й на соціальну інтеграцію територіальних спільнот (як 
глобальні процеси, так і регіональні), соціологічні дані, що розкривають аспекти соціальної безпеки/
небезпеки та соціальних ризиків сільської та міської студентської аудиторі, проблеми академічної мо-
більності сільської та міської студентської аудиторії. Дістали подальшого аналізу:Міграційні процеси 
у сучасних міжнародних відносинах (на прикладі держав Близького Сходу та ЄС), сучасні  проблеми 
глобального політичного вибору пострадянської країни на прикладі України, особливості прикордон-
ної співпраці України з ЄС, особливості політичного розвитку країн, що межують з Україною, або є 
членами спільних політичних союзів.

Кафедра історії та світової політики зареєстровано науково-дослідну тему №130 «Регіональна 
специфіка світового політичного процесу: історія, теорія та практика». Зареєстрована 3 березня 
2014 р. Термін закінчення 31.12.2018 р Науковий керівник: канд.іст.наук, доц. Шевчук М. А., завідувач 
кафедрою історії і світової політики.

Результати: Були встановлені та проаналізовані  відповідні етапи світового політичного процесу, 
виділені особливості його центр-периферійної, суб’єкт-об’єктної структурованості, реконструювані 
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деякі історичні моделі, визначені державно-правовий досвід та особливості інституалізації конкретних 
суспільно-політичних систем, здійснений політико-правовий аналіз певних норм міжнародного та на-
ціонального права, що закріплюють існуючий порядок системи світової політики. В сучасних соціо-
культурних та політичних процесах регіони виступають найкращими індикаторами стану національно-
го розвитку та розвитку територіального самоврядування. Наукові результати отримані з врахуванням 
новітніх сучасних наукових досліджень національного та світового рівня, що торкаються виконуваної 
теми. Новизна та актуальність результатів відповідають сучасним соціально-політичним процесам. 
Отримані результати дослідження можуть бути враховані у формуванні та здійсненні реальної регіо-
нальної політики, щоб забезпечити сталий розвиток суспільно-політичних процесів регіонального та 
державного рівнів. Результати досліджень реалізуються в роботі зі студентами для роз’яснення специ-
фіки  регіональної політики в рамках світового політичного процесу, що підвищує рівень навчального 
процесу. 

У звітний період опубліковано: опубліковано 12 статей, прийнято участь в  10 міжнародних 
наукових заходах. 

Подальше забезпечення найкращої організації наукових досліджень в Інституті соціальних наук по-
требує:

• Посилення комп’ютерного забезпечення;
• Придбання ліцензійних комп’ютерних програм;
• Забезпечення доступу до міжнародних платних електронних баз даних (напр. доступ до книж-

ково-журнальних баз “Sage”);
• Збільшення фінансування для проведення наукових конференцій в Інституті соціальних наук і 

оплати відряджень в інші наукові установи в Україні і закордоном;
• Виділення фінансування для видання монографій, підручників, статей;
• Виділення фінансування для проведення соціологічних і політичних досліджень;
• Утворення повноцінної лабораторії або центру соціологічних і соціополітичних досліджень;
• Збільшення фінансування для ремонту приміщень, закупівлі обладнання;
• Збільшення кількості приміщень для реалізації науково-дослідницької і навчальної діяльності.
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2.1.3. ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

Директор – доктор педагогічних наук, професор Л. М. Дунаєва

Інститут інноваційної та післядипломної освіти є структурним підрозділом ОНУ імені І. І. Мечни-
кова. Діяльність ІІПО керується Законом України «Про освіту», відповідними наказами та інструкція-
ми Міністерства освіти і науки України, рішеннями Вченої ради університету, наказами ректора ОНУ 
ім. І. І. Мечникова «Про реорганізацію ФПК ОДУ ім. І. І. Мечникова в Інститут післядипломної освіти 
ОДУ ім. І. І. Мечникова» від 19 січня 1995 р. та «Про зміну назви Інституту післядипломної освіти» за 
№ 17-02 від 24.07.2003 р., ліцензією Міністерства освіти і науки України № 122209 від 10.09.2001 р. 
(пунктом про надання післядипломної і другої вищої освіти та підвищення кваліфікації.

В рамках ІІПО існують 7 кафедр (кафедра соціальних теорій (засн. у 2001 р.), кафедра клінічної 
психології (засн. у 1999 р.), кафедра економіки та моделювання ринкових відносин (засн. у 2001 р.), 
кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій (засн. у 2014 р.), кафедра системного 
програмного забезпечення та технологій дистанційного навчання (засн. у 2004 р.), кафедра соціальної 
роботи (засн. у 2013), кафедра соціальної допомоги та прикладної психології (засн. у 2013)), секція іно-
земних мов (засн. у 2001 р.) та п’ять науково-технічних лабораторій.

До пріоритетних напрямків наукової діяльності ІІПО належать:
- фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних 

наук (проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадянсько-
го суспільства, розвиток соціальної відповідальності особистості, збереження навколишнього серед-
овища та сталий розвиток);

- дослідження та реалізація сучасних європейських освітніх моделей підготовки психологів, еконо-
містів, педагогів, соціальних працівників та програмістів;

- вивчення питань соціальної роботи в Україні та за кордоном, поєднання як історичних аспектів ста-
новлення соціальної допомоги, так і новітніх здобутків теорії та практики напрямку соціальна робота;

- розробка та апробація новітніх комп’ютерних засобів та технологій інформатизації суспільства. 

Науково-педагогічні кадри
На даний час в Інституті інноваційної та післядипломної освіти працюють 86 викладача, із них 16 

професорів, докторів наук та 52 доцента, кандидата наук. 
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Інститут інноваційної та післядипломної освіти 
Директор – доктор політичних наук, професор Л. М. Дунаєва  
 

 
Інститут інноваційної та післядипломної освіти є структурним підрозділом ОНУ імені 

І.І.Мечникова. Діяльність ІІПО керується Законом України «Про освіту», відповідними 
наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, рішеннями Вченої ради 
університету, наказами ректора ОНУ ім. І.І. Мечникова «Про реорганізацію ФПК ОДУ ім. І.І. 
Мечникова в Інститут післядипломної освіти ОДУ ім. І.І. Мечникова» від 19 січня 1995 р. та 
«Про зміну назви Інституту післядипломної освіти» за № 17-02 від 24.07.2003 р., ліцензією 
Міністерства освіти і науки України № 122209 від 10.09.2001 р. (пунктом про надання 
післядипломної і другої вищої освіти та підвищення кваліфікації. 

В рамках ІІПО існують 7 кафедр (кафедра соціальних теорій (засн. у 2001 р.), кафедра 
клінічної психології (засн. у 1999 р.), кафедра економіки та моделювання ринкових відносин 
(засн. у 2001 р.), кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій (засн. у 2014 
р.), кафедра системного програмного забезпечення та технологій дистанційного навчання 
(засн. у 2004 р.), кафедра соціальної роботи (засн. у 2013), кафедра соціальної допомоги та 
прикладної психології (засн. у 2013)), секція іноземних мов (засн. у 2001 р.) та п’ять науково-
технічних лабораторій. 

До пріоритетних напрямків наукової діяльності ІІПО належать: 
- фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і 

гуманітарних наук (проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та 
формування громадянського суспільства, розвиток соціальної відповідальності особистості, 
збереження навколишнього середовища та сталий розвиток); 

- дослідження та реалізація сучасних європейських освітніх моделей підготовки 
психологів, економістів, педагогів, соціальних працівників та програмістів; 

- вивчення питань соціальної роботи в Україні та за кордоном, поєднання як 
історичних аспектів становлення соціальної допомоги, так і новітніх здобутків теорії та 
практики напрямку соціальна робота; 

- розробка та апробація новітніх комп’ютерних засобів та технологій інформатизації 
суспільства.  

 

Науково-педагогічні кадри 

На даний час в Інституті інноваційної та післядипломної освіти працюють 86 
викладача, із них 16 професорів, докторів наук та 52 доцента, кандидата наук.  

Науково-педагогічні кадри в роках: 2012 2013 2014 2015 
Чисельність науково-педагогічних 
працівників, усього: 93 90 86 83 

Професори, доктори наук: 15 15 16 13 
Доценти, кандидати наук: 42 46 52 45 
Викладачі без наукового ступеня: 36 29 18 25 

 
Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки  

Категорії 
Робіт 

2012 2013 2014 2015 

к-сть од. тис.грн. к-сть од. тис.грн. к-сть од. тис.грн. к-сть од. тис.грн. 
Фундаментальні 0  0  0  0  

Прикладні  0  0  0  0  

Госпдоговірні  0  0  0  0  
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Науково-дослідних робіт, виконаних за рахунок будь-якого фінансування, за останні чотири роки 
немає.

У 2015 році аспірантами ІІПО була захищена 1 кандидатська дисертація:
1. Ємяшева Ж. В., Психологічні детермінанти суїцідальних тенденцій у осіб, які страждають на 

хімічну залежність. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук, спеціаль-
ність 19.00.04 – медична психологія. Науковий керівник, проф. Розанов В. А.

Результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок
Найвагомішим результатом дослідження №125 «Соціально-психологічні, політико-правові та куль-

турно-історичні аспекти розвитку сучасного суспільства» (№ д/р 0114U001792, науковий керівник – 
д-р політ н., проф. Дунаєва Лариса Миколаївна) є те, що: вперше засобами аналізу результатів про-
ведення соціальної реформи з’ясовано перспективні напрямки розвитку системи соціального захисту 
та психологічної стабільності населення в умовах адміністративної і  ринкової економіки. Результати 
дослідження за темою, дозволили визначити основні напрями і проблеми трансформації суспільства в 
Україні; виявлено перспективні напрямки розвитку соціально-психологічної реабілітації та допомоги, 
захисту особистості в Україні та за кордоном; опубліковано 15 наукових статей у фахових виданнях, 3 
навчально-методичних посібника, 30 доповідей на конференціях, 1 збірнік матеріалів міжнародної на-
уково-практичної конференції, захищено 3 магістерських та 34 бакалаврських робіт.

Найвагомішим результатом дослідження № 121 «Системоутворюючі чинники благополуччя особис-
тості в умовах психосоціального стресу» (№ д/р 0114U001791, науковий керівник – д-р. мед.н., проф. 
Розанов В. А.) є те, що: отримана емпірична модель психологічного благополуччя особистості, як ком-
поненти психологічного здоров’я; визначені основні змістовні характеристики екзистенціального, осо-
бистісного та ціннісного характеру, що дозволяє особистості зберігати психологічне благополуччя і 
психічне здоров’я в умовах психосоціального стресу; підготовлено публікації та методичні матеріа-
ли щодо соціокультурних детермінант психологічного здоров’я; подано до розгляду на спеціалізовану 
вчену раду 1 дисертаційна робота та захищена 1 кандидатська дисертація, проведена ІІ Міжнародна 
науково-практична інтернет-конференція «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної 
психології як науки» та II Науковий колоквіум для аспірантів та студентів присвячений Всесвітньому 
Дню Психічного здоров’я: «Психічне та психологічне здоров’я в сучасних соціально-політичних та 
економічних умовах розвитку суспільства». Опубліковано 44 наукових статей, 1 навчальний посібник, 
3 навчально-методичних і 2 методичних посібника, 2 збірник матеріалів науково-практичнних конфе-
ренції, 43 доповідей на конференціях, захищено 54 дипломних робіт. 

Найвагомішим результатом наукового дослідження № 138 за темою «Моделювання ефективного 
управління розвитком інформаційних систем економічних об’єктів» (Наказ № 3632-18 від 19.12.14,  
науковий керівник – к. фіз–мат. н., доцент Рудик О. Г.) є те, що проаналізуван категоріальний апарат 
управління взаємовідносинами з клієнтами в області бізнес-процесів, розроблена методику кластериза-
ції клієнтських груп і здійснено практичне застосування даної методики на підприємстві, сформулюва-
ни рекомендації по бізнес-виявленню процесів, що відносяться до клієнтам підприємства, розроблена 
та апробувана еталонна модель архітектури бізнес-процесів, що відносяться до клієнтоорієнтованої 
технології управління, опубліковано 3 монографії, 1 навчальній посібник, 4 методичні посібники і ме-
тодичні вказівки, 1 збірник матеріалів науково-практичної конференції, 16 наукових статтей, 43 допо-
відей на наукових конференціях та 29 дипломних робот.

Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2015 році у зару-
біжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою:

Загальна кількість праць, опублікованих співробітниками ІІПО у 2015 році у зарубіжних виданнях, 
які мають імпакт-фактор становлює 10 статей. Перелік наукових праць додається (Додаток 1). 

Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених
В Інституті інноваційної та післядипломної освіти Рад молодих учених немає. 
Студенти, аспіранти та докторанти ІІПО беруть активну участь у виконанні науково-дослідницької 

й експериментальної роботи Інституту, готують курсові, дипломні та магістерські роботи з тематики 
наукових досліджень, що проводяться на кафедрах. Щорічно студенти та аспіранті ІІПО беруть участь 
у «круглих столах», наукових семінарах, наукових студентських конференціях, у Всеукраїнському кон-
курсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Кредитний менеджмент» та у Всеукраїнських сту-
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дентських олімпіадах. На міжнародній конференції «Авіація та космонавтика» (м.Кривий Ріг ) студент-
ка ІІПО отримала перше місце на конкурсі робіт та  дипломом з відзнакою.

У вересні 2015 року до аспірантури та докторантури ІІПО зараховано 16 осіб (13 аспірантів, 2 здо-
бувачів, 1 докторант). Загалом, протягом 2015 року на кафедрах ІІПО працювали над докторськими та 
кандидатськими дисертаціями 2 докторанта, 21 аспірант (13 з них - із відривом від виробництва) та 7 
здобувачів. 

З метою розвитку наукової творчості студентів, глибшого ознайомлення з сучасними тренінговими 
технологіями та іншими методами психологічної практики, в листопаді 2015 року розпочав свою ро-
боту науково-практичний гурток для студентів ІІПО «Психологія тренінгу». Керівник гуртка – доктор 
психологічних наук, професор Лефтеров Василь Олександрович.

У квітні 2015 року в ІІПО була проведена студентська наукова конференція (у межах 71-ї звітної 
студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова), де у 6 підсекціях виступили з докладами 
111 студентів. 

В рамках громадської акції з 25 листопада до 1 грудня студенти 3 та 4 курсів кафедри соціальної 
роботи брали участь у соціально-культурному проекті «Відкриваємо двері дітям». У рамках проекту 
студенти відвідували виставку арт-проектив та інсталяцій. 

З нагоди Міжнародного дня інвалідів та в рамках фестивалю соціальної реклами «Відкрий своє 
серце» студентами 3 та 4 курсу напряму підготовки «Соціальна робота» було розроблено буклети з со-
ціальної реклами. Найкращі студенти були нагороджені грамотами.

У рамках міжнародного дня «Психічного здоров’я» студенти ІІПО приймали участь у проведенні 
круглого столу «Гендер як новий вимір соціокультурного розвитку в сучасному освітянському просто-
рі», керівник: доц. Гладченко Світлана Володимирівна. Також у рамках міжнародного дня «Психічно-
го здоров’я» 04 листопаду в ІІПО проведено щорічний науковій Колоквіум, у якому прийняли участь 
аспіранти та студенти ІІПО. Було висвітлено найбільш актуальні питання психічного та соціального 
здоров’я особистості та суспільства. Тексти виступів надруковано у збірнику матеріалів другого на-
укового Колоквіума. 

У рамках Всеукраїнського фестивалю науки студенти ІІПО приймали участь у відкритих лекціях 
професорів ІІПО ОНУ імені І. І. Мечникова: Простомолотова В. Ф., Розанова В. А., Снігур Л. А.

У травні 2015 р. відбулась зустріч студентів ІІПО з представниками Державної служби МНС в 
Одеській області та проведено науковій семінар на тему «Особливості надання психологічної допомоги 
в умовах надзвичайного стану».

Крім того, у березні і квітні, студенти ІІПО прийняли участь у деяких наукових семінарах: «Асимп-
тотичні методи розв’язування задач оптимального керування зі швидкими та повільними змінними у 
дискретних рівняннях», «Інтелектуальний автоматичний аналіз та використання інформації для при-
йняття рішень», у щорічної науково - практичної конференції молодих учених «Сучасні технології в 
економіці і кібернетиці: досвіт, проблеми, тенденції, ефективність» яка відбулась у травні 2015р. та у 
Міжнародному круглому столі «Відповідальне батьківство як шлях до гендерної рівності», який був 
проведений 16 квітня 2015 р. в ІІПО разом з посольством Швеції в Україні та громадським Рухом «Віра, 
Надія, Любов». 

Студенти, аспіранти та здобувачі ІІПО у звітному 2015 році прийняли участь у 15-ти Всеукраїнських 
та Міжнародних науково-практичних конференціях. Результати досліджень надруковані і в цілому ста-
новлять 98 тез та наукових статей. Перелік статей додається (Додаток 2).

Статистичні дані про науково-дослідну роботу студентів та молодих учених 77 
  

Роки Кількість студентів, які 
беруть участь у наукових 

дослідженнях 
та відсоток від загальної 

кількості студентів 

Кількість молодих 
учених, які працюють у 

ВНЗ або науковій 
установі 

Відсоток молодих 
учених, які 

залишаються у ВНЗ 
або установі після 

закінчення 
аспірантури 

2012 14%   9 40 
2013 16% 10 60 
2014 21% 22 40 
2015 30% 18 25 

 
Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками. 
 
На базі комплексу «Школа-Коледж-Університет» існують п’ять науково-технічних 

лабораторій, координаційній центр дистанційного навчання та Центр неперервної  освіти. 
У 2006 році в складі ІІПО створено навчально-методична лабораторія клінічної 

реабілітаційної психології та психологічних експертиз (керівник канд. психол. н., доц. 
Коробіцина М. Б.), співробітники якої розробляють та впроваджують інноваційні моделі 
навчального процесу та інноваційні реабілітаційні технології: система інтегративних методів 
навчання в курсі «Нейропсихології», інноваційні технології навчання, авторські моделі 
психологічних тренінгів. Лабораборія здійснює наукове співробітницьтво з медичними 
закладами та організаціями, які надають різні види соціальної допомоги населенню міста 
Одеси та Одеської області. Зокрема - Військово-медичний центр Південного оперативного 
командування, Обласний благодіний фонд "Надія, добро, добробут", Обласний центр 
соціальних служб для молоді, Міський дитячий діагностичний центр імені академіка Б. Я. 
Резніка. 

На базі кафедри клінічної психології під керівництвом д-ра біол. н., проф.  Псядла 
Е.М. працює психодіагностична лабораторія. На базі лабораторії проводиться розробка 
психодіагностичних засобів та їх втілення в діагностичних методиках, включаючи 
методологічне та теоретичне обґрунтування, перевірку валідності й надійності. 

На базі навчально-науково виробничого центру ОНУ сумісно з кафедрою 
комп’ютерних та інформаційних технологій створено навчально-практичну лабораторію з 
мікроелектроніки та комп’ютерної схемотехніки (керівник доц. Глауберман М.А.) для 
виконання студентами комплексу лабораторних та практичних робіт, які передбачені 
навчальним планом підготовки бакалаврів зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія». 

У складі кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій ІІПО створено 
навчально-дослідницьку лабораторію «Мікропроцесорної техніки та автоматизації 
наукових досліджень» (керівник доц. Шугайло Юрій Борисович).  

Разом з НДІ фізики створено лабораторію проблем прикладної фізики та 
комп’ютерних технологій (керівник проф. Тюрин О.В.), на базі якої проводяться всі 
наукові розробки та дослідження в рамках двох держбюджетних тем як інституту, так і 
кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій ІІПО. Розроблено та впроваджено 
оригінальні експериментальні методи та стенди для досліджень і неруйнівного контролю 
фізико-хімічних властивостей матеріалів: оптична голографія, фотонна кореляційна 
спектроскопія і лазерна допплерівська анемометрія з комп’ютерною цифровою обробкою 
сигналів і зображень. 

Також в ІІПО продовжує свою діяльність Координаційній центр дистанційного 
навчання. Директор центру - доц. Альошин О.М. Завданням центру є розробка теоретико-
методологічних засад створення і розвитку системи дистанційного й електронного навчання 
у вищому навчальному закладі регіонального типу та технічно забезпечення наукових 
заходив університетського масштабу. 

Створений у 1995 році Центр неперервної освіти ІІПО ОНУ протягом звітного 2015 
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Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками

На базі комплексу «Школа-Коледж-Університет» існують п’ять науково-технічних лабораторій, ко-
ординаційній центр дистанційного навчання та Центр неперервної  освіти.

У 2006 році в складі ІІПО створено навчально-методична лабораторія клінічної реабілітаційної пси-
хології та психологічних експертиз (керівник канд. психол. н., доц. Коробіцина М. Б.), співробітники 
якої розробляють та впроваджують інноваційні моделі навчального процесу та інноваційні реабілі-
таційні технології: система інтегративних методів навчання в курсі «Нейропсихології», інноваційні 
технології навчання, авторські моделі психологічних тренінгів. Лабораборія здійснює наукове співро-
бітницьтво з медичними закладами та організаціями, які надають різні види соціальної допомоги на-
селенню міста Одеси та Одеської області. Зокрема – Військово-медичний центр Південного оператив-
ного командування, Обласний благодіний фонд «Надія, добро, добробут», Обласний центр соціальних 
служб для молоді, Міський дитячий діагностичний центр імені академіка Б. Я. Резніка.

На базі кафедри клінічної психології під керівництвом д-ра біол. н., проф. Псядла Е. М. працює пси-
ходіагностична лабораторія. На базі лабораторії проводиться розробка психодіагностичних засобів та 
їх втілення в діагностичних методиках, включаючи методологічне та теоретичне обґрунтування, пере-
вірку валідності й надійності.

На базі навчально-науково виробничого центру ОНУ сумісно з кафедрою комп’ютерних та інфор-
маційних технологій створено навчально-практичну лабораторію з мікроелектроніки та комп’ютерної 
схемотехніки (керівник доц. Глауберман М. А.) для виконання студентами комплексу лаборатор-
них та практичних робіт, які передбачені навчальним планом підготовки бакалаврів зі спеціальності 
«Комп’ютерна інженерія».

У складі кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій ІІПО створено навчально-дослід-
ницьку лабораторію «Мікропроцесорної техніки та автоматизації наукових досліджень» (керівник доц. 
Шугайло Юрій Борисович). 

Разом з НДІ фізики створено лабораторію проблем прикладної фізики та комп’ютерних технологій 
(керівник проф. Тюрин О. В.), на базі якої проводяться всі наукові розробки та дослідження в рамках 
двох держбюджетних тем як інституту, так і кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій ІІПО. 
Розроблено та впроваджено оригінальні експериментальні методи та стенди для досліджень і неруй-
нівного контролю фізико-хімічних властивостей матеріалів: оптична голографія, фотонна кореляційна 
спектроскопія і лазерна допплерівська анемометрія з комп’ютерною цифровою обробкою сигналів і 
зображень.

Також в ІІПО продовжує свою діяльність Координаційній центр дистанційного навчання. Директор 
центру – доц. Альошин О. М. Завданням центру є розробка теоретико-методологічних засад створення 
і розвитку системи дистанційного й електронного навчання у вищому навчальному закладі регіональ-
ного типу та технічно забезпечення наукових заходив університетського масштабу.

Створений у 1995 році Центр неперервної освіти ІІПО ОНУ протягом звітного 2015 року продо-
вжував надавати освітні послуги із підвищення кваліфікації  фахівцям установ,  підприємств, бізнес-
структур та викладачам  ВНЗ І-ІVрівнів акредитації. Протягом означеного періоду на базі Центру про-
йшли курс підвищення кваліфікації 154 викладача ВНЗ І-ІVрівнів акредитації, 23 фахівців установ та 
підприємств. Центр прийняв участь у двох  тендерних програмах: за запитом  Державної  міграційної 
служби України (програма «Англійська мова у професійній діяльності»  для державних службовців Го-
ловного управління Державної міграційної служби України в Одеській області); та за запитом Держав-
ної адміністрації залізничного транспорту України (програма «Психологія посттравматичного стресу» 
для співробітників психологічної служби Укрзалізниці).  За другим запитом тендер пройдено успішно, 
курс підвищення кваліфікації для співробітників психологічної служби Укрзалізниці заплановано на 
2016 рік.

В 2015 році ЦНО у співпраці із Всеукраїнською асоціацією поліграфологів ініціював новий напрям 
підвищення кваліфікації на базі ОНУ імені І. І. Мечникова «Психофізіологічні методи дослідження 
та експертизи із  використанням поліграфа». 23 фахівці вже успішно пройшли навчання за означеним 
напрямом. У жовтні 2015 року Рішенням  І Всеукраїнської науково-практичної конференції полігра-
фологів Центр неперервної освіти ІІПО ОНУ імені І. І. Мечникова запропоновано вважати єдиним на-
вчальним закладом, на базі якого можуть проходити підвищення кваліфікації цивільні поліграфологи 
України. Договір щодо  співпраці у навчально-методичній та  науково-дослідницькій сфері готується 
до  підписання.
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запитом Державної адміністрації залізничного транспорту України (програма «Психологія 
посттравматичного стресу» для співробітників психологічної служби Укрзалізниці).  За другим 
запитом тендер пройдено успішно, курс підвищення кваліфікації для співробітників психологічної 
служби Укрзалізниці заплановано на 2016 рік. 

В 2015 році ЦНО у співпраці із Всеукраїнською асоціацією поліграфологів ініціював новий 
напрям підвищення кваліфікації на базі ОНУ імені І.І.Мечникова «Психофізіологічні методи 
дослідження та експертизи із  використанням поліграфа». 23 фахівці вже успішно пройшли навчання 
за означеним напрямом. У жовтні 2015 року Рішенням  І Всеукраїнської науково-практичної 
конференції поліграфологів Центр неперервної освіти ІІПО ОНУ імені І.І.Мечникова запропоновано 
вважати єдиним навчальним закладом, на базі якого можуть проходити підвищення кваліфікації 
цивільні поліграфологи України. Договір щодо  співпраці у навчально-методичній та  науково-
дослідницькій сфері готується до  підписання. 

 
Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями  
Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по кожній 

країні) викласти за формою: 
 

Країна 
партнер (за 
алфавітом) 

Установа-
партнер 

Тема 
співробітництва 
та обсяги 
фінансування 
(частка ОНУ 
імені 
І.І.Мечникова) 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 
співробітництво, 
термін його дії 

Практичні результати від 
співробітництва  

Німеччина Університет 
прикладних наук, 
м.Оснабрюк 

Науково-
освітянське та 
гуманітарне 
співробітництво. 

УГОДА про 
співробітництво 
між 
Університетом 
прикладних наук, 
м.Оснабрюк 
(Німеччина) та 
ОНУ імені  
І.І. Мечникова 
(м.Одеса, 
Україна). 
28.05.2013 – 
28.05.2018р. 

1. Участь співробітників 
та аспірантів університету 
прикладних наук, м.Оснабрюк 
у II Міжнародній науково-
практичній інтернет-
конференції «Пізнавальний та 
перетворювальний потенціал 
історичної психології як науки» 
5 лютого - 5 березня 2015р., 
м.Одеса, ОНУ імені 
І.І.Мечникова. 
2. Обмін методичною 
літературою, підручниками та 
видання спільних наукових 
посібників. 

Швеція Центр 
суїцидологічних 
досліджень та 
превенції, 
Каролінський 
інститут, 
м.Стокгольм:Natio
nal Centre for 
Suicide Research 
and Prevention of 
Mental Ill-Health at 
Karolinska 
Institutet and 
Stockholm  

Науково-
дослідний проект 
«Шведсько-
Українське 
дослідження 
покращення 
психічного 
здоров'я дітей: 
оцінка результатів 
з урахуванням 
соціо-економічних 
факторів». 
 

Участь ІІПО у 
міжнародному 
співробітництві 
між ОО 
«Екологічне 
здоров'я людини», 
Каролінським 
Інститутом 
(Стокгольм, 
Швеція) та ТНУ 
імені В.І. 
Вернадського 

1. Візити співробітників 
ІІПО до Швеції. 
2. Третій рік триває 
апробація розробок проекту 
SEYLE (Promoting health 
through the prevention of risk-
taking and self-destructive 
behaviours) у роботах аспірантів 
ІІПО, спеціальність - клінічна 
психологія. 
http://www.seyle.eu/ 
 
 
 

Польща   Вища школа 
управління та 
адміністрації, м. 

Культурно-
освітній візит до 
Європи. 

Міжнародний 
культурно - 
освітній проект. 

Виїзди за кордон співробітників 
ІІПО з метою участі у 
Науковому семінарі 
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Ополе. 
Opole, 
ul.Niedzialkowskie
go 18, Skrytka 
Pocztowa 526, Tel. 
077 402-19-00/01   

Методологія 
написання 
міжнародних 
проектів. 

«Особливості  європейського 
фінансування наукової 
діяльності», 29 квітня 2015р.  
 www.wszia.opole.pl 

Німеччина Публічна 
компанія 
Software AG, 
м.Дармштадт 
 

 Університетська 
програма по 
роботі студентів з 
програмними 
продуктами 
компанії  
Software AG 
 

Договір №70823 
від 2008.06.03 

1.На базі продуктів фірми 
Software AG було виконано та 
захищено 5 магістерських робот 
2. Розробки студентів та 
викладачів на базі СУБД 
ADABAS і середовищі 
розробки NATURAL були 
розкрити та обговоренні на 
щорічній кафедральній 
конференції «Сучасні 
технології в економіці і 
кібернетиці: досвіт, проблеми, 
тенденції, ефективність»  м. 
Одеса, 18.05-20.05.2015 р. 
3. Наукові дослідження 
викладачів і студентів  кафедри 
по напрямах «Управління 
бізнес-процесами», 
«Інтеграційні технології в 
інформаційних технологіях», 
«Обробка потоків даних»  
представлені більш ніж на 8 
наукових конференціях і в 
наукових виданнях у вигляді 
статей та тез. 
4. Робота з новими 
програмними продуктами  
компанії Software AG:  
Webmethods, Apama, Mashzone 
при проведены лабораторних та 
практичних занять.  

Російська 
федерація 

Інститут 
східнознавства 
Російської 
академії наук, м. 
Москва 
http://ivran.ru/  

Участь в роботі III 
Всеросійської 
конференції 
«Історія 
східнознавства: 
традиції та 
сучасність». Без 
фінансування. 

немає Опубліковані тези конференції, 
зроблено доклад, прийнята до 
друку стаття О.М. Альошина у 
збірник наукових праць 
конференції (0,5 друк. арк.). 

Швеція 
 

Посольство 
Швеції в Україні 
Шведський 
Інститут  
 

Проведення 
Міжнародного 
круглого столу 
«Відповідальне 
батьківство як 
шлях до гендерної 
рівності» 

 Шведська фотовиставка в ОНУ 
«Пазл життя: відповідальне 
батьківство» яка містить 
фотографії, присвячені ролі 
татів у сім’ї, можливостям 
погодити  рівність, татівство і 
роботу. 

 
Наукова та науково-технічна діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук 

України 
Співробітники комплексу, на базі спільної з НДІ фізики лабораторії проблем прикладної фізики й 

комп'ютерних технологій, проводять теоретичні та експериментальні дослідження згідно з угодами про наукове 
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Ополе. 
Opole, 
ul.Niedzialkowskie
go 18, Skrytka 
Pocztowa 526, Tel. 
077 402-19-00/01   

Методологія 
написання 
міжнародних 
проектів. 

«Особливості  європейського 
фінансування наукової 
діяльності», 29 квітня 2015р.  
 www.wszia.opole.pl 

Німеччина Публічна 
компанія 
Software AG, 
м.Дармштадт 
 

 Університетська 
програма по 
роботі студентів з 
програмними 
продуктами 
компанії  
Software AG 
 

Договір №70823 
від 2008.06.03 

1.На базі продуктів фірми 
Software AG було виконано та 
захищено 5 магістерських робот 
2. Розробки студентів та 
викладачів на базі СУБД 
ADABAS і середовищі 
розробки NATURAL були 
розкрити та обговоренні на 
щорічній кафедральній 
конференції «Сучасні 
технології в економіці і 
кібернетиці: досвіт, проблеми, 
тенденції, ефективність»  м. 
Одеса, 18.05-20.05.2015 р. 
3. Наукові дослідження 
викладачів і студентів  кафедри 
по напрямах «Управління 
бізнес-процесами», 
«Інтеграційні технології в 
інформаційних технологіях», 
«Обробка потоків даних»  
представлені більш ніж на 8 
наукових конференціях і в 
наукових виданнях у вигляді 
статей та тез. 
4. Робота з новими 
програмними продуктами  
компанії Software AG:  
Webmethods, Apama, Mashzone 
при проведены лабораторних та 
практичних занять.  

Російська 
федерація 

Інститут 
східнознавства 
Російської 
академії наук, м. 
Москва 
http://ivran.ru/  

Участь в роботі III 
Всеросійської 
конференції 
«Історія 
східнознавства: 
традиції та 
сучасність». Без 
фінансування. 

немає Опубліковані тези конференції, 
зроблено доклад, прийнята до 
друку стаття О.М. Альошина у 
збірник наукових праць 
конференції (0,5 друк. арк.). 

Швеція 
 

Посольство 
Швеції в Україні 
Шведський 
Інститут  
 

Проведення 
Міжнародного 
круглого столу 
«Відповідальне 
батьківство як 
шлях до гендерної 
рівності» 

 Шведська фотовиставка в ОНУ 
«Пазл життя: відповідальне 
батьківство» яка містить 
фотографії, присвячені ролі 
татів у сім’ї, можливостям 
погодити  рівність, татівство і 
роботу. 

 
Наукова та науково-технічна діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук 

України 
Співробітники комплексу, на базі спільної з НДІ фізики лабораторії проблем прикладної фізики й 

комп'ютерних технологій, проводять теоретичні та експериментальні дослідження згідно з угодами про наукове 

Наукова та науково-технічна діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами 
Національної академії наук України

Співробітники комплексу, на базі спільної з НДІ фізики лабораторії проблем прикладної фізики й 
комп’ютерних технологій, проводять теоретичні та експериментальні дослідження згідно з угодами 
про наукове співробітництво з Інститутом хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України та з Інститутом 
колоїдної хімії і хімії води ім. А. В. Думанського НАН України. 

Співробітники кафедри системного програмного забезпечення та технологій дистанційного навчан-
ня беруть участь у спеціальній програмі Одеської обладміністрації щодо профорієнтаційної роботи в 
школах Одеської області.

Завдяки співробітництву ІІПО з Інститутом соціальної роботи та управлінням НПУ імені М. П. Дра-
гоманова, з Міжнародною академією соціальної роботи, студенти ІІПО прийняли участь у нової про-
грами ЕразмусЕ+ «Навчальна мобільність» 2014-2020. У рамках проекту Еразмус + студенти ІІПО з 
соціальної роботи та психології пройдуть у січні 2016р. двотижневий курс паралельного навчання у 
Вищій школи «Гуманітас» в м. Сосновец (Польща). 

У 2014-2015 навчальному році студенти Інституту інноваційної та післядипломної освіти напрямів 
“Фінанси і кредит” та “Міжнародні економічні відносини” проходили практику на базі відділів соціаль-
но-економічного розвитку приморських регіонів та ринкових механізмів та структур ІПРЕЕД НАНУ.

Поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності 

В ІІПО був спрощений та розширений доступ викладачів, аспірантів та студентів Інституту до ко-
ристування електронними ресурсами наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова. З метою отрима-
ти унікальний і постійний цифровий ідентифікатор вчених, всі наукові співробітники ІІПО пройшли 
реєстрацію у міжнародної системі Open Researcher and Contributor ID (ORCID). Для покращання рівня 
інформаційного забезпечення наукової діяльності, постійно проводилася підтримка, вдосконалення, 
догляд та наповнення інформацією сайтів ІІПО, а саме: офіційний сайт ІІПО: http://iipo.onu.edu.ua, сайт 
КЦДН: http://e-learning.onu.edu.ua, сайт кафедри СПЗ та ТДН: http://kspodn.onu.edu.ua
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Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

У 2015 р. на кафедрах ІІПО виконувалися 4 науково-дослідні роботи:
На кафедрі економіки та моделювання ринкових відносин у 2015 р. почалася наукова дослідницька 

робота без цільового фінансування № 143 за темою «Дослідження фінансово-економічних напрямів 
забезпечення сталого розвитку держави, регіонів, суб’єктів господарювання» (№ д/р 0115U003910), на-
уковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Журавльова Тетяна Олександрівна.

Очікувані наукові результати: 
- Буде розроблений організаційно – економічний  мєханізм оптимізації  банківської системи на ре-

гіональному рівні;
- Буде підібрано методичний інструментарій  для дослідження економічної ситуації в Одеському 

регіоні.
Практичний результат: 
Буде підготовлено публікації та методичні матеріали щодо аналізу економічної та фінансової ситуа-

ції в Одеському регіоні.
Опубліковано:
- монографії – 3;
- навчально-методични посібники – 2;
-методичні посібники і методичні вказівки –3;
-збірник матеріалів науково-практичної конференції – 2;
-наукові статті -18;
-доповіді на наукових конференціях – 35;

Співробітниками кафедр клінічної психології і соціальної допомоги та практичної психології з 
01.01.2014 року ведеться наукова робота за темою НДР № 121 «Системоутворюючі чинники благопо-
луччя особистості в умовах психосоціального стресу» (№ д/р 0114U001791), науковий керівник – док-
тор медичних наук, професор кафедри клінічної психології Розанов В. А. 

Практичним результатом є те, що: отримана емпірична модель психологічного благополуччя осо-
бистості, як компоненти психологічного здоров’я; визначені основні змістовні характеристики екзис-
тенціального, особистісного та ціннісного характеру, що дозволяє особистості зберігати психологічне 
благополуччя і психічне здоров’я в умовах психосоціального стресу; підготовлено публікації та мето-
дичні матеріали щодо соціокультурних детермінант психологічного здоров’я; подано до розгляду на 
спеціалізовану вчену раду 1 дисертаційна робота та захищена 1 кандидатська дисертація, проведена ІІ 
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Пізнавальний та перетворювальний потенці-
ал історичної психології як науки» та II Науковий колоквіум для аспірантів та студентів присвячений 
Всесвітньому Дню Психічного здоров’я: «Психічне та психологічне здоров’я в сучасних соціально-по-
літичних та економічних умовах розвитку суспільства».

Опубліковано:
- навчальні посібники – 1;
- навчально-методични посібники – 3;
- методичні посібники і методичні вказівки -5;
- збірник матеріалів науково-практичної конференції – 2;
- наукові статті – 44;
- доповіді на наукових конференціях – 43;
- дипломні роботи – 54.

Співробітниками кафедр соціальних теорій та соціальної роботи з 01.02.2014 ведеться наукова ро-
бота за темою НДР № 125 «Соціально-психологічні, політико-правові та культурно-історичні аспекти 
розвитку сучасного суспільства» (№ д.р. 0114U001792), науковий керівник – доктор політичних наук, 
проф. Дунаєва Л. М., відповідальний виконавець – кандидат політичних наук, доцент Нікогосян О. О.

Наукові та практичні результати: 
- вперше засобами аналізу результатів проведення соціальної реформи з’ясовано перспективні 

напрямки розвитку системи соціального захисту та психологічної стабільності населення в умовах ад-
міністративної і ринкової економік та визначення основних напрямів і проблем його трансформації в 
Україні,
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- виявлено перспективні напрямки розвитку соціально-психологічної реабілітації та допомоги 
населенню, захисту особистості в Україні та за кордоном,

- проведено: круглий стіл «Гендер як новий вимір соціокультурного розвитку в сучасному осві-
тянському просторі», міжнародній круглий стіл «Відповідальне батьківство, як шлях до гендерної рів-
ності»; щорічна конференція професорсько-викладацького складу ОНУ, щорічна звітна студентська 
конференція ОНУ.

Опубліковано:
- навчальні посібники – 1;
- навчально-методични посібники – 3;
- методичні посібники і методичні вказівки – 3;
- збірник матеріалів науково-практичної конференції – 1;
- наукові статті – 15;
- доповіді на наукових конференціях – 30;
- захищено 3 магістерських та 34 бакалаврських робіт.

Співробітниками кафедр системного програмного забезпечення та технологій дистанційного на-
вчання і економічної кібернетики та інформаційних технологій з 01.01.2015 р. почалася наукова дослід-
ницька робота  без цільового фінансування №138   за темою «Моделювання ефективного  управління 
розвитком інформаційних систем економічних об’єктів» (Наказ № 3632-18 від 19.12.14),  науковий 
керівник - кандидат фізико–математичних наук, доцент Рудик Олег Григорович, відповідальний вико-
навець – кандидат фізико-математичних наук, доцента В. І. Якимчук.

Об’єктом дослідження було обрано архітектуру бізнес-процесів підприємства при використанні 
концепції кліентнооріентірованной технології управління підприємством.

Найвагоміші результати  дослідження першого етапу є те, що:
- проаналізуван категоріальний апарат управління взаємовідносинами з клієнтами в області біз-

нес-процесів;
- конкретизоване поняття «управління взаєминами з клієнтами»;
- розроблена методику кластеризації клієнтських груп і здійснено практичне застосування даної 

методики на підприємстві на підставі якої  сформулювани рекомендації по бізнес-виявленню процесів, 
що відносяться до клієнтам підприємства;

- на підставі методики моделювання розроблена та апробувана еталонна модель архітектури біз-
нес-процесів, що відносяться до клієнтоорієнтованої технології управління.

Опубліковано:
- монографії – 3;
- навчальні посібники – 1;
- методичні посібники і методичні вказівки -4;
- збірник матеріалів науково-практичної конференції – 1;
- наукові статті – 16;
- доповіді на наукових конференціях  – 43;
- дипломні роботи – 29.

За результатами наукової та науково-технічної роботи Інституту інноваційної та післядипломної 
освіти можливо підкреслити головну проблему у здійсненні наукової діяльності ІІПО - це відсутність 
доступу до закордонних баз даних та наукових видань, які потребують грошової передплати за корис-
тування, та вкрай обмежена можливість розміщення там публікацій науковців ІІПО, які мають робити 
це за власні кошти. Результати наукових досліджень друкуються в міжнародних виданнях з низьким 
індексом цитування.

З другого боку суттєвім недоліком наукової діяльності ІІПО є недостатня робота з вітчизняними та 
зарубіжними грант-програмами. Тому для ефективної наукової діяльності ІІПО його треба достатньо 
забезпечити сучасною інформаційно-комунікаційною технікою та відповідним фінансуванням. 
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2.1.4. БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Декан – кандидат біологічних наук, доцент В. В. Заморов

На 8 кафедрах біологічного факультету (біохімії, ботаніки, генетики та молекулярної біології, гідро-
біології та загальної екології, зоології, мікробіології, вірусології та біотехнології, фізіології людини та 
тварин, основ медичних знань та безпеки життєдіяльності) працює 65,4 штатних одиниць науково-пе-
дагогічних працівників, з них 1член-кореспондент НАНУ, 1 член-кореспондент НААНУ, 13 докторів і 
51 кандидат наук. У складі факультету функціонують гідробіологічна станція, медико-біологічна клі-
ніка і лабораторія фізико-хімічних методів досліджень, які є експериментальними базами факультету. 

Наукова робота на біологічному факультеті виконується за наступними основними напрямами:
1.4. Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнології (Ф);
4.1. Технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та покращення їх якості і 

безпечності та альтернативних джерел енергії. Теплонасосні технології (П);
4.4. Технології раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення стічних вод та 

запобігання забрудненню водних об’єктів (П);
5.1. Молекулярні біотехнології створення нових організмів та продуктів для сільськогосподарської, 

фармацевтичної та харчової промисловості (П).

92 
  

Біологічний факультет  
 

Декан – кандидат біологічних наук, доцент В. В. Заморов 
 

На 8 кафедрах біологічного факультету (біохімії, ботаніки, генетики та молекулярної 
біології, гідробіології та загальної екології, зоології, мікробіології, вірусології та 
біотехнології, фізіології людини та тварин, основ медичних знань та безпеки 
життєдіяльності) працює 65,4 штатних одиниць науково-педагогічних працівників, з них 
1член-кореспондент НАНУ, 1 член-кореспондент НААНУ, 13 докторів і 51 кандидат наук. У 
складі факультету функціонують гідробіологічна станція, медико-біологічна клініка і 
лабораторія фізико-хімічних методів досліджень, які є експериментальними базами 
факультету.  

Наукова робота на біологічному факультеті виконується за наступними основними 
напрямами: 
1.4. Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнології (Ф); 
4.1. Технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та покращення їх 
якості і безпечності та альтернативних джерел енергії. Теплонасосні технології (П); 
4.4. Технології раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення 
стічних вод та запобігання забрудненню водних об’єктів (П); 
5.1. Молекулярні біотехнології створення нових організмів та продуктів для 
сільськогосподарської, фармацевтичної та харчової промисловості (П). 

 

Показники Рік 
2012 2013 2014 2015 

Чисельність науково-педагогічних працівників (за 
штатним розписом), усього  75,2 70,7 65,4 64,5 

Чисельність штатних працівників, усього осіб 89 88 87 78 
                   з них: доктори наук 10 11 11 13 
                              кандидати наук 57 56 58 51 
                              без ступеня 22 17 18 15 
Чисельність працівників, які працюють за зовнішнім 
сумісництвом, усього осіб 5 3 3 3 

                   з них: доктори наук 4 2 1 2 
                              кандидати наук 1 1 2 1 
                              без ступеня – – – – 

 
 

Категорії робіт 2012 2013 2014 2015 
к-сть од. тис. грн. к-сть од. тис. грн. к-сть од. тис. грн. к-сть од. тис. грн. 

Фундаментальні – – – – – – – – 
Прикладні – – – – – – – – 
Госпдоговорні – – – – 1 6,0 1 8,0 
 

 
У 015 році на факультеті відкрито спеціалізовану вчену раду К 41.051.06. Захистів 

цього року не було. 
 
Тема №128 «Генетичний поліморфізм і адаптивний потенціал організмів за різних 

умов існування» (науковий керівник проф. Чеботар С.В., без цільового фінансування): 
Встановлено частоти алелів локусу rs17602729 гена AMPD1 у молодіжного складу команди 
професійних спортсменів-футболістів, що мають спортивний розряд «кандидат у майстри 
спорту» і контрольної групи, яка не має спортивного розряду. Проаналізовано 14 зразків 
ДНК спортсменів-футболістів і 15 зразків ДНК контрольної групи за допомогою алель-

У 015 році на факультеті відкрито спеціалізовану вчену раду К 41.051.06. Захистів цього року 
не було.

Тема № 128 «Генетичний поліморфізм і адаптивний потенціал організмів за різних умов існування» 
(науковий керівник проф. Чеботар С. В., без цільового фінансування): Встановлено частоти алелів ло-
кусу rs17602729 гена AMPD1 у молодіжного складу команди професійних спортсменів-футболістів, що 
мають спортивний розряд «кандидат у майстри спорту» і контрольної групи, яка не має спортивного 
розряду. Проаналізовано 14 зразків ДНК спортсменів-футболістів і 15 зразків ДНК контрольної групи 
за допомогою алель-специфічної ПЛР. У групі футболістів переважав С-алель – він зустрічався в 93% 
досліджених зразків ДНК, в контрольній групі його частота складала 83%. Частота Т-алеля в контр-
ольній групі склала 17%, а в групі спортсменів-футболістів – 7%. Спостерігався наступний розподіл 
генотипів в групі футболістів: СС – 93%, СТ – 0%, ТТ – 7%. У контрольній групі розподіл генотипів 
відрізнявся: СС – 67%, СТ – 33%, ТТ – 0% (критерій Хі-квадрат фактичний – 6,36 при df = 2 (p = 0,05), 
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тобто відмінності по частоті генотипів між вибірками достовірні). Отримані дані корисні для організа-
ції професійного добору у спорті.

За результатами теми опубліковано:
посібників – 1,
статей – 15,
тез доповідей – 11

Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у 2015 році у зарубіжних 
виданнях, які мають імпакт фактор

93 
  
специфічної ПЛР. У групі футболістів переважав С-алель – він зустрічався в 93% 
досліджених зразків ДНК, в контрольній групі його частота складала 83%. Частота Т-алеля в 
контрольній групі склала 17%, а в групі спортсменів-футболістів – 7%. Спостерігався 
наступний розподіл генотипів в групі футболістів: СС – 93%, СТ – 0%, ТТ – 7%. У 
контрольній групі розподіл генотипів відрізнявся: СС – 67%, СТ – 33%, ТТ – 0% (критерій 
Хі-квадрат фактичний – 6,36 при df = 2 (p = 0,05), тобто відмінності по частоті генотипів між 
вибірками достовірні). Отримані дані корисні для організації професійного добору у спорті. 

За результатами теми опубліковано: 
посібників – 1, 
статей – 15, 
тез доповідей – 11 
 

Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у 2015 році у 
зарубіжних виданнях, які мають імпакт фактор 

 
№№ 
з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 
опубліковано роботу 

Том, номер 
(випуск), перша-
остання сторінки 
роботи 

1 2 3 4 5 
Статті 

1 
Kotova A.V., Kovtun 
O.A., Podgornaya 
O.I., Adonin L.S. 

Mesoglein differences between two jellyfish 
populations of the genus Aurelia  International Aquatic Research 

Springer Published 
online, 12 March 2015. 
(DOI: 10.1007/s40071-

015-0096-8) 

2 

Douglas M.R., 
Slynko Yu.V., 
Dgebuadze Yu.Yu. et 
al. 

Invasion Ecology: An international 
perspective centered in the Holarctic  Fisheries 

Vol. 40, № 9. – P. 464-
470, 
http://dx.doi.org/10.108
0/03632415.2015.1075
344. 

3 

Ereskovsky A.V., 
Kovtun O.A.,  

Pronin K.K. 

Marine cave biota of the Tarkhankut 
Peninsula (Black Sea, Crimea), with 
emphasis on sponge taxonomic composition, 
spatial distribution and ecological 
particularities 

Journal of the Marine 
Biological Association of the 
United Kingdom 

P. 1 - 16. 
 (DOI:10.1017/ 
S0025315415001071) 

4 
Sidorov D.A.,  

Kovtun O.A. 

Synurella odessana sp. n. (Crustacea, 
Amphipoda, Crangonyctidae), fist  report of 
a subterranean amphipod from the catacombs 
of Odessa and its zoogeographic importance. 

Subterranean Biology  
V. 15. – P. 11-27. 
(DOI:10.3897/subtbiol. 
15.8820) 

5 

Коваленко С.Г., 
Васильева Т.В., 
Бондаренко Е.Ю., 
Немерцалов В.В. 

Растения засоленных местообитаний 
Прикаспийской низменности в сборах 
Г.И. Потапенко (Гербарий Одесского 
национального университета имени И.И. 
Мечникова – MSUD) 

Вестник Казахского НУ. 
Серия экологическая 

№ 1-2 (43). – С. 460-
465. 

Статті, прийняті редакцією до друку 

1 
Aleksandrov B.G., 
Dyadichko V.G., 
Garkusha O.P. et al. 

Decomposition dynamics of the sea wracks 
of different origin in the Black Sea sandy 
littora 

Marine Ecology Progress 
Series 

23 pp. (Reg. No 
201511016 in press). 

 
Науково-досліднароботата інноваційнадіяльність студентів, молодих учених 

 
На факультеті активно працює Мечниковське товариство молодих вчених. Проведено 

студентську наукову конференцію біологічного факультету. Студенти факультету взяли 
участь у студентських наукових конференціях (на біологічну тематику) на англійській, 
французькій та німецькій мовах. Спілка молодих учених бере активну участь у проведенні 
студентських наукових конференцій, організації і проведенні обласних конференцій, 

Науково-досліднароботата інноваційнадіяльність студентів, молодих учених

На факультеті активно працює Мечниковське товариство молодих вчених. Проведено студентську 
наукову конференцію біологічного факультету. Студенти факультету взяли участь у студентських на-
укових конференціях (на біологічну тематику) на англійській, французькій та німецькій мовах. Спілка 
молодих учених бере активну участь у проведенні студентських наукових конференцій, організації і 
проведенні обласних конференцій, конкурсів школярів, в організації роботи МАН, має творчі контакти 
з Науковими товариствами молодих вчених провідних ВНЗ і профільних НДІ України. Члени това-
риства брали активну участь у заходах із Зовнішнього оцінювання якості освіти, проекту  Завтра.UA  
(стипендію  Фонду  В. Пінчука отримала  Т. Ю. Юрганова), організації першого етапу та підготовці 
учасників всеукраїнських фахових олімпіад. В. Ю. Чуйко здобув ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт з біології. Студентами факультету опубліковано 47 друкованих робіт. Сту-
дентка І. І. Маринова є співавтором патенту.
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Молодими вченими факультету опубліковано 36 статей (в т. ч. 23 у виданнях з імпакт-фактором), 55 
тез. Вони є співавторами 8 патентів. Доцент В. А. Трач отримує стипендію КМУ для молодих вчених.

94 
  
конкурсів школярів, в організації роботи МАН, має творчі контакти з Науковими 
товариствами молодих вчених провідних ВНЗ і профільних НДІ України. Члени товариства 
брали активну участь у заходах із Зовнішнього оцінювання якості освіти, проекту  Завтра.UA  
(стипендію  Фонду  В. Пінчука отримала  Т. Ю. Юрганова), організації першого етапу та 
підготовці учасників всеукраїнських фахових олімпіад. В. Ю. Чуйко здобув ІІ місце у 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з біології. Студентами факультету 
опубліковано 47 друкованих робіт. Студентка І. І. Маринова є співавтором патенту. 

Молодими вченими факультету опубліковано 36 статей (в т. ч. 23 у виданнях з імпакт-
фактором), 55 тез. Вони є співавторами 8 патентів. Доцент В. А. Трач отримує стипендію 
КМУ для молодих вчених. 

 

Роки 
Кількість студентів, які беруть 

участь у наукових  
дослідженнях, осіб (відсотків) 

Кількість молодих учених, які 
працюють у ВНЗ  

або науковій установі 

Відсоток молодих учених, які 
залишаються у ВНЗ або 

установі після закінчення 
аспірантури 

2012 154 (33,6) 49 50,0 
2013 142 (32,3) 47 80,0 
2014 183 (34,9) 38 40,0 
2015 178 (34,2) 28 33,3 

 
 

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 
 
Країна-
партнер (за 
алфавітом) 

Установа-
партнер 

Тема 
співробітницт
ва 

Документ, в рамках якого 
здійснюється 
співробітництво, термін 
його дії 

Практичні результати та публікації 

Франція Науково-
дослідний 
національний 
інститут 
сільського 
господарства 
(INRA), м. 
Нант 

Взаємодія 
молочнокислих 
бактерій з 
сільськогоспод
арськими 
рослинами 

Договір з МОНУ № М/117-2015 
від 30.10.2015 

Отримано нові знання щодо молекулярно-
біологічних, біохімічних та пробіотичних 
властивостей штамів молочнокислих 
бактерій, виділених з рослин і рослинних 
продуктів. Виділено нові штами 
молочнокислих бактерій з цінними 
пробіотичними властивостями для 
рослинництва, які об`єднують виражені 
стимулювальні і антагоністичні властивості. 
Результати подані до участі у конференціях. 

Швеція Університет  
м. Умеа 

A progress of 
tuberculosis and 
HIV / 
tuberculosis 
treatment 
assessed by 
fingerprinting of 
small molecule-
biomarkers in 
patients from 
Eastern Europe 

Договір FP7 IRSES-319007-TB 
PROGNOSIS 2013-2016 

Встановлені фактори патогенності 
мікобактерій, молекулярні методи 
діагностики, проведений аналіз еволюції 
терапевтичної ефективності 
протитуберкульозних препаратів, 
перспективи створення нових 
протитуберкульозних засобів 
O. Rzhepishevska, O. Zinchenko, N. 
Shmatkova, T. Philippova, I. Seifullina2, C. 
Larsson. Novel derivatives of isonicotinic acid 
are active against Mycobacterium bovis and 
Mycobacterium tuberculosis. 24th ECCMID 
2014, Barcelona, Spain. 10-13 May 2014. 
http://2014.eccmid.org/fileadmin/eccmid/2014/
media/images/PDF_Documents/912199_ECC
MID122014_LR24.pdf 
3 студенти біологічного факультету ОНУ, 1 
доцент кафедри мікробіології, вірусології та 
біотехнології та 2 наукових співробітника 
БННЦ ОНУ відвідали Умео університет 
(Швеція) та госпіталь у Барселоні (Іспанія) з 
метою ознайомлення з  новітніми методами 
діагностики туберкульозу. 

 

Наукова та  науково-технічна діяльність, що здійснювалася спільно з науковими установами 
Національної академії наук України

Діють договори з Селекційно-генетичним інститутом – Національним центром насіннєзнавства і 
сортовивчення НААНУ про взаємодію в сфері організації навчально-наукового процесу з метою прове-
дення спільних навчально-виробничих практик та науково-дослідних робіт, з Інститутом мікробіології 
та вірусології імені Д.К.Заболотного НАНУ про депонування штамів мікроорганізмів. Подовжені дого-
вори про творчу співдружність з Інститутом мікробіології та вірусології імені Д. К. Заболотного НАНУ, 
з ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова» НААНУ, з ДУ «Інститут очних хвороб 
і тканинної терапії імені В. П. Філатова» АМН України, Інженерно-технологічним інститутом «Біо-
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техніка» НААНУ, Українським науково-дослідним інститутом реабілітації і курортології МОЗ України, 
Науково - дослідним  інститутом екологічної медицині, Протичумним інститутом АМН України. 

Здійснюються спільні експедиції з Азово-Чорноморською орнітологічною станцією НАНУ з метою 
вивчення міграцій птахів та їх паразитофауни.

Кафедра гідробіології та загальної екології взяла участь в організації і проведенні інститутом гідро-
біології НАНУ VII-го Міжнародного з’їзда гідроекологічного товариства України (В. В. Заморов і Б. Г. 
Александров були членами оргкомітету). Кафедрою провадяться спільні наукові дослідження з Інсти-
тутом морської біології НАНУ.

Спільно з науковцями Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААНУ провадили до-
слідження генетичної детермінації чутливості до фотоперіоду в сортах пшениці цього інституту. Під-
писано договір про науково-технічне співробітництво з Інститутом молекулярної біології і генетики 
НАН України м. Київ. В рамках договору здійснюється спільне біоінформаційне дослідження изоформ 
DELLA-протеїнів, що кодуються різними алелями генів Rht-B1 та Rht-D1. Підписано договір про на-
уково-технічне співробітництво з Інститутом клітинної біології і генетичної інженерії НАН України. З 
метою відвідування цього інституту студентами у період літньої  виробничої практики.

Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями

Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології взяла участь у регіональному конкурсі іннова-
ційних проектів у номінації «Кращий інноваційний екологічний проект-2015». Проекти «Екологічно 
безпечний спосіб глибокої очистки води від іонів цинку» (автори: Іваниця В. О., Гудзенко Т. В., Во-
лювач О. В., Горшкова О. Г., Бєляєва Т. О., Конуп І. П.), «Комплексний препарат для ремедіації при-
бережної морської води та зони псамоконтуру від хімічних і біологічних забруднювачів» (автори: Іва-
ниця  В.  О., Гудзенко Т. В., Горшкова О. Г., Волювач О. В., Конуп І. П., Бєляєва Т. О.), «Новий спосіб 
очистки хром-вмісних розчинів з використанням іммобілізованих у складі біофлоків мікроорганізмів» 
(автори: Іваниця В. О., Гудзенко Т. В., Волювач О. В., Горшкова О. Г., Бєляєва Т. О., Конуп І. П.), «Склад 
поживного середовища для продукування біосурфактантів мікроорганізмами, здатних окиснювати на-
фтопродукти» (автори: Іваниця В. О., Гудзенко Т. В., Горшкова О. Г., Бєляєва Т. О., Волювач О. В.) від-
мічено дипломами.

Поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності

ОНУ імені І. І. Мечникова як учаснику проекту ELibUkr «Електронна бібліотека України: створення 
Центрів Знань в університетах України» надавався безкоштовний тестовий доступ до наступних баз 
даних: McGraw eBook Library, InfoTrac Academic One File, SciFinder, BioOne, електронна бібліотека 
Центру навчальної літератури (Україна). 

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах в межах робочого часу викладачів

На кафедрах без цільового фінансування у 2015 р. виконувалися наступні теми:
Тема № 103 «Вивчення різноманіття, екологічних і структурно-функціональних особливостей фіто- 

та мікобіоти природних та штучних екосистем Південного Заходу України з метою збереження та 
раціонального використання» (наук. кер. проф. Ткаченко Ф. П.): Досліджували флору та проводили 
аналіз видового складу судинних рослин, водоростей, макро- та мікроміцетів національних природних 
парків (НПП) та інших територій природно-заповідного фонду (ПЗФ), перспективних для заповідання 
об’єктів, населених пунктів та інших локальних флор південного заходу України (ПЗУ). Доповнено 
списки рослин НПП «Тузловські лимани», НПП «Нижньодністровський». Вивчено дендрофлору Ізма-
їльської фортеці (м. Ізмаїл). Встановлено склад мікрофітобентосу ріки Кучурган. Проведено вивчення 
жирно-кислотного складу загальних ліпідів лиманної і морської популяцій Cystoseira barbata (Gooden. 
Et Woodw.) C. Agardh і морської C. crinitа (Desf.) Bory. 

Показано стимулюючу дію препаратів Радіфарм, Новосил, Апрон, Мікроплант на біометричні та 
фізико-біохімічні показники деяких сільськогосподарських культур (полуниці, соняшнику, огірків) на 
півдні Одеської області у 2015 р. Визначені відмінності морфометричних показників колосу та насіннє-
вої продуктивності рослин плівчастої пшениці усіх зразків в фазі повної стиглості, порівняно з сортами 
м’якої та твердої пшениці.
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Проаналізовано автентичні гербарні зразки з колекції кафедри ботаніки, оприлюднена інформація 
щодо колекцій гербарію ОНУ, який є національним надбанням.

За результатами теми опубліковано:
статей – 18,
тез доповідей – 22
Тема № 128 «Генетичний поліморфізм і адаптивний потенціал організмів за різних умов існування» 

(науковий керівник проф. Чеботар С.В.): В екстрактах тканин личинок, лялечок та імаго D. mercatorum, 
D. virilis, D. melanogaster та мутантних ліній встановлена наявність специфічних трипсиноподібних 
пептидгідролаз. В ході онтогенезу дрозофіли спостерігаються суттєві зміни показників вмісту загаль-
ного білку, від яких залежить рівень питомої активності ферментів, зокрема трипсиноподібних. На 
постембріональних стадіях розвитку зазначених видів відбуваються значні зміни в прояві питомої ак-
тивності трипсиноподібних пептидгідролаз, з максимальним (3,40 відносних одиниці  – virilis) проявом 
її на стадії личинки та мінімальним (0,02 відносних одиниці – mercatorum) на стадії лялечки. На всіх 
постембріональних стадіях розвитку у мутанта  vestigial спостерігається максимальній, у порівнянні 
з мутантами  Bar та cinnabar, рівень прояву трипсиноподібних ферментів, що свідчить про більш ін-
тенсивну експресію ген-ензимної системи. У мутанта Bar на стадіях лялечки та дорослої мухи відзна-
чається низький рівень прояву трипсиноподібних ферментів у порівнянні з диким типом, що вказує 
на значні зміни в системі регуляції протеолізу в період гістолізу личинкових тканин та гістонеогенезу 
імагінальних.

Досліджували стійкість до Bipolaris sorokiniana та Fusarium graminearum гібридів м’якої пшениці з 
неповними амфідиплоїдами пшениця-Thinopyrum. Токсини гриба знижують енергію проростання і схо-
жість насіння, зменшують розмірно-масові характеристики паростків. Окремі родини гібридів більш 
стійки, ніж батьківські форми. Гібриди з НАД (T. aestivum x Th. ponticum) більш стійки, ніж гібриди з 
НАД (T. aestivum x Th. intermedium).

Досліджено калусогенез з ювенільних експлантів сортів м’якої пшениці різних сортозмін за дії екс-
трактів Lactobacillus plantarum ONU 12. Доведено стимулюючий ефект зазначених екстрактів на калу-
согенез у T.aestivum.

Встановлено частоти алелів локусу rs17602729 гена AMPD1 у молодіжного складу команди профе-
сійних спортсменів-футболістів, що мають спортивний розряд «кандидат у майстри спорту» і контр-
ольної групи, яка не має спортивного розряду. Проаналізовано 14 зразків ДНК спортсменів-футболістів 
і 15 зразків ДНК контрольної групи за допомогою алель-специфічної ПЛР. У групі футболістів перева-
жав С-алель – він зустрічався в 93% досліджених зразків ДНК, в контрольній групі його частота скла-
дала 83%. Частота Т-алеля в контрольній групі склала 17%, а в групі спортсменів-футболістів – 7%. 
Спостерігався наступний розподіл генотипів в групі футболістів: СС – 93%, СТ – 0%, ТТ – 7%. У контр-
ольній групі розподіл генотипів відрізнявся: СС – 67%, СТ – 33%, ТТ – 0% (критерій Хі-квадрат фак-
тичний – 6,36 при df = 2 (p = 0,05), тобто відмінності по частоті генотипів між вибірками достовірні).

За результатами теми опубліковано:
посібників – 1,
статей – 15,
тез доповідей – 11
№ 132 «Вивчення стану фізіолого-біохімічних систем організма в умовах дії шкідливих та екстре-

мальних факторів» (науковий керівник проф. Карпов Л. М.): Встановлено, що для боротьби із епілеп-
тичними нападами (в експериментах на щурах) доцільно використовувати гальмівний медіатор ГАМК, 
проте більш ефективними є його кон’югати з пантотеновою, гомопантотеновою, а також з нікотиновою 
кислотами. Показано, що добавки до харчування щурів природних антиоксидантів дозволяє протисто-
яти негативній дії радіації (ПОЛ, поведінкові реакції, тощо).

За результатами теми опубліковано:
тез доповідей – 4
№ 140 «Біологічна різноманітність тваринного світу в Північно-Західному Причорномор’ї» (науко-

вий керівник: д.б.н., проф. Стойловський В. П.): Проведено моніторингові дослідження чисельності та 
просторового розміщення в регіоні основних рядів наземних та водних тварин. Особливу увагу було 
приділено динаміці чисельності мисливських видів тварин та таких, які підлягають охороні в рамках 
чинного законодавства.  Підготовлено науковий матеріал щодо оновлення і розширення зоологічної 
колекції зоомузею та кафедри зоології.

За результатами теми опубліковано:
статей – 1
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№ 213 «Розробка підходів теоретичної та практичної підготовки студентів університету до без-
печної життєдіяльності» (науковий керівник доц. Гвоздій С. П.): Проводилась розробка підходів прак-
тичної підготовки студентів до безпечної життєдіяльності. В якості експериментальної апробації прак-
тичних підходів підготовки студентів до безпечної життєдіяльності проведено місячник цивільного 
захисту Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. У рамках заходу був проведений 
«Навчально-практичний семінар-тренінг щодо правил поводження та порядку дій в умовах надзвичай-
них ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування, при виявленні вибухонебезпечних предметів» 
з відпрацюванням практичних дій. Основною метою семінару-тренінгу було навчання відповідальних 
співробітників усіх підрозділів університету питанням цивільного захисту та розповсюдження досвіду 
у підрозділах з відпрацюванням практичних навичок усіма співробітниками колективів. Усі, хто взяв 
участь у запланованих лекціях та практичних заняття, засвоїли: 

– правила поводження та порядок дій в умовах надзвичайних ситуацій; 
– правила поведінки при загрозі терористичних актів, диверсій, мінування тощо; 
– практичні дії при виявленні вибухонебезпечних предметів; 
– навички надання першої медичної допомоги травмованим та потерпілим; 
– основи психологічної взаємодопомоги в надзвичайних ситуаціях.
Здійснено навчально-тренувальні евакуації студентів та викладачів для відпрацювання навичок по-

ведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів, на випадок пожежі та для запобігання в учасни-
ків навчально-виховного процесу паніки.

За результатами теми опубліковано:
статей – 4,
тез доповідей – 13
№ 236 «Дослідження біологічних властивостей лікарських грибів та їх взаємовідносин з членисто-

ногими і мікроорганізмами» (науковий керівник проф. Іваниця В. О.): Визначено стійкість колекцій-
них лікарських базидіоміцетів до патогенного гриба Trichoderma viride. Відпрацьовування технологій 
отримання плодових тіл у лабораторних умовах. Отримано плодові тіла ганодерми, шії-таке, геріція та 
декількох штамів гливи. Досліджено їх антибіотичну здатність та вплив на про- та еукаріотичні орга-
нізми, а також на генетичний апарат рослин. 

За результатами теми опубліковано:
тез доповідей – 1

Основні труднощі та недоліки в організації досліджень пов’язані із недостатньою кількістю сучас-
ного обладнання, реактивів та обмеженістю у експедиційних дослідженнях. Все це обмежує розвиток 
вітчизняної науки та не дає можливості гідно конкурувати із закордонними дослідниками. Вихід із си-
туації, що склалася, полягає у збільшенні фінансування досліджень та надання коштів для придбання 
обладнання та реактивів, збільшення фінансування експедиційних досліджень.
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2.1.5. ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Декан – доктор геолого-мінералогічних наук, професор Є. А. Черкез

У структуру геолого-географічного факультету входять 6 кафедр, 3 науково-дослідні лабораторії та 
науково-дослідний сектор. Проводится підготовка студентів, аспірантів за спеціальностями – географія 
(спеціалізації - менеджмент природокористування; геоінформаційні системи; економічна та соціальна 
географія; географічні основи економіки та управління розвитком регіону; грунтознавство. географія 
грунтів; географічне краєзнавство та туризм), геологія (спеціалізації – морська геологія; еколого-геоло-
гічна зьемка та моніторинг), гідрогеологія (спеціалізації – прикладна топогеодезія; екологічна геологія 
і управління природокористуванням), турiзм;

Пріоритетнi напрямки: «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем роз-
витку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для 
забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави», 
«Рацiональне природокористування»:

• Планування територій регіонів
• Розробка концепції зрошуваного землеробства на півдні України
• Фізико-географічні дослідження морських узбереж
• Основи ландшафтоведення
• Інженерно-господарчого засвоєння та захисту цінних узбережних територій південного заходу 

України
▪ Геологічна будова, мінеральна сировина та  екологічна геологія океанів, морів та узбережжя; 

Науково-педагогічні кадри
На факультеті працює 47 науково-педагогічних працівників, з них докторів наук – 9 осіб, кандида-

тів наук – 29 осіб.

На факультеті працює Лауреат Державної премії України – декан факультету, зав. кафедри інженер-
ної геології і гідрогеології проф. Є. А.Черкез.

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки
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Геолого-географічний факультет 
Декан – доктор геолого-мінералогічних наук, професор Є. А. Черкез 

У структуру геолого-географічного факультету входять 6 кафедр, 3 науково-дослідні лабораторії та науково-дослідний сектор. 
Проводится підготовка студентів, аспірантів за спеціальностями – географія (спеціалізації - менеджмент природокористування; 
геоінформаційні системи; економічна та соціальна географія; географічні основи економіки та управління розвитком регіону; 
грунтознавство. географія грунтів; географічне краєзнавство та туризм), геологія (спеціалізації – морська геологія; еколого-геологічна 
зьемка та моніторинг), гідрогеологія (спеціалізації - прикладна топогеодезія; екологічна геологія і управління природокористуванням), 
турiзм; 

Пріоритетнi напрямки: «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, 
соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та 
сталого розвитку суспільства і держави», «Рацiональне природокористування»: 

 Планування територій регіонів 
 Розробка концепції зрошуваного землеробства на півдні України 
 Фізико-географічні дослідження морських узбереж 
 Основи ландшафтоведення 
 Інженерно-господарчого засвоєння та захисту цінних узбережних територій південного заходу України 

 Геологічна будова, мінеральна сировина та  екологічна геологія океанів, морів та узбережжя;  

Науково-педагогічні кадри 

 На факультеті працює 47 науково-педагогічних працівників, з них докторів наук – 9 осіб, кандидатів наук – 29 осіб. 

ПВС Роки 
2012 2013 2014 2015 

Всього 59 57 55 49 

З них докторів наук 10 9 9 9 

Кандидатів наук 34 33 32 29 
 
На факультеті працює Лауреат Державної премії України – декан факультету, зав. кафедри інженерної геології і гідрогеології 

проф. Є.А.Черкез. 
 

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки 

 
Категорії 
робіт 

2012 2013 2014 2015 

к-сть 
од. 

тис.грн. к-сть 
од. 

тис.грн. к-сть 
од. 

тис.грн. к-сть 
од. 

тис.грн. 

Фундаментальні 1 103,93   - - 1 124,19 

Прикладні  - - - - - - - - 

Госпдоговірні  - - - - - - - - 

Кафедральні 1 - 1 - 2 - 2 - 

 

Найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних 
науково-дослідних робіт 

Д.б.т. № 525 «Регіональна демографічна політика України в умовах сучасної 
політичної і економічної кризи», науковий керiвник д.г.н. О.Г.Топчієв. обсяг фiнансування за 
2015 рiк 124,196 тис. гривень.  

 - створено електронну базу геодемографічних показників (в розрізі адміністративних 
районів):  

- розроблені методологічні підходи до визначення регіональних геодемографічних 
процесів різних типів;  

- проведена типізація геодемографічних процесів в регіонах України з урахуванням 
генетичних форм розселення. 

Д.б.т. №126 (без фінансування) «Комплексне дослідження ресурсного потенціалу рекреаційно-туристичного господарства 
Північно-Західного Причорномор'я» (Науковий керівник – проф. Красєха Є. Н.).  Розроблена схема краєзнавчого нарису адміністративного 
району з метою сприяння туристичної привабливості конкретного району; здійснено аналіз існуючого стану туристичної інфраструктури 
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На факультеті працює Лауреат Державної премії України – декан факультету, зав. кафедри інженерної геології і гідрогеології 

проф. Є.А.Черкез. 
 

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки 

 
Категорії 
робіт 

2012 2013 2014 2015 

к-сть 
од. 

тис.грн. к-сть 
од. 

тис.грн. к-сть 
од. 

тис.грн. к-сть 
од. 

тис.грн. 

Фундаментальні 1 103,93   - - 1 124,19 

Прикладні  - - - - - - - - 

Госпдоговірні  - - - - - - - - 

Кафедральні 1 - 1 - 2 - 2 - 

 

Найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних 
науково-дослідних робіт 

Д.б.т. № 525 «Регіональна демографічна політика України в умовах сучасної 
політичної і економічної кризи», науковий керiвник д.г.н. О.Г.Топчієв. обсяг фiнансування за 
2015 рiк 124,196 тис. гривень.  

 - створено електронну базу геодемографічних показників (в розрізі адміністративних 
районів):  

- розроблені методологічні підходи до визначення регіональних геодемографічних 
процесів різних типів;  

- проведена типізація геодемографічних процесів в регіонах України з урахуванням 
генетичних форм розселення. 

Д.б.т. №126 (без фінансування) «Комплексне дослідження ресурсного потенціалу рекреаційно-туристичного господарства 
Північно-Західного Причорномор'я» (Науковий керівник – проф. Красєха Є. Н.).  Розроблена схема краєзнавчого нарису адміністративного 
району з метою сприяння туристичної привабливості конкретного району; здійснено аналіз існуючого стану туристичної інфраструктури 

Найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних науково-
дослідних робіт

Д.б.т. № 525 «Регіональна демографічна політика України в умовах сучасної політичної і економіч-
ної кризи», науковий керiвник д.г.н. О. Г. Топчієв. обсяг фiнансування за 2015 рiк 124,196 тис. гривень. 
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 - створено електронну базу геодемографічних показників (в розрізі адміністративних районів): 
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- проведена типізація геодемографічних процесів в регіонах України з урахуванням генетичних 

форм розселення.
Д.б.т. № 126 (без фінансування) «Комплексне дослідження ресурсного потенціалу рекреаційно-турис-

тичного господарства Північно-Західного Причорномор’я» (Науковий керівник – проф. Красєха  Є. Н.).  
Розроблена схема краєзнавчого нарису адміністративного району з метою сприяння туристичної при-
вабливості конкретного району; здійснено аналіз існуючого стану туристичної інфраструктури області 
та створена інформаційна база даних культурно-історичної спадщини Одещини; уточнено і запропоно-
вано нові структурні елементи регіональної екологічної мережі регіону Українського Причорномор’я.

Д.б.т. № 118  (без фінансування) «Дослідження геоекономічного та геополітичного потенціалу Укра-
їнського Причорномор’я. Планування територій приморських регіонів» (науковий керівник – проф. 
проф. Топчієв О. Г). 

Визначенй вплив історико-географічних передумов на розвиток регіону, на формування структури 
господарства, на соціально-культурний розвиток.

 Розроблені концептуальні положення щодо напрямків розвитку демографічного, соціального, 
аграрного потенціалу регіону з позицій підвищення конкурентоспроможність регіону Українського 
Причорномор’я.

Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2015 році у 
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор

Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених

100 
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2015 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

№ 
з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 
опубліковано 
роботу 

Том, номер (випуск, перша-
остання сторінки роботи 

Статті 
1 Жидкин А.П., 

Голосов В.Н., 
Светличный А.А.,  

Пяткова А.В.  

Количественная 
оценка 
перераспределения 
наносов на 
пахотных склонах 
на основе 
использования 
полевых методов и 
математических 
моделей 

Геоморфология. 2015. - № 2. – С. 41-53.  

Статті, прийняті редакцією до друку 
1 Esin, N.V., Esin, N.I., 

Yanko, V. 
The Black Sea basin 
filling by the 
Mediterranean salt 
water during the 
Holocene. 

Quaternary 
International  

http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.201
5.05.011 

 
Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених  

Роки Кількість студентів, які 
беруть участь у наукових 

дослідженнях 
(відсоток від загальної 

кількості студентів) 

Кількість молодих 
учених, які працюють у 

ВНЗ або науковій 
установі 

Відсоток молодих 
учених, які 

залишаються у ВНЗ 
або установі після 

закінчення аспірантури 
2012 40 6 15 
2013 40 5 10 
2014 40 5 10 
2015 40 6 10 

 
Студенти та аспіранти факультету у звітному році приймали участь у наукова-

дослідних роботах з дослідження геології Причорномор`я, картографування й оцінки 
сучасного еколого-ресурсного стану ґрунтів і земель басейну Нижнього Дністра, 
геоекологiчних дослiджень Куяльницького лиману, доних вiдкладiв та бентосу Чорного 
моря,  проходять виробничу практику в науково-дослiдних лабораторiях факультету. 
Отримані результати використовують при виконанні кваліфікаційних та дипломних робіт. 

Студенти факультету приймають участь у Всеукраїнських конкурсах студентських 
наукових робот.  

Випускники аспірантури оновлюють викладацький склад факультету. . 
 
Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 
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Студенти та аспіранти факультету у звітному році приймали участь у наукова-дослідних роботах з 
дослідження геології Причорномор`я, картографування й оцінки сучасного еколого-ресурсного стану 
ґрунтів і земель басейну Нижнього Дністра, геоекологiчних дослiджень Куяльницького лиману, доних 
вiдкладiв та бентосу Чорного моря,  проходять виробничу практику в науково-дослiдних лабораторiях 
факультету. Отримані результати використовують при виконанні кваліфікаційних та дипломних робіт.

Студенти факультету приймають участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робот. 
Випускники аспірантури оновлюють викладацький склад факультету. .

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями
 
Виконуєтся проект UNESCO-IUGS-IGCP 610 “From the Caspian to Mediterranean: Environmental 

Change and Human Response during the Quaternary”.Керівники проекту: В. В. Янко, Н. С. Панін  (GeoEcoMar, 
Бухарест, Румунія), Є.В. Сминтина, Мехмет Джелал Оздоган (Стамбульський університет, Туреччина), 
Тамара Яніна (МДУ, Росія). Проект присвячений дослідженню впливу змін навколишнього середовища 
на розвиток людини на всій території Каспійсько-Чорноморсько-Середземноморського коридору 
[«Корридор»] в четвертинний час. «Корридор» охоплює евраазійскіе внутрішньоконтинентальні 
басейни Каспійського, Чорного, Мармурового, Егейського і Середземного (східної частини) морів з 
їх узбережжями і з’єднують протоками. У межах виконання цього проекту  проведена міжнародна 
конференція  “From the Caspian to Mediterranean: Environmental Change and Human Response during the 
Quaternary”, Astrakhan (Russia), 22-30 жовтня 2015. Виконавчий директор - проф. Янко В. В.

Співробітники факультету (проф.Черкез Є.О., доц.Сучков І.О.) приймають участь у виконанні 
міжнародного проекту EU FP7 PERSEUS “ Policy-oriented marine Environmental Research in the Southern 
EUropean Seas ” «Політика-орієнтовані морські екологічні дослідження в південно європейськіх морях». 
У виконанні цього проекту залучено 52 організації-партнера з закордону. Визначені моделі взаємодії 
природних і антропогенного впливів в межах Чорного моря. Визначено вплив геологічних чинників 
на морські екосистеми використовуючи цілі та принципи морської стратегії Європейської Рамкової 
директиви в якості керівних принципів,

Готуються до подання нові наукові проекти

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами
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Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами 
 

Країна партнер 
(за алфавітом) 

Установа - 
партнер 

Тема 
співробітництва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 
співробітництво, 
термін його дії 

Практичні 
результати від 
співробітництва 

1 2 3 4 5 
 Евросоюз PERSEUS  Політика-

орієнтовані 
морські екологічні 
дослідження в 
південно 
європейськіх 
морях 

 Сьома рамочна 
программа 
Евросоюзу 
(2012-2015) 

 Дослідження 
екологічного 
стану південно 
європейських 
морів. 

UNESCO-IUGS IGCP 610  От Каспия до 
Средиземноморья: 
Изменеиие 
окружающей 
среды и ответная 
реакция человека 
на протяжение 
четвертичного 
периода» 

2013-2017 г.г. До роботи у 
проекті 
залучаються 
викладачі, 
аспіранти та 
студенти 
факультету 
спеціальності  
«Геологія». 
 

 
Наукова та науково-технічна  діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук 

 
Участь проф. О. Г. Топчієва   в Комісії  по розробці Національного  атласу України України ( О. Г. Топчієв – член редколегії), 

створеної з Указу Президента України. Співробітники факультету приймають участь (у складі ПНЦ НАН і МОН України) в розробці 
Проекту регіональної програми формування національної екологічної мережі. 

Окрім того проводиться співробітництво за наступним напрямом: 
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Наукова та науково-технічна  діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами 
Національної академії наук

Участь проф. О. Г. Топчієва   в Комісії  по розробці Національного  атласу України України ( О.  Г. Топ-
чієв – член редколегії), створеної з Указу Президента України. Співробітники факультету приймають 
участь (у складі ПНЦ НАН і МОН України) в розробці Проекту регіональної програми формування 
національної екологічної мережі.

Окрім того проводиться співробітництво за наступним напрямом:
«Чорноморський метан: від джерела енергії до фактора підвищеного ризику для морських екосис-

тем і споруд». Ця багатогранна тема тема має потужне фундаментальні і прикладне значення, в тому 
числі експертні оцінки з екологічного моніторингу для для газо-нафтових компаній і пр. Кооперація 
з Геологічним інститутом Академією Наук України, відділенням морської геології та осадового рудо-
утворення (академік Є. Ф. Шнюков) – досягнута домовленість про спiльну дiяльнiсть, плануєтся про-
ведення спільних рейсiв і вивчення отриманого матеріалу.

Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями

Виконуєтся  угода про співробітництво та організацію взаємовідносин з Одеським регіональним  
центром «Облдержродючість» щодо реалізацій проектів у сфері науково-технічної діяльності за на-
прямком «Грунтово-екологічні експертизи сілськогосподарських земель та розробка методів збере-
ження і відтворення родючості грунтів». Основні положення отриманих результатів грунтових дослі-
дження використовуються при контролі агромеліоративного стану чорноземів зрошувальних систем 
(Дунай-Дністровська, Нижньодністровська, Татарбунарська). Розроблені агромеліоративні заходи з 
покращання стану та підвищення родючості чорноземів масивів зрошення у дослідно-експеримен-
тальному порядку використовуються в СТОВ «Агрофірма Петродолинське», Овідіопольського району, 
Одеської області).

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

У рамках виконання д.б.т. №128 (без фінансування) «Комплексне дослідження ресурсного потенці-
алу рекреаційно-туристичного господарства Північно-Західного Причорномор’я» (Науковий керівник 
– проф. Красєха Є. Н.). Розроблена схема краєзнавчого нарису адміністративного району з метою спри-
яння туристичної привабливості конкретного району; здійснено аналіз існуючого стану туристичної 
інфраструктури області та створена інформаційна база даних культурно-історичної спадщини Одещи-
ни; уточнено і запропоновано нові структурні елементи регіональної екологічної мережі регіону Укра-
їнського Причорномор’я. 

У рамках виконання д.б.т. № 118  (без фінансування) «Дослідження геоекономічного та геополі-
тичного потенціалу Українського Причорномор’я. Планування територій приморських регіонів» (на-
уковий керівник – проф. проф. Топчієв О. Г). Розроблена схема краєзнавчого нарису адміністративного 
району з метою сприяння туристичної привабливості конкретного району; здійснено аналіз існуючого 
стану туристичної інфраструктури області та створена інформаційна база даних культурно-історичної 
спадщини Одещини; уточнено і запропоновано нові структурні елементи регіональної екологічної ме-
режі регіону Українського Причорномор’я.

Продовжуються дослідження корисних копалин та геоекосистем Чорного моря, шляхи міграції та 
трансформації полютантів у водній товщі та донних відкладах. Наукові керівники проф. Янко В. В. 

Вивчаються проблеми палеогеографії, палеоекології палеонтології та мікропалеонтології Чорного 
моря. Науковий керівник проф. Янко В. В.

Основи ландшафтоведення (проф. Світлічний А. А.). Виконане картографування ландшафтів на 
приморських територіях межріччя Дністра й Дунаю, виконане обґрунтування раціонального при-
родокористування на ландшафтній основі, розроблені  Складені проекти раціональної геомережі на 
територіях Тарутинского, Болградского, Ізмаїльського й Ренийского районів Одеської області на під-
ставі ландшафтної структури й обліку ландшафтної різноманітності, територіальної й функціональ-
ної організації.

Моніторинг та прогноз небезпечних природно-техногенних процесів (проф. Є. А. Черкез). Зако-
номірності формування та розвитку зсувів Північного Причорномор’я. Інженерно-геодинамічні умо-
ви будівництва на зсувних схилах Одеського узбережжя. Вивчена просторово-часова мінливість рівня 



172

ґрунтових вод та її вплив на ступінь локальної сейсмічної небезпеки. Вивчена проблема динаміки рівня 
і розроблена ротаційно-фільтраційна модель водного балансу Куяльницього лиману.

Вивчено основні риси пізньочетвертинної еволюції берегових схилів Північно-Західного 
Причорномор’я (доц. Т. В. Козлова). Порівняльний палеогеодинамічний (історико-геологічний) аналіз 
еволюції парагенезисів геологічних процесів в долинах Причорноморських лиманів та на ПЗ Чорного 
моря дозволив виявити етапність формування зсувних схилів в низинах річок, в долинах лиманів та на 
морському узбережжі в пізньому плейстоцені і голоцені.

У фундаментальному аспекті вирішена актуальна наукова проблема встановлення передумов виник-
нення, формування і розміщення золотого зруденіння у геологічних структурах докембрію Українсько-
го щита як основи відповідних геолого-генетичніх моделей золоторудних процесів з метою розробки 
обґрунтованих наукових основ прогнозу та пошуків родовищ золота (доц. О. В. Драгомирецький). За-
пропонована система прогнозування промислового золотого зруденіння в докембрійських комплексах 
Українського щита. На основі системного та модельного підходу надана характеристика та оцінка скла-
дових частин системи прогнозування промислового золотого зруденіння у вигляді певного прогнозно-
пошукового алгоритму.

Вивчена загальна характеристика гідрогеологічних умов та особливостей формування середньо- та 
верхньосарматського водоносних горизонтів південної частини Одеської області  (доц. Г. С. Педан). За 
даними багаторічних спостережень за рівнями підземних вод проаналізована часова мінливість гідро-
динамічних та фізико-хімічних характеристик підземних вод.

Обґрунтування системи заходів з раціонального використання та підвищення родючості чорноземів 
масивів зрошення півдня України на основі вивчення сучасних процесів їх постіригаційної еволюції. 
Науковий керівник проф. Красеха Я. Н.  Прододятся роботи з визначення ролі грунтових досліджень у 
проведенні земельної реформи в Україні. 

Основними труднощами та недоліками  в організації досліджень на факультеті є недостатнє фінан-
сове та матеріально-технічне забезпечення підрозділу. Щоб тримати високий рівень фундаментальних 
та прикладних досліджень з напрямку „Дослідження про Землю” необхідно модернізувати існуючу ма-
теріально-технічну базу, яка вже застаріла і потребує вдосконалення. Такий стан матеріально-технічної 
бази стримує більш широку участь науковців факультету в державних та зарубіжних науково-технічних 
програмах. 
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2.1.6. ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Декан – кандидат хімічних наук, доцент В. В. Менчук

До складу хімічного факультету входить 6 кафедр: аналітичної хімії,  неорганічної хімії та хімічної 
екології, загальної хімії та полімерів, органічної хімії,  фізичної та колоїдної хімії, фармацевтичної хімії, 
які працюють в межах хіміко-фармацевтичного навчально-науково-виробничого комплексу  спільно 
з Фізико-хімічним інститутом ім. О. В. Богатського НАН України.  Науковий керівник комплексу – 
академік НАН України, завідувач кафедри фармацевтичної хімії д.х.н. С. А. Андронаті. Наукові 
досягнення хімічного факультету широко представлені в Україні та за її межами. На факультеті існує 
три наукових школи: 

«Металокомплексні сполуки в каталізі». Науковий керівник - доктор хімічних наук, професор, 
Заслужений діяч науки та техніки України, академік Академії інженерних наук України, завідувач 
кафедри неорганічної хімії та хімічної екології  Ракитська Т. Л. 

“Координаційна хімія металів з органічними молекулами”. Науковий керівник – доктор хімічних 
наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України, завідувач кафедри загальної хімії та 
полімерів  Сейфулліна І. Й.

“Наукові основи флотаційного очищення техногенних вод”. Науковий керівник – доктор хімічних 
наук, професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії  Сазонова В. Ф.

Впродовж 2015 р.  науковцями хімічного факультету видано 1 монографію,  11 методичних видань, 
207 наукових  публікацій, серед яких 76 статей, у т.ч. у зарубіжних виданнях, 6 патентів, 125 тез  
Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій. 

На хімічному факультеті виконується 9 науково-дослідних робіт: 2 фундаментальні (мають  
фінансування);  1 прикладна  (має фінансування);  6 без цільового фінансування. 

Основні пріоритетні напрямки наукової діяльності
- Координаційна хімія металів з органічними молекулами; 
- Комплексоутворення і полімеризація як основа розробки сучасних хімічних матеріалів;
- Технології очищення та запобігання забрудненню атмосферного повітря;
- Пошук та вивчення нових речовин, що володіють  протизапальними властивостями;
- Розробка колоїдно-хімічних методів концентрування токсичних  компонентів розчинів;
- Концентрування, розділення і визначення малих кількостей неорганічних речовин в об’єктах 

різного природного походження.

Науково-педагогічні кадри

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки

104 
  

Хімічний факультет 
Декан – кандидат хімічних наук  В. В. Менчук 

 
До складу хімічного факультету входить 6 кафедр: аналітичної хімії,  неорганічної 

хімії та хімічної екології, загальної хімії та полімерів, органічної хімії,  фізичної та колоїдної 
хімії, фармацевтичної хімії, які працюють в межах хіміко-фармацевтичного навчально-
науково-виробничого комплексу  спільно з Фізико-хімічним інститутом ім. О.В. Богатського 
НАН України.  Науковий керівник комплексу – академік НАН України, завідувач кафедри 
фармацевтичної хімії д.х.н. С.А. Андронаті. Наукові досягнення хімічного факультету 
широко представлені в Україні та за її межами. На факультеті існує три наукових школи:  

«Металокомплексні сполуки в каталізі». Науковий керівник - доктор хімічних наук, 
професор, Заслужений діяч науки та техніки України, академік Академії інженерних наук 
України, завідувач кафедри неорганічної хімії та хімічної екології  Ракитська Т.Л.  

“Координаційна хімія металів з органічними молекулами”. Науковий керівник – 
доктор хімічних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України, завідувач 
кафедри загальної хімії та полімерів  Сейфулліна І.Й. 

“Наукові основи флотаційного очищення техногенних вод”. Науковий керівник – 
доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії  Сазонова 
В.Ф. 

Впродовж 2015 р.  науковцями хімічного факультету видано 1 монографію,  11 
методичних видань, 207 наукових  публікацій, серед яких   76 статей, у т.ч.  у зарубіжних 
виданнях,   6 патентів,   125 тез  Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій.  

На хімічному факультеті виконується  9 науково-дослідних робіт:  2 фундаментальні (мають  фінансування);  1 прикладна  (має 
фінансування);  6 без цільового фінансування.  

 
Основні пріоритетні напрямки наукової діяльності 

- Координаційна хімія металів з органічними молекулами;  
- Комплексоутворення і полімеризація як основа розробки сучасних хімічних матеріалів; 
- Технології очищення та запобігання забрудненню атмосферного повітря; 
- Пошук та вивчення нових речовин, що володіють  протизапальними властивостями; 
- Розробка колоїдно-хімічних методів концентрування токсичних  компонентів розчинів; 
- Концентрування, розділення і визначення малих кількостей неорганічних речовин в об’єктах різного природного походження. 
 

Науково-педагогічні кадри 
 

Науково-педагогічні кадри 2012 2013 2014 2015 
Чисельність, усього 49 45 42 38 

  доктори наук (у т.ч. 1 академік НАНУ) 7 7 9 8 
   кандидати наук 37 35 30 29 
   без ступеня 5 3 3 1 

 
Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки 

 

Категорії 
 робіт 

2012 2013 2014 2015 
К-сть 
од. 

Тис.грн. К-сть 
од. 

Тис. грн. К-сть 
од. 

Тис. грн. К-сть 
од. 

Тис. грн. 

Фундаментальні 1 265,890 2 355,893 2 405,278 2 394,953 

Прикладні  2 221,430 1 116,000 1 116,000 1 95,517 
Госпдоговірні  _ _ _ _     

Кафедральні 6 без фінан. 5 без фінан. 4 без фін. 6 без фін. 

 

Захищені дисертації:  
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Хімічний факультет 
Декан – кандидат хімічних наук  В. В. Менчук 

 
До складу хімічного факультету входить 6 кафедр: аналітичної хімії,  неорганічної 

хімії та хімічної екології, загальної хімії та полімерів, органічної хімії,  фізичної та колоїдної 
хімії, фармацевтичної хімії, які працюють в межах хіміко-фармацевтичного навчально-
науково-виробничого комплексу  спільно з Фізико-хімічним інститутом ім. О.В. Богатського 
НАН України.  Науковий керівник комплексу – академік НАН України, завідувач кафедри 
фармацевтичної хімії д.х.н. С.А. Андронаті. Наукові досягнення хімічного факультету 
широко представлені в Україні та за її межами. На факультеті існує три наукових школи:  

«Металокомплексні сполуки в каталізі». Науковий керівник - доктор хімічних наук, 
професор, Заслужений діяч науки та техніки України, академік Академії інженерних наук 
України, завідувач кафедри неорганічної хімії та хімічної екології  Ракитська Т.Л.  

“Координаційна хімія металів з органічними молекулами”. Науковий керівник – 
доктор хімічних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України, завідувач 
кафедри загальної хімії та полімерів  Сейфулліна І.Й. 

“Наукові основи флотаційного очищення техногенних вод”. Науковий керівник – 
доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії  Сазонова 
В.Ф. 

Впродовж 2015 р.  науковцями хімічного факультету видано 1 монографію,  11 
методичних видань, 207 наукових  публікацій, серед яких   76 статей, у т.ч.  у зарубіжних 
виданнях,   6 патентів,   125 тез  Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій.  

На хімічному факультеті виконується  9 науково-дослідних робіт:  2 фундаментальні (мають  фінансування);  1 прикладна  (має 
фінансування);  6 без цільового фінансування.  

 
Основні пріоритетні напрямки наукової діяльності 

- Координаційна хімія металів з органічними молекулами;  
- Комплексоутворення і полімеризація як основа розробки сучасних хімічних матеріалів; 
- Технології очищення та запобігання забрудненню атмосферного повітря; 
- Пошук та вивчення нових речовин, що володіють  протизапальними властивостями; 
- Розробка колоїдно-хімічних методів концентрування токсичних  компонентів розчинів; 
- Концентрування, розділення і визначення малих кількостей неорганічних речовин в об’єктах різного природного походження. 
 

Науково-педагогічні кадри 
 

Науково-педагогічні кадри 2012 2013 2014 2015 
Чисельність, усього 49 45 42 38 

  доктори наук (у т.ч. 1 академік НАНУ) 7 7 9 8 
   кандидати наук 37 35 30 29 
   без ступеня 5 3 3 1 

 
Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки 

 

Категорії 
 робіт 

2012 2013 2014 2015 
К-сть 
од. 

Тис.грн. К-сть 
од. 

Тис. грн. К-сть 
од. 

Тис. грн. К-сть 
од. 

Тис. грн. 

Фундаментальні 1 265,890 2 355,893 2 405,278 2 394,953 

Прикладні  2 221,430 1 116,000 1 116,000 1 95,517 
Госпдоговірні  _ _ _ _     

Кафедральні 6 без фінан. 5 без фінан. 4 без фін. 6 без фін. 

 

Захищені дисертації:  



174

Захищені дисертації: 
1. Кожемяк М. А. «Вилучення екстрагентів з їх емульсій і водних розчинів методами 

флотації та адсорбції» Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних  наук за 
спеціальністю 02.00.11 – колоїдна хімія. Наук. кер. д.х.н., проф. Сазонова В. Ф. ( Київ, ІБКХ 
НАНУ ім. Ф. Д. Овчаренко);

2. Хитрич М.В. «Координаційні сполуки кобальту (ІІ, ІІІ) з похідними дитіокарбамової 
кислоти» Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних  наук за спеціальністю 
02.00.01 – неорганічна хімія. Наук. кер. д.х.н., проф. Сейфулліна І. Й. (ФХІ імені О. В. Богат-
ського НАНУ, Одеса);

3. Грекова А. В. «Особливості ініціювання полімеризації вінілових мономерів третинни-
ми гідропероксидами в присутності хелатів 3d-металів з S(S)- та О(О)-вмісними органічними 
лігандами» Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних  наук за спеціальніс-
тю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук. Наук. кер. к.х.н., доц. Іванченко П.О., ІХВС 
НАНУ, Київ).

4. Рахлицька О. М. Вплив гідролізу на концентрування та розділення Al(III), Ga (III), 
In(III) гідратованими та алкілованими кремнеземами Дисертація на здобуття наукового сту-
пеня кандидата хімічних  наук за спеціальністю 02.00.01-неорганічна хімія. Наук. кер. К.х.н., 
доц. Чеботарьов О. М. (ФХІ імені О. В. Богатського НАНУ, Одеса);

Найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і  
розробок

- Сформульовані теоретичні основи одержання молекулярних компонентів сучасних ма-
теріалів з магнітними, люмінесцентними, каталітичними та біологічними властивостями на 
підставі даних щодо координаційно-хімічної поведінки полідентатних, політопних місткових 
лігандів, металотектонів з вакантними екзо-хелатними вузлами по відношенню до різних на-
борів p-, d-, f-металів. Нову комплексну сполуку аргентум біс(цитрато)германат запатентовано 
в якості протигрипозного засобу (Патент України № 101090; МПК (2015.01) А61К 31/19, А61К 
31/32, заявл. 11.03.2015; опубл. 25.05.2015, Бюл. № 16.) Тема № 500 (2013-2015 рр., № держре-
єстрації 0113U003069) «Формування теоретичних основ супрамолекулярної організації ком-
понентів поліфункціональних матеріалів на основі металохелатів органічних кислот та їх 
похідних» (наук. кер. к.х.н., доц. Марцинко О.Е.).

- Розроблено методи отримання ряду нових координаційних сполук – субстанцій противірус-
них, протимікробних засобів та модифікаторів ферментів. Запропоновано спосіб ефективного 
лікування рубіцинової кардіопатології  за допомогою комплексу германію з нікотиновою кис-
лотою (патент України на корисну модель № 101113; G01N 33/68 (2006.01), заявл. 17.03.2015; 
опубл. 25.08.2015, Бюл. № 16) та  фармакотерапії травматичного пошкодження головного моз-
ку новим комплексом – ферум(ІІ) біс(цитрато)германатом  (патент України на корисну модель 
№ 96363; МПК (2015.01) А61К 33/00, G09B 23/00, заявл. 14.02.2014; опубл. 10.02.2015, Бюл. № 
3). Тема № 532 (2015-2017 рр., № держреєстрації 0115U003206) «Розвиток теорії і практики 
біокоординаційної супрамолекулярної хімії металокомплексів полідентатних лігандів як спо-
сіб вирішення медико-біологічних проблем» (наук. кер. д.х.н., проф. Сейфулліна І. Й.)

- Обґрунтовано умови активації природних сорбентів України (клиноптилоліт, трепел) 
та використання їх  в якості носіїв металокомплексних каталізаторів. Встановлено, що у разі 
кислотно-термальної модифікації клиноптилоліту відбуваються суттєві зміни їх структурних 
та фізико-хімічних властивостей, що доведено методами РФА, ІЧ-спектроскопії та ДТА-ДТГ.  

- Вперше встановлено, що купрум-паладієві комплекси, закріплені на природному тре-
пелі (П Тр(К)), забезпечують очистку повітря нижче ГПК робочої зони (20 мг/м3), а при закрі-
плені на модифікованому трепелі (300 Тр(К), Н2О Тр(К)) такі каталізатори підвищують свою 
активність і забезпечують очистку повітря нижче ГПК для населених пунктів (3,0 мг/м3). За 
темою № 142 номер держреєстрації  0115U003914“Фізико-хімічне обґрунтування вибору при-
родних та синтетичних носіїв металокомплексних каталізаторів редокс-реакцій за участю озо-
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ну, монооксиду вуглецю та діоксиду сірки” (2015-2019 рр). Науковий керівник д.х.н., професор 
Ракитська Т. Л.

Вперше досліджено структурно-адсорбційні властивості природних бентонітів  з родовищ 
України (Дашуковського, Горбського та Кіровоградського). За темою № 549 “Розробка нового 
покоління металокомплексних каталізаторів низькотемпературного знешкодження токсич-
них газоподібних речовин» номер держреєстрації  0115U003222, (2015-2016). Науковий керів-
ник д.х.н., професор Ракитська Т. Л. 

Результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних 
наук

Назва пріоритетного тематичного напряму: 1.3. Найважливіші проблеми хімії та розвитку 
хімічних технологій (згідно з постановою КМУ від 07.09.2011 № 942).

Тема № 500 (2013-2015 рр., № держреєстрації 0113U003069) «Формування теоретичних 
основ супрамолекулярної організації компонентів поліфункціональних матеріалів на основі ме-
талохелатів органічних кислот та їх похідних» (наук. кер. к.х.н., доц. Марцинко О. Е., обсяг 
фінансування за 2015 рік  110,115 тис. грн.). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці оригінальних методик створення 
нових координаційних сполук s-, p-, d-елементів з лимонною, винною кислотами, продуктом 
конденсації «гідазепаму» з саліциловим альдегідом, дигідразидами, похідними гідразинкар-
бодитіових кислот шляхом використання різних варіантів синтезу, функціоналізації лігандних 
систем, збільшення їх дентатності та топічності, а також керування процесами комплексоут-
ворення зміною розчинника, рН, температури та концентрації реагентів. Одержано 82 гомо- та 
гетероядерних комплекси Ge(IV), Sn(IV), d-металів з лимонною, винною, пропілендіамінтри-
оцтовою, 2-гідрокси-пропілендіаминотетраоцтовою, діетилдитіокарбамовою, 1-гідроксиети-
лідендифосфоновою кислотами, «гідазепамом» та продуктом його конденсації   з саліциловим 
альдегідом, гідразидами R-бензойної кислоти, саліцилоїл, 2-метокси-бензоїл- та ізонікотино-
їлгідразонами R-бензальдегідів (R= H, 2-OCH3, 4-OCH3, 4-Br, 4-N(CH3)2, 2-OH), дигідрази-
дами оксалатної, малонової, бурштинової та терефталевої, похідними гідразинкарбодитіових 
кислот, проведена їх ідентифікація, встановлена структура сукупністю фізико-хімічних мето-
дів дослідження. 

Вперше одержано молекулярні компоненти сучасних матеріалів з люмінесцентними (люмі-
нофори для енергозберігаючих світлодіодних джерел світла), каталітичними (активатори по-
ліконденсації малеїнового і фталевого ангідридів з етиленгліколем) та біологічними (проти-
запальні та противірусні препарати) властивостями.

Значимість нової наукової інформації щодо координаційно-хімічної поведінки полідентат-
них, політопних місткових лігандів, металотектонів з вакантними екзо-хелатними вузлами по 
відношенню до різних наборів p-, d-, f-металів, а також про вперше синтезовані і всебічно 
досліджені хелатні гомо- та гетеро-, моно- та поліядерні комплекси полягає в суттєвому по-
глибленні знань щодо реалізації різних механізмів комплексоутворення, катіон-аніонного роз-
пізнавання та організації супрамолекулярних систем прогнозованої будови з певним набором 
структурних фрагментів, топологією координаційних каркасів та поруватістю в залежності від 
природи функціональних груп та їх взаємного розташування в молекулах лігандів, електро-
нної будови та комбінації комплексоутворювачів, а також умов синтезу.

Наукові результати, отримані при виконанні перехідних науково-дослідних робіт
Тема № 532 (2015-2017 рр., № держреєстрації 0115U003206) «Розвиток теорії і практики 

біокоординаційної супрамолекулярної хімії металокомплексів полідентатних лігандів як спо-
сіб вирішення медико-біологічних проблем» (наук. кер. д.х.н., проф. Сейфулліна І. Й.).

Розроблено методики, синтезовано та досліджено ряд комплексів: MCl2 (M = Co2+, Ni2+, 
Cu2+, Mn2+, Zn2+) з продуктом конденсації 2-(7-бромо-2-оксо-5-фенил-3Н-1,4-бенздиазепин-
1-ил)ацетогидразиду (препарат «гідазепам») та піровиноградної кислоти; Ge(IV) з нікотинамі-
дом, Sn(IV) з ізоникотиноїл та саліцилоїлгідразонами ароматичних альдегідів та бісцитрато-
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германат та бісцитратостанат Co(II). Одержана нова наукова інформація про спосіб координації 
лігандів до іонів біометалів в синтезованих металокомплексах різного типу, яка необхідна для 
розвитку теорії спрямованого синтезу сполук з заданою мембранопроникливістю, здатністю 
легкого вилучення металу з них при взаємодії з трансферинами або іншими білковими молеку-
лами, біосумісностю координованих молекул і загальною біокористю. Нові сполуки дослідже-
но в якості модифікаторів ферментів (пептидаз, амілаз, рамнозидаз), низькотоксичних проти-
вірусних та антистафілококових засобів. Створені координаційні сполуки є менш токсичними 
та більш ефективними в порівнянні з препаратами порівняння, а також неорганічними солями 
мікроелементів, германій- і стануморганічними сполуками, що використовуються в сучасній 
медицині.

Найважливіші наукові результати, отримані при виконанні перехідних науково-дослід-
них робіт

За темою № 549 “Розробка нового покоління металокомплексних каталізаторів 
низькотем¬пературного знешкодження токсичних газоподібних речовин» номер держреє-
страції  0115U003222, (2015-2016). Науковий керівник д.х.н., професор Ракитська Т. Л. 

Встановлені структурно-адсорбційні властивості природних бентонітів  з Дашуковського, 
Горбського та Кіровоградського  родовищ України, які вказують на структурну неоднорідність 
та  наявність мікро-, мезо- і макропор. На основі зіставлення значень ємності моношару зразків 
і питомого вмісту води, розрахованого за даними термогравіметрії, з’ясовано, що питомий за-
лишковий вміст води в зразках після сушки при 110°С, перевищує ємність моношару, що необ-
хідно враховувати при виготовленні адсорбентів та каталізаторів. Значення питомої поверхні, 
розраховані за даними адсорбції парів води, значно більші знайдених за тепловою десорбцією 
аргону, що вказує на існування впливу полярної молекули води на структуру бентоніту.

Встановлено, що каталітично активними в реакції окиснення СО є купрум-паладієві ком-
позиції, закріплені на кислотно-модифікованих зразках Дашуковського бентоніту, їх ката-
літична активність підвищується до 87% внаслідок посилення кислотних властивостей по-
верхні бентоніту. 
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Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених 

 
У науково-дослідній роботі хімічного факультету приймають участь студенти, 

починаючи з другого курсу. На факультеті працює 6 студентських наукових гуртків. Теми  
робіт бакалаврів,  спеціалістів та магістрів базуються на наукових розробках викладачів та 
науковців факультету, наукові роботи студентів та аспірантів кафедри фармацевтичної хімії 
пов’язані з науковою тематикою  ФХІ ім. О. В. Богатського НАН України в рамках Хіміко-
фармацевтичного  навчально- науково-виробничого комплексу (ХФННВК). Студенти і 
аспіранти кафедри фармацевтичної хімії є виконавцями ініціативної теми спільно з фізичним 
факультетом ОНУ імені І. І. Мечникова в рамках договору про співробітництво – "Вивчення 
протизапальної дії низькочастотного ультразвуку". 

За результатами наукової діяльності у 2015 році молодими вченими, студентами під 
керівництвом  наукових керівників та самостійно було видано 118  публікацій, серед яких 28 
статей та 90 тез доповідей на  наукових конференціях Всеукраїнських  та міжнародних.  

Члени студентського наукового товариства факультету  брали  участь у  II етапі 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Хімічні науки». 
Нарожна В. В. – ІІ місце  у II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 
галузі «Хімічні науки». (Наук. кер. к.х.н., доц. Шматкова Н. В.) 

Результати наукової діяльності студенти та молоді вчені доповідали на наукових 
конференціях: 

 XV наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2015». Львів.  
Современные ресурсосберегающие технологии. Проблемы и перспективы: III междунар. 

науч.-практ. конф., Одеса. 
Химия, физика и технология поверхности: всеукр. конф. с международным участием, 

посвященная 85-летию со дня рождения академика НАН Украины А. А. Чуйко, Киев.  
XІІІ Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань 

сучасної хімії з міжнародною участю. Дніпропетровськ. 2015.  
VIІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські 

читання – 2015". Харків. 
XVІІ Конф. молодых ученых и студентов-химиков южного региона Украины (Одесса);  
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку медичних 

наук у XXI ст. – Львів. 
На щорічній студентській науковій конференції ОНУ імені І. І. Мечникова студентами 

факультету  було представлено 9 усних та  19 стендових доповідей. 
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У науково-дослідній роботі хімічного факультету приймають участь студенти, починаючи з другого 
курсу. На факультеті працює 6 студентських наукових гуртків. Теми  робіт бакалаврів,  спеціалістів та 
магістрів базуються на наукових розробках викладачів та науковців факультету, наукові роботи студен-
тів та аспірантів кафедри фармацевтичної хімії пов’язані з науковою тематикою  ФХІ ім. О. В. Богат-
ського НАН України в рамках Хіміко-фармацевтичного  навчально- науково-виробничого комплексу 
(ХФННВК). Студенти і аспіранти кафедри фармацевтичної хімії є виконавцями ініціативної теми спіль-
но з фізичним факультетом ОНУ імені І. І. Мечникова в рамках договору про співробітництво – «Ви-
вчення протизапальної дії низькочастотного ультразвуку».
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За результатами наукової діяльності у 2015 році молодими вченими, студентами під керівництвом  
наукових керівників та самостійно було видано 118  публікацій, серед яких 28 статей та 90 тез допо-
відей на  наукових конференціях Всеукраїнських  та міжнародних. 

Члени студентського наукового товариства факультету  брали  участь у  II етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Хімічні науки». Нарожна В. В. – ІІ місце  у II етапі 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Хімічні науки». (Наук. кер. к.х.н., доц. 
Шматкова Н. В.)

Результати наукової діяльності студенти та молоді вчені доповідали на наукових конференціях:
XV наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2015». Львів. 
Современные ресурсосберегающие технологии. Проблемы и перспективы: III междунар. науч.-

практ. конф., Одеса.
Химия, физика и технология поверхности: всеукр. конф. с международным участием, посвященная 

85-летию со дня рождения академика НАН Украины А. А. Чуйко, Киев. 
XІІІ Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії з 

міжнародною участю. Дніпропетровськ. 2015. 
VIІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання – 

2015». Харків.
XVІІ Конф. молодых ученых и студентов-химиков южного региона Украины (Одесса); 
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку медичних наук у XXI  ст. 

– Львів.
На щорічній студентській науковій конференції ОНУ імені І. І. Мечникова студентами факультету  

було представлено 9 усних та  19 стендових доповідей.

Студентами та молодими вченими отримано нагороди:
Бевзюк К. В. – грант Вишеградського фонду для стажування в Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach (Кошіце, Словаччина). 
Снігур Д. В. – стипендія Президента України.
Пірожок О. В. – Диплом другого ступеня на конференції «Хімічні Каразинські читання – 2015»;
Бугор Л. М. – Диплом за ІІ місце на конференції «Сучасні проблеми хімії», Київ; 
Христова Н. М. -– сертифікат учасника науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ба-

бенківські читання». 
Новотна В. О. – Диплом І ступеня за кращу доповідь на ХІІІ Всеукраїнській конференції молодих 

вчених і студентів з актуальних питань сучасної хімії з міжнародною участю, м. Дніпропетровськ; Гра-
мота  «Кращий студент-науковий дослідник хімічного факультету ОНУ» в 2015 р: Диплом за кращу 
доповідь,  на 71 звітній студентській конференції ОНУ.

У рамках роботи студентського наукового товариства кафедра аналітичної хімії сумісно з Одеським 
еколого-натуралістичним центром «Афаліна» тісно співпрацювали в рамках підготовки школярів до 
участі у І – ІІІ етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН та І – ІІІ етапів Всеукраїн-
ської олімпіади з хімії.
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Пірожок О. В. - Диплом другого ступеня на конференції «Хімічні Каразинські читання – 
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Дніпропетровськ; Грамота  «Кращий студент-науковий дослідник хімічного факультету 
ОНУ» в  2015 р: Диплом за кращу доповідь,  на 71 звітній студентській конференції ОНУ. 

У рамках роботи студентського наукового товариства кафедра аналітичної хімії 
сумісно з Одеським еколого-натуралістичним центром «Афаліна» тісно співпрацювали в 
рамках підготовки школярів до участі у І – ІІІ етапах конкурсу-захисту науково-
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Роки Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 
дослідженнях 

(відсоток від загальної 
кількості студентів) 

Кількість молодих 
учених, які працюють у 

ВНЗ або науковій 
установі 

Відсоток молодих 
учених, які 

залишаються у ВНЗ 
або установі після 

закінчення аспірантури 
2012 88 (100%) 20  50% 
2013 86 (100%) 10 20% 
2014 84 (100%) 16 10% 
2015 83 (100%) 14 0% 
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Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 

 

Країна 
партнер 
за алф 

Установа-
партнер Тема співробітництва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 
співробітництво, 
термін його дії 

Практичні 
результати від 
співробітн. 

1.Беларусь Інститут 
фізико- 
органічної 
хімії НАН 
Беларусі 

Дослідження 
сорбційної активності 
волокнистих 
сорбентів ФІБАН по 
відношенню до сполук 
урану (VI) 

Договор о 
научно-
техническом 
сотрудничестве 
между ИФОХ 
НАНБ и ОНУ им. 
И.И. Мечникова  
от 21.10.2015, 
№202-01-24/869. 

Видано 3 наук. 
публ, подано 1 
заявку на винахід. 

2.Молдова Інститут 
прикладної 
фізики 
Академії наук 
Молдови 

Вивчення методом 
рентгеноструктурного 
аналізу будови речовин та 
їх взаємодії з 
серотоніновими 
рецепторами 
 

Договір № 4 про 
науково-технічне 
співробітництво 
між Фізико-
хімічним 
інститутом ім. 
О.В. Богатського 
НАНУ і 
Інститутом 
прикладної 
фізики Молдови,  
2009 р. . 

Вивчена 
кристалічна і 
молекулярна 
структура нових 
біологічно активних 
речовин.Видано2 
статті. 
 

4. Росія Інститут 
проблем 
хімічної 
фізики РАН 
(ІПХФ РАН), 
Чорноголівка 

Сумісні дослідження 
кінетики полімеризації 
вінілових мономерів в 
присутності систем на 
основі гідроперокс. та 
внутрішньокомплексних 
сполук 3d-металів, 
визначення структури 
полімерів та їх 
молекулярно-масового 
розподілу. 

Договір про 
науково-технічне 
співробітництво 
від 29.01.2010 до 
2010-2015 

Отримано нові 
сполуки та 
визначено їх 
структури 
  

5. Росія Кубанський 
державний 
університет 

Науково-технічне 
співробітництва в галузі 
загальної та неорганічної 
хімії 

Договір про 
співробітництво 
від 14.11.2012 до 
2017 року 

Видано 3 статті, 4 
тез доповідей на 
міжнародних 
конференціях 

6.Словакія Пряшівський 
університет, 
Словаччина 
 

Вивчення адсорбційних 
властивостей рослинних 
матеріалів 

Договір про 
науково - 
освітян-ське  
співробітн. між 
Пряшівським ун. 
та ОНУ від 
11.11.2011, 
(2011-2016 р.) 

Продовжено 
вивчення адсорбції 
рослинними 
матеріалами. 

 
Науковцями факультету  ведуться сумісні науково-дослідні роботи з Інститутом 

елементоорганічних сполук РАН (Москва), Інститутом загальної та неорганічної хімії РАН 
(Москва), НДІ фізики Ростовського державного університету. За результатами співпраці в 
2015 р. опубліковано у зарубіжних виданнях 11 статей та 3 тез міжнародних конференцій.  

Виконується науково-дослідна робота з Uludag University Bursa and Bursa Test and 

Науковцями факультету  ведуться сумісні науково-дослідні роботи з Інститутом елементоорганіч-
них сполук РАН (Москва), Інститутом загальної та неорганічної хімії РАН (Москва), НДІ фізики Рос-
товського державного університету. За результатами співпраці в 2015 р. опубліковано у зарубіжних 
виданнях 11 статей та 3 тез міжнародних конференцій. 
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Виконується науково-дослідна робота з Uludag University Bursa and Bursa Test and Analysis Laboratory 
(BUTAL) м.Бурса (Туреччина) по спільній програмі удосконалення методів атомно-абсорбційного ви-
значення важких металів в об’єктах навколишнього середовища: природних водах, ґрунтах, донних 
осадах, матеріалах рослинного та тваринного походження за допомогою нетрадиційних пристроїв ато-
мізації. Робота проводиться в рамках організації та проведення міжнародних конференцій з аналітичної 
хімії країн Чорного моря – Black Sea Basin Conference on Analytical  Chemistry (BBCAC)

Наукова та науково-технічна  діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами 
Національної академії наук України

Науковці хімічного факультету співпрацюють з ФХІ ім. О. В. Богатського НАН України в рамках 
Хіміко-фармацевтичного  навчально-науково-виробничого комплексу (ХФННВК) під керівництвом 
акад. НАНУ С.А. Андронаті та філіалу (кафедра органічної хімії) під керівництвом акад. НАНУ Ка-
малова  Г. Л. Це проведення сумісних наукових досліджень, стажування  вчених хімічного факультету, 
участь у наукових заходах інституту, проведення практикумів студентів хімічного факультету. 

Кафедра неорганічної хімії та хімічної екології співпрацює з Фізико-хімічним інститутом захисту 
навколишнього середовища та людини МОН України та НАН України – проведення спецпрактику-
му, виконання кваліфікаційних та дипломних робіт, стажування та підвищення кваліфікації наукових 
співробітників, наукові дослідження; Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України – до-
слідження кислотності цеолітів та каталізаторів; Київським національним університетом імені Тараса 
Шевченка – термогравіметричні дослідження зразків каталізаторів; Львівським національним універ-
ситетом імені Івана Франка – аналіз природних цеолітів та каталізаторів на їх основі; Національним 
університетом «Києво-Могилянська академія» - синтез та дослідження будови іммобілізованих комп-
лексів з основами Шифа.

На кафедрі органічної хімії в межах співробітництва  з науково-технологічним комплексом «Інсти-
тут монокристалів» (м. Харків) вивчені спектральні властивості люмінофорів нафталімідного ряду.

Кафедра фізичної та колоїдної хімії підтримує зв’язки з Інститутом фізичної хімії ім. Л. В. Пісар-
жевського НАНУ - дослідження сорбційних властивостей цирконій-кремнеземних наносорбентів; Ін-
ститутом загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАНУ - дослідження сорбційних влас-
тивостей зразків катіоніту КУ-2-8, модифікованих гідрофосфатом цирконію - виконання дисертаційної  
роботи, Інститутом  біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАНУ; Черкаським державним технологіч-
ним університетом – вивчення властивостей  хітинових  сорбентів. 

В межах співробітництва з НАН України науковцями кафедри загальної хімії та полімерів викону-
ється науково-дослідна тема “Закономірності комплексоутворення та полімеризації як основа розробки 
сучасних хімічних матеріалів” (наук. кер. Сейфулліна І.Й.), що координується згідно з планом НАН 
України Наукової ради з проблеми “Неорганічна хімія” №01.9.10 036875. Вперше одержано нетриві-
альні різнометальні комплексні сполуки [Ge(L∙H)2][MCl4]∙nCH3OH (тип 1) і [Ge(L∙H)(L∙HCl)] [FeCl4] 
(тип 2) Сукупністю методів ІЧ, дифузного відбиття, месбауеровської, рентгенівської спектроскопії по-
глинання EXAFS, а також виміром магнітної сприйнятливості визначено їх будову, поліедри Ge(IV) і 
M(II,III), а також локальне оточення і довжини зв’язків в координаційному вузлі {GeO4N2}.

Науковці кафедри працюють в центрі колективного користування наукоємним обладнанням Інсти-
туту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України (договір про творчу співдруж-
ність від 27 вересня 2010 р.). Триває співробітництво з Інститутом мікробіології і вірусології НАН 
України, Київ в галузі дослідження впливу нових речовин на активність і токсичність ліпополісахари-
дів та ферментів. Разом з Київським та Одеським медичними університетами (договір про співпрацю з 
1.09.2013р. до 31.12.2018 р.) досліджується фармакологічна активність синтезованих сполук германію 
та стануму. 

В 2015 році укладено нові договори про науково-технічне співробітництво з ДУ «Інститут фарма-
кології та токсикології НАМН України», м. Київ (термін дії з 2016 по 2018 рр.) та «Інститутом біології 
тварин НААН», м. Львів (з 22.05.2015 по 22.05.2020 р.). Результати співпраці у 2015 році: 5 статей, 2 
тези доповідей на конференціях різного рівня, 2 патенти України на корисну модель.

Кафедра фармацевтичної хімії приймає участь у виконанні цільових наукових програм Відділення 
хімії НАН України: “Дизайн, синтез та зв’язок структура-властивості в низці інтерфероніндукуючих 
та противірусних лігандів ДНК”; “Фундаментальні основи створення нових речовин і матеріалів та 
фізико-хімічні принципи управління хімічними реакціями”. На базі ФХІ ім. О. В. Богатського НАНУ 
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проведена XVII конференція молодих учених і студентів-хіміків Південного регіону, присвячена 150-ій 
річниці з дня заснування Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 

Кафедрою аналітичної хімії укладено договори  про науково-технічне співробітництво з ІЕЗ 
ім.  Є. О. Патона (м. Київ); Київським національним університетом імені Тараса Шевченка; Національ-
ним університетом кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв).  

Поліпшення рівня  інформаційного забезпечення наукової діяльності

Існує електронний доступ через мережу «Уран» до світових інформаційних ресурсів, необмежений 
доступ до електронних колекцій наукових статей і баз даних видавництва Elseviewer, доступ до ресур-
сів бібліотеки Каліфорнійського університету UCSF Digital Library, через ФХІ ім. О. В. Богатського є 
доступ до онлайнових науково-інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вер-
надського. Бажано розширити безкоштовний доступ до зарубіжних інформаційних джерел.

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

На кафедрах  факультету в межах робочого часу виконуються дослідження відповідно тематичних 
планів держбюджетних тем без цільового  фінансування. 

В межах теми № 240 “Розробка теоретичних основ та оптимізація колоїдно-хімічних методів кон-
центрування токсичних і цінних компонентів розчинів“ (номер державної реєстрації 0112U004414, без 
цільового фінансування), 2012-2016 р., науковий керівник д.х.н. проф. Сазонова В. Ф.:  

встановлена висока ефективність використання  волокнистих йонитів ФІБАН К-1, ФІБАН А-6  та  
органо-неорганічних сорбентів, отриманих шляхом модифікації сильноосновної гелевої катіонообмін-
ної смоли Dowex HCR-S (КС) наночастинками гідрофосфату цирконію  при вилученні сполук урану  
(VI) з їх розбавлених модельних розчинів, вивчені закономірності вилучення сполук урану та РЗЕ ме-
тодами сорбції і сорбційної флотації; 

вперше синтезовано 6 магнітних адсорбентів-композитів на основі рослинної сировини (стебел ку-
курудзи і соломи ячменю) і магнетиту, визначені умови їх синтезу, вивчені адсорбційні властивості 
отриманих  адсорбентів по відношенню до синтетичних барвників;

показана можливість вилучення Твінів і додецилсульфату натрію з їх бінарних розчинів методами 
пінного фракціонування, флотосорбції та флотофлокуляції;

отримано полімерні комплекси в системах ПАР-хітозан та з’ясовано механізм утворення комплексів 
за рахунок зміни поверхнево-активних та реологічних властивостей систем.

За результатами досліджень отримано 1 Патент на корисну модель, видано  7 статей та  24 тези на-
укових конференцій.

Науково-дослідна робота на кафедрі неорганічної хімії та хімічної екології виконується за планом 
держбюджетної теми № 142 № держреєстрації – 0115U003914. «Фізико-хімічне обґрунтування вибору 
природних та синтетичних носіїв металокомплексних каталізаторів редокс-реакцій за участю озону, 
монооксиду вуглецю та діоксиду сірки» (2015-2019 р). Науковий керівник д.х.н., проф. Ракитська Т. Л.: 

Обґрунтовано умови активації природних сорбентів України (клиноптилоліт, трепел) та викорис-
тання їх  в якості носіїв металокомплексних каталізаторів. Встановлено, що у разі кислотно-термальної 
модифікації клиноптилоліту змінюються їх структурні та фізико-хімічні властивости. 

При вивчені впливу природи аніону (Cl-, Br-, І-) у складі  каталізатору Pd(II)-Сu(II)/Н-Кл-0,5 на кі-
нетику низькотемпературного окиснення монооксиду вуглецю киснем встановлено, що зі збільшенням 
концентрації  Cl- та І--іонів відбувається зниження каталітичної активності зразків каталізатора. 

Вперше встановлено, що купрум-паладієві комплекси, закріплені на природному трепелі (П Тр(К)), 
забезпечують очистку повітря нижче ГПК робочої зони (20 мг/м3), а при закріплені на модифікованому 
трепелі (300 Тр(К), Н2О Тр(К)) такі каталізатори підвищують свою активність і забезпечують очистку 
повітря нижче ГПК для населених пунктів (3,0 мг/м3). 

За результатами роботи опубліковано 7 статей, 5 тез доповідей на наукових конференціях. 
На кафедрі органічної хімії науково-дослідна робота виконується в межах держбюджетної теми  

№  141 номер  держреєстрації 0115U003913 “Дослідження напрямків синтезу та властивостей 4,5-диза-
міщених похідних 1H-бенз-[de]ізохінолін-1,3(2H)-діону”. Науковий керівник д.х.н., проф. Анікін В. Ф.:

Вивчено особливості реакцій хлорування, бромування та нітрування аценафтену та отриманно 
відповідні 5,6-дизаміщені похідні аценафтену. Отримано 4,5-дихлоро-, 4,5-дибромо-, 4,5-динітро- та 
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4-бромо-5-нітронафталеві ангідриди окисленням даних похідних. Отримано 4,5-дихлоро-, 4,5-дибро-
мо-, 4,5-динітро- та 4-бромо-5-нітронафталіміди амінуванням відповідних 4,5-дизаміщених нафтале-
вих ангідридів амоніаком. Досліджено спектральні та хімічні властивості отриманих сполук.

За результатами науково-дослідної роботи опубліковано 5 статей, 16 тез доповідей наукових конфе-
ренцій.

На кафедрі фармацевтичної хімії за темою № 237 «Дослідження фізико-хімічних та фармаколо-
гічних властивостей  нових природних та синтетичних речовин з протизапальними властивостями»  
(2012-2016, № держреєстрації 0112U002387, без цільового фінансування). Науковий керівник  д.б.н., 
проф. Кравченко І. А.: 

Вперше синтезовано ряд сполук - естерів тимолу та ментолу із нейромедіаторними амінокислотами. 
Структуру отриманих похідних підтверджено методами 1Н ЯМР, ІЧ-спектроскопії та мас-спектрометрії; 

Досліджено протизапальну дію нових комплексних сполук – саліцилоїлгідразонів на основі SnCl4 
на моделі карагінанового, трипсинового, гістамінового та формалінового запалення. Встановлена ан-
тидепресивна та протисудомна дія комплексів SnCl4 з саліцилоїлгідразонами бензальдегіду та 5-бром-
бензальдегіду за умов перорального введення;

Встановлена протизапальна активність естерів ібупрофену при їх трансдермальному введенні з ви-
користанням терапевтичного та низькочастотного ультразвуку як підсилювачів крізьшкірної проник-
ності. 

За результатами науково-дослідної роботи опубліковано 1 патент, 11 статей, 8 тез доповідей на кон-
ференціях Всеукраїнських та міжнародних. 

На кафедрі аналітичної хімії виконується Тема № 145 «Обґрунтування вибору методів концентру-
вання, розділення та визначення мікрокількостей речовин з близькими фізико-хімічними властивостя-
ми» (№ держ. реєстрації 0115/U001937, без цільового фінансування, 2015-2020 р.). Науковий керівник 
– к.х.н., доц. О. М. Чеботарьов. 

Показано можливість застосування методу кольорометрії для розрахунку констант іонізації функ-
ціональних груп близьких за кислотно-основними властивостями. Встановлено, що метод кольоро-
метрії дозволяє визначати константи іонізації при перекриванні смуг поглинання рівноважних форм 
барвників.  

За темою № 146 «Атомно-абсорбційне визначення деяких мікроелементів у біологічних рідинах за 
допомогою атомізатора «графітова втулка-фільтр» (№ держ. реєстрації 0115/U001724, без цільового 
фінансування, 2015-2018 р.). Науковий керівник к.х.н., доц. О. М. Захарія. 

Оптимізовані операційні параметри атомізатору «ГРАФІТ» з ГВФ на стадіях сушіння, мінералізації 
та атомізації мікроелементів які визначають. В рекомендованих умовах нижня межа визначення елек-
тротермічного атомно-абсорбційного визначення Pb, Cd, Zn, Mn, Cu, As та Se складає 0,0003–0,009 
мкг/г. Запропоновано  методики аналізу деяких мінеральних вод та біологічних рідин.

За результатами науково-дослідної роботи опубліковано 12 статей, 32 тез доповідей наукових 
конференцій.
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2.1.7. ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Декан – доктор фізико-математичних наук, професор Ю. Ф. Ваксман

На фізичному факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова з метою 
посилення тіснішого зв’язку навчання із завданнями та функціональними обов’язками фізиків 
виконувалась і виконується науково-дослідна робота. Наукові дослідження на фізичному факультеті 
проводяться на шести кафедрах  (кафедрі теоретичної фізики, кафедрі експериментальної фізики, 
кафедрі теплофізики, кафедрі загальної і хімічної фізики, кафедрі фізики твердого тіла і твердотільної 
електроніки, кафедрі астрономії) та в навчально-науковому Центрі медичної і біологічної фізики кафедри 
експериментальної фізики.. 

Основними пріоритетними  напрямами є наступні:
1.1. Найважливіші проблеми фізико-математичних та технічних наук, зокрема, вивчення 

електронних явищ в провідних і непровідних системах; створення теорії класичних та квантових рідин; 
розробка моделей горіння дисперсних систем; фотоніка світлових полів та конденсованих середовищ 
з наноструктурами, їх взаємодія та трансформація у фізичних полях. 1.2. Фундаментальні проблеми 
сучасного матеріалознавства, зокрема, розробка та дослідження напівпровідникових сенсорів, у тому 
числі біосенсорів; дослідження напівпровідникових структур з модифікованим поверхневим шаром. 3.1.  
Технології використання видів палива, скидних енергоресурсів, відновлювальних та альтернативних 
джерел енергії, зокрема, оптимізація процесів горіння біопалив та їх сумішей з мінеральними паливами;  
високотемпературний тепломасообмін твердих тіл з газами при протіканні на їх поверхні фазових 
перетворень; тепломасообмін при взаємодії лазерного випромінювання з металами, частинками та 
різної форми зразками твердого палива; дослідження особливостей утворення оксидних шарів на 
поверхні тугоплавких металів, тепломасообміну та кінетики горіння крапель парафінів. 1.3. Створення 
та застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів, зокрема, фізика низьковимірних систем, 
мікро- та наноелектроніка, дослідження вуглецевих і не вуглецевих нанотрубок. 

У виконанні науково-дослідних робіт брали участь 36  штатних науково-педагогічних працівників 
професорсько-викладацького складу (у тому числі 14 докторів наук,  18 кандидатів наук та 4 викладачів 
без наукового ступеню) а також аспіранти і студенти.

За 2012-2015 роки загальна кількість штатних науково-педагогічних працівників практично не 
змінилась, однак зросла кількість докторів наук на 5 осіб, кількість   кандидатів наук зменшилась на 3  
особи , кількість працівників без  ступеню зменшилась на 2  особи.  

Проекти  науково-дослідних робіт без цільового фінансування

Нових спеціалізованих вчених рад у звітному році відкрито не було. У звітному році працювала Спе-
ціалізована рада Д41.051.01 (голова проф. Сминтина В.А.)  по захисту докторських та кандидатських 
дисертацій  зі спеціальностей: 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків; 01.04.14 – теплофізи-
ка і молекулярна фізика; 01.04.17 – хімічна фізика і фізика горіння. Крім того  працювала Спеціалізо-
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Фізичний факультет 
 

Декан – доктор фізико-математичних наук, професор Ю. Ф. Ваксман 
 
На фізичному факультеті Одеського національного університету імені І.І.Мечникова з 

метою посилення тіснішого зв’язку навчання із завданнями та функціональними обов’язками 
фізиків виконувалась і виконується науково-дослідна робота. Наукові дослідження на 
фізичному факультеті проводяться на шести кафедрах  (кафедрі теоретичної фізики, кафедрі 
експериментальної фізики, кафедрі теплофізики, кафедрі загальної і хімічної фізики, кафедрі 
фізики твердого тіла і твердотільної електроніки, кафедрі астрономії) та в навчально-
науковому Центрі медичної і біологічної фізики кафедри експериментальної фізики..  

 
Основними пріоритетними  напрямами є наступні: 
1.1. Найважливіші проблеми фізико-математичних та технічних наук, зокрема, 

вивчення електронних явищ в провідних і непровідних системах; створення теорії класичних 
та квантових рідин; розробка моделей горіння дисперсних систем; фотоніка світлових полів 
та конденсованих середовищ з наноструктурами, їх взаємодія та трансформація у фізичних 
полях. 1.2. Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства, зокрема, розробка та 
дослідження напівпровідникових сенсорів, у тому числі біосенсорів; дослідження 
напівпровідникових структур з модифікованим поверхневим шаром. 3.1.  Технології 
використання видів палива, скидних енергоресурсів, відновлювальних та альтернативних 
джерел енергії, зокрема, оптимізація процесів горіння біопалив та їх сумішей з мінеральними 
паливами;  високотемпературний тепломасообмін твердих тіл з газами при протіканні на їх 
поверхні фазових перетворень; тепломасообмін при взаємодії лазерного випромінювання з 
металами, частинками та різної форми зразками твердого палива; дослідження особливостей 
утворення оксидних шарів на поверхні тугоплавких металів, тепломасообміну та кінетики 
горіння крапель парафінів. 6.3. Створення та застосування нанотехнологій і технологій 
наноматеріалів, зокрема, фізика низьковимірних систем, мікро- та наноелектроніка, 
дослідження вуглецевих і не вуглецевих нанотрубок.  

У виконанні науково-дослідних робіт брали участь 36  штатних науково-педагогічних 
працівників професорсько-викладацького складу (у тому числі 14 докторів наук,  18 
кандидатів наук та 4 викладачів без наукового ступеню) а також аспіранти і студенти. 

 
Науково-педагогічні кадри 2012 2013 2014 2015 

     
     
Чисельність штатних працівників, усього 36 37 38 36 
 з них: – доктори наук 9 11 14 14 
  – кандидати наук 21 21 20 18 
  – без ступеня 6 5 4 4 
 
За 2012-2015 роки загальна кількість штатних науково-педагогічних працівників практично 
не змінилась, однак зросла кількість докторів наук на 5 осіб, кількість   кандидатів наук 
зменшилась на 3  особи , кількість працівників без  ступеню зменшилась на 2  особи.   
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Проекти  науково-дослідних робіт без цільового фінансування 
 

Категорії 
робіт 

2012 2013 2014 2015 

к-сть од. тис.гр
н. 

к-сть 
од. 

тис.гр
н. 

к-сть од. тис.гр
н. 

к-сть од. тис.гр
н. 

Фундаментальні 2 - 3 - 3 - 3 - 

Прикладні - - - - - - - - 

Госпдоговірні - - - - - - - - 

 

Нових спеціалізованих вчених рад у звітному році відкрито не було. У звітному році 
працювала Спеціалізована рада Д41.051.01 (голова проф. Сминтина В.А.)  по захисту 
докторських та кандидатських дисертацій  зі спеціальностей: 01.04.10 – фізика 
напівпровідників і діелектриків; 01.04.14 – теплофізика і молекулярна фізика; 01.04.17 – 
хімічна фізика і фізика горіння. Крім того  працювала Спеціалізована рада К41.051.04 
(голова проф. Андрієвський С.М.) по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності: 
01.04.02 – теоретична фізика та кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальності 
01.03.02 – астрофізика. У вказаних радах  співробітниками факультету було захищено  1 
докторську та 4 кандидатських дисертації. 

Результати фундаментальних досліджень, що проводились за кафедральними 
тематиками 

Вперше отримано нанокомпозити нанокристалів сульфіду кадмію з наночастинками 
срібла у желатиновій матриці. Встановлено нові закономірності між спектрами поглинання 
та люмінесценції композитів та співвідношенням їх концентрацій Ag/CdS. Значимість цих 
результатів полягає в можливості керування оптичними та структурними властивостями 
нанокомпозитних матеріалів.     Вперше в світі визначено фізичні механізми чутливості 
сенсорних структур для газів та біологічних об'єктів створених на основі  кремнієвих 
нанониток. отриманих  методом хімічного неелектролітичного травлення. Значущість  цього 
результату полягає в можливості покращення роботи сенсорів газів та біологічних об’єктів 
при використанні нових наноструктур, отриманих неелектролітичним травленням  (науковий 
керівник напрямку проф. Сминтина В.А.).  

Розроблено методики та проведено експериментальні і теоретичні дослідження 
залежності вибухових параметрів горючого пилу від дисперсних характеристик пилу 
(концентрації, розміру частинок, дисперсії функції розподілу), що вперше дозволило виявити 
режими горіння частинок у хвилі горіння. Отримані результати мають важливе значення для 
створення фізичних основ пожежовибухобезпеки (науковий керівник напрямку проф. 
Шевчук В. Г.). 

У звітному році на фізичному факультеті проведено 2 Міжнародні конференції. У 
тому числі:  
- 5-у Меморіальну міжнародну конференцію, присвячену 111-й річниці з дня народження  
Г. Гамова  "Astrophysics and Cosmology after Gamow: progress and perspectives" ( кафедра 
астрономії, кафедра теоретичної фізики ); 
- 15-у Міжнародну Гамівську літню конференцію-школу: «Astronomy and beyond: 
astrophysics, cosmology, cosmomicrophysics, astroparticle physics, radioastronomy and 
astrobiology» (  кафедра астрономії, кафедра теоретичної фізики ). 

Кафедра астрономії провела  XV Українську космічну конференцію (Одеса, 24-28 
серпня 2015 р.) а також конференцію секції астрономії Одеського відділення Малої академії 
наук (30-31 січня 2015 р.). Спільно з кафедрою теоретичної фізики кафедра астрономії 
провела обласні науково-практичні конференції МАН з фізики і астрономії (13-14 березня та 
18-19 вересня 2015 року). 
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вана рада К41.051.04 (голова проф. Андрієвський С. М.) по захисту кандидатських дисертацій зі спе-
ціальності: 01.04.02 – теоретична фізика та кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальності 
01.03.02 – астрофізика. У вказаних радах  співробітниками факультету було захищено 1 докторську та 
4 кандидатських дисертації.

Результати фундаментальних досліджень, що проводились за кафедральними тематиками

Вперше отримано нанокомпозити нанокристалів сульфіду кадмію з наночастинками срібла у жела-
тиновій матриці. Встановлено нові закономірності між спектрами поглинання та люмінесценції ком-
позитів та співвідношенням їх концентрацій Ag/CdS. Значимість цих результатів полягає в можливості 
керування оптичними та структурними властивостями нанокомпозитних матеріалів. Вперше в світі 
визначено фізичні механізми чутливості сенсорних структур для газів та біологічних об’єктів створе-
них на основі  кремнієвих нанониток. отриманих  методом хімічного неелектролітичного травлення. 
Значущість  цього результату полягає в можливості покращення роботи сенсорів газів та біологічних 
об’єктів при використанні нових наноструктур, отриманих неелектролітичним травленням  (науковий 
керівник напрямку проф. Сминтина В. А.). 

Розроблено методики та проведено експериментальні і теоретичні дослідження залежності вибу-
хових параметрів горючого пилу від дисперсних характеристик пилу (концентрації, розміру частинок, 
дисперсії функції розподілу), що вперше дозволило виявити режими горіння частинок у хвилі горіння. 
Отримані результати мають важливе значення для створення фізичних основ пожежовибухобезпеки 
(науковий керівник напрямку проф. Шевчук В. Г.).

У звітному році на фізичному факультеті проведено 2 Міжнародні конференції. У тому числі: 
- 5-у Меморіальну міжнародну конференцію, присвячену 111-й річниці з дня народження 
Г.  Гамова  «Astrophysics and Cosmology after Gamow: progress and perspectives» ( кафедра астрономії, 

кафедра теоретичної фізики );
- 15-у Міжнародну Гамівську літню конференцію-школу: «Astronomy and beyond: astrophysics, 

cosmology, cosmomicrophysics, astroparticle physics, radioastronomy and astrobiology» (  кафедра астроно-
мії, кафедра теоретичної фізики ).

Кафедра астрономії провела  XV Українську космічну конференцію (Одеса, 24-28 серпня 2015 р.) а 
також конференцію секції астрономії Одеського відділення Малої академії наук (30-31 січня 2015 р.). 
Спільно з кафедрою теоретичної фізики кафедра астрономії провела обласні науково-практичні конфе-
ренції МАН з фізики і астрономії (13-14 березня та 18-19 вересня 2015 року).

Професор кафедри теоретичної фізики Кулінський В. Л. брав участь в якості члена журі у Між-
народному турнірі фізиків « International Young Physicist Tournament  2015 in Nakhon Ratchasima» в 
Таїланді (27 червня – 4 липня 2015 р.).

У звітному році на факультеті продовжували редагуватись періодичні наукові збірки. Зокрема, ви-
йшли з друку:

 - міжвідомчий науковий збірник «Фотоелектроніка» (24-й випуск);
 - науковий збірник «Фізика аеродисперсних систем» (51-й випуск); 
- Журнал «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології»  (4 випуски);
-  науковий збірник «Odessa Astronomical Publications», том 28, №2, 2015.
- «Одеський астрономічний календар », 2015.
На факультеті в 2015 році видано 2 монографії. А саме: 
- Смынтына В. А., Витер Р. В.,Гриневич В. С., Дойчо И. К., Малушин Н. В., Сердега Б. К., Скобее-

ва  В. М., Терещенко А. В., Филевская Л. Н. – Неравновесные процессы в сенсорных наноструктурах. 
- Одесса. : ОНУ, 2015.  239 с. 

- Маломуж М. П., Гоцульський В. Я., Чечко В. Є. – Дивовижні властивості розбавлених водно-
спиртових розчинів. – 2015. 135 с. Видано в електронному варіанті, знаходиться на офіційному сайті 
кафедри http://theorphys.onu.edu.ua

У звітному році видано 6 навчальних посібників та 4 навчально-методичних  вказівок.
Викладачами факультету, аспірантами та студентами в періодичних наукових виданнях, матеріалах 

конференцій, нарад та семінарів опубліковано  144 наукові роботи. В тому числі статей 82 (із них в за-
рубіжних виданнях  41), тез доповідей  62 (з них на міжнародних конференціях 57).

За результатами наукових досліджень на факультеті у 2015 році отримано 1 патент України. 
У 2015 році доценту кафедри астрономії Марсаковій В.І. Указом Президента України № 567/2015 
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від 04.10.2015 р. було присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України». Крім того 
Марсакову В.І. було нагороджено Почесною грамотою Одеської обласної державної Адміністрації за 
підготовку бронзового призера Міжнародної олімпіади серед школярів з астрономії та астрофізики 
2015 року.

У звітному році завідувача кафедри експериментальної фізики проф. Сминтину В. А.  було нагоро-
джено іменним годинником від Верховної Ради України, медаллю за вагомий внесок в розвиток освіти 
України а також  дипломом 1 ступеню за перемогу у конкурсі друкованих праць у номінації «Моногра-
фії» (за монографію «Неравновесные процессы в сенсорных наноструктурах»).

               
Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2015 році у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
123 

  
Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано 
роботу 

Том, номер 
(випуск), перша-
остання сторінка 

роботи 
 
V.L. Kulinskii , 
D.Yu. Panchenko 

Physical structure of point-like 
interactions  for onedimensio-
nal Schrödinger operator and 
the gauge symmetry 

Physica B: 
Condensed Matter 

472, pp. 78-83 
(2015) 

V.Ya. Gotsul’skii, 
N.P. Malomuzh, 
M.V. Timofeev, 
V.E. Chechko 

Contraction of aqueous 
solutions of monoatomic 
alcohols. 

Russian Journal of 
Physical 
Chemistry A, 

 
  89, № 1, pp. 51-56 
(2015) 
 

V.Ya. Gotsulskiy, 
N.P. Malomuzh, 
V.E. Chechko 

Particular points of water-
alcohol solutions 

Russian Journal of 
Physical 
Chemistry A, 

 89, № 2, pp. 207-213 
(2015) 

M. Eingorn, 
M. Brilenkov, 
B. Vlahovic 

Zero average values of 
cosmological perturbations as 
an indispensable condition for 
the theory and simulations 

 
The European 
Physical Journal C 

  75:381 (2015) 
 

M. Brilenkov, 
M. Eingorn, 
A. Zhuk. 

Lattice Universe: examples and 
problems 

The European 
Physical Journal C 

75:217 (2015) 
 
 

Igor Iatsunskyi, 
Marteusz Kempin-
ski, Mariusz Jance-
lewicz, Karol Zales-
ki, Stefan Jurga, 
Valentyn Smyntyna 

Structural and XPS 
Characterization of ALD Al2O3 
Coated Porous Silicon 

Vacuum 1. 113 (2015) 52-58. 

 

Viter, Roman; Abou 
Chaaya, Adib; 
Iatsunskyi, Igor; 
Nowaczyk, 
Grzegorz; 
kovalevskis, 
kristaps; Erts, 
Donats; Miele, 
philippe; Smyntyna 
Valentyn; 
Bechelany, Mikhael 

Tuning of ZnO 1D 
Nanostructures by Atomic 
Layer Deposition and 
Electrospinning for Optical 
Gas Sensor Applications 

 Nanotechnology  (2015) V.26, № 10 
105501.doi:10.1088
/0957-
4484/26/10/105501 

 I. Iatsunskyi, M. 
Pavlenko, R. Viter, 
M. Jancelewicz, G. 
Nowaczyk, I. 
Baleviciute, K. 
Załęski, S. Jurga, A. 
Ramanavicius, V. 
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wicz, M. Pavlenko, 
K. Załeski, S. Jurga 

Structural and XPS studies of 
PSi/TiO2 nanocomposites prepared 
by ALD and Ag-assisted chemical 
etching 

Applied Surface 
Science 

2015, 347, 777–783 

Калугин 
В.В., Калинчак 
В.В., Черненко А.С 

Высокотемпературное окис-
ление аммиака на платино-
вом катализаторе при 
параллельном образовании 
азотсодержащих продуктов 

Кинетика и 
катализ 

2015. – Т. 56, № 3. 
– С. 333 – 341. 

Калинчак В.В., 
Черненко А.С., 
Калугин В.В. 

Влияние концентрации на 
предельные критические 
условия его каталитического 
окисления 

Инженерно-
физический 
журнал 

2015. – Т.88, № 3. 
– С. 710-715. 

Попов А. Ю., 
Тюрин А.В., 
Ткаченко В.Г., 
Бекшаев А.Я., 
Калинчак В.В., 
Трофименко М.Ю. 

Применение 
интерферометрической 
методики для оптической 
томографии стационарного 
факела 

Восточно-
Европейский 
журнал передовых 
технологий 

2015.– №4. – С.8-
12. 

Золотко А.Н., 
Полетаев Н. И., 
Вовчук Я. И. 

Газодисперсный синтез 
наночастиц оксидов 
металлов 

Физика горения и 
взрыва 

 
2015. – Т. 51, №2. 
С. 125-143. 

Полетаев Н. И. Образование конденсирован-
ных продуктов сгорания в 
пылевых пламенах металлов: 
стадия нуклеации   

Физика горения и 
взрыва 

2015. – Т. 51, №3. 
С. 19-33. 

Полетаев Н. И. Образование 
конденсированных 
продуктов сгорания в 
пылевых пламенах металлов: 
стадия коагуляции 

Физика горения и 
взрыва 

2015. – Т. 51, №4. 
С. 51-65. 

A. K. Kopeika, D. S. 
Darakov, V. V. Go-
lovko, L. Raslavi-
čius, V. M.Lubarskii   

Influence of  Biofuel Additions 
on the  Ignition Delay of Single 
Diesel Fuel Drops   

Journal of 
Engineering 
Physics and 
Thermophysics 

V. 88, № 4. – P. 
948–957. 2015 

Опарин А.С., 
Сидоров А.Е., 
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Ламинарное пламя в 
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частиц алюминия 
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взрыва 
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Andrievsky, S. M.; 
Hansen, C. J.; 
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François, P. 

Grid of theoretical NLTE 
equivalent widths of four Ba ii 
lines and barium abundance in 
cool stars 

Astronomy & 
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Skúladóttir, Á.; 
Andrievsky, S. M.; 
Tolstoy, E.; Hill, V.; 

Sulphur in the Sculptor dwarf 
spheroidal galaxy. Including 
NLTE corrections 

Astronomy & 
Astrophysics 

2015. Volume 580, 
id.A129, 17 pp. 
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Науково-дослідна та інноваційна діяльність студентів, молодих учених 
    
З метою забезпечення високого рівня підготовки студентів та здобуття ними навичок і 

вмінь для майбутньої професійної діяльності на фізичному факультеті значна увага 
приділяється науково-дослідній роботі студентів. На денному відділенні фізичного 
факультету за станом на 1 листопада 2015 року навчалось 182 студенти. Серед них 78 брали 
участь (без оплати) у виконанні науково-дослідних робіт в позаучбовий час. Науково-
дослідна робота студентів старших курсів виконувалась індивідуально під керівництвом 
викладачів. Студенти молодших курсів залучаються до складу студентських науково-
дослідних проблемних груп (СНДПГ), які формуються навколо провідних науковців 
факультету. У звітному році на факультеті працювала СНДПГ «Мікропроцесорна техніка та 
наукове приладобудування», до складу якої входили 5 студентів другого курсу (науковий 
керівник доц. Гоцульський В.Я.). Результати цієї роботи знаходять своє втілення в 
дипломних роботах, у поданні студентських наукових робіт на конкурси, в студентських 
наукових публікаціях, у поданні доповідей на наукові конференції різноманітних рівнів. Слід 
зазначити, що за останні роки суттєво зріс інтерес студентів до участі в наукових 
конференціях,  конкурсах.  

У звітному році студенти факультету опублікували 61 наукову роботу,  у тому числі 
17 статей та  44 тез. ( із 61 публікацій студентів  32 – це тези  доповідей минулої студентської 
конференції, які  за рішенням Вченої Ради фізичного факультету були опубліковані у збірці 
"Тези доповідей 71-ї студентської наукової конференції Одеського національного 
університету імені І.І.Мечникова"  в електронному варіанті на сайті фізичного факультету 
(http://phys.onu.edu.ua/science/konf/,  а 29 – це публікації, виконані за межами ОНУ ). 

6 студентів факультету  взяли активну участь у 5 Міжнародних наукових 
конференціях, на які вони подали  9 доповідей. Це такі конференції: 
    1.    5-а Меморіальна міжнародна конференція, присвячена 111-й річниці з дня народження 
Г. Гамова  "Astrophysics and Cosmology after Gamow: progress and perspectives"  (1 доповідь). 
    2. 15-а Міжнародна Гамівська літня конференція-школа: «Astronomy and beyond: 
astrophysics, cosmology, cosmomicrophysics, astroparticle physics, radioastronomy and 
astrobiology» ( 4 доповіді). 
    3.   Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та  
експериментальної фізики ЕВРИКА-2015, м. Львів ( 1 доповідь ). 
    4.  2-а міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності на 
транспорті та виробництві – освіта, наука, практика.». Херсон 17-18 вересня 2015 р.( 2 
доповіді ). 

 5.  VII Częstochowska Konferencja Naukowa Młodych „Astrophisica Nova”, Częstochowa, 8-9 maja 
2015, Польща ( 1 доповідь ).         

Важливу роль у професійній підготовці студентів факультету відіграє міжнародний 
проект НДР FP 7, який виконується кафедрою експериментальної фізики спільно з 

Науково-дослідна та інноваційна діяльність студентів, молодих учених
   
З метою забезпечення високого рівня підготовки студентів та здобуття ними навичок і вмінь для 

майбутньої професійної діяльності на фізичному факультеті значна увага приділяється науково-дослід-
ній роботі студентів. На денному відділенні фізичного факультету за станом на 1 листопада 2015 року 
навчалось 182 студенти. Серед них 78 брали участь (без оплати) у виконанні науково-дослідних робіт 
в позаучбовий час. Науково-дослідна робота студентів старших курсів виконувалась індивідуально під 
керівництвом викладачів. Студенти молодших курсів залучаються до складу студентських науково-до-
слідних проблемних груп (СНДПГ), які формуються навколо провідних науковців факультету. У звітно-
му році на факультеті працювала СНДПГ «Мікропроцесорна техніка та наукове приладобудування», до 
складу якої входили 5 студентів другого курсу (науковий керівник доц. Гоцульський В.Я.). Результати 
цієї роботи знаходять своє втілення в дипломних роботах, у поданні студентських наукових робіт на 
конкурси, в студентських наукових публікаціях, у поданні доповідей на наукові конференції різнома-
нітних рівнів. Слід зазначити, що за останні роки суттєво зріс інтерес студентів до участі в наукових 
конференціях,  конкурсах. 

У звітному році студенти факультету опублікували 61 наукову роботу,  у тому числі 17 статей та  
44  тез. ( із 61 публікацій студентів  32 – це тези  доповідей минулої студентської конференції, які  за 
рішенням Вченої Ради фізичного факультету були опубліковані у збірці «Тези доповідей 71-ї студент-
ської наукової конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова»  в електро-
нному варіанті на сайті фізичного факультету (http://phys.onu.edu.ua/science/konf/, а 29 – це публікації, 
виконані за межами ОНУ ).

6 студентів факультету  взяли активну участь у 5 Міжнародних наукових конференціях, на які вони 
подали  9 доповідей. Це такі конференції:

1. 5-а Меморіальна міжнародна конференція, присвячена 111-й річниці з дня народження Г. Гамова  
«Astrophysics and Cosmology after Gamow: progress and perspectives»  (1 доповідь).

2. 15-а Міжнародна Гамівська літня конференція-школа: «Astronomy and beyond: astrophysics, 
cosmology, cosmomicrophysics, astroparticle physics, radioastronomy and astrobiology» ( 4 доповіді).

3. Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізи-
ки ЕВРИКА-2015, м. Львів (1 доповідь ).
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4. 2-а міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності на транспорті та ви-
робництві – освіта, наука, практика.». Херсон 17-18 вересня 2015 р. (2 доповіді ).

5. VII Częstochowska Konferencja Naukowa Młodych „Astrophisica Nova”, Częstochowa, 8-9 maja 2015, 
Польща (1 доповідь ).        

Важливу роль у професійній підготовці студентів факультету відіграє міжнародний проект НДР 
FP 7, який виконується кафедрою експериментальної фізики спільно з університетами та науковими 
закладами Швеції, Латвії, Литви, Франції, Бєларусі (термін виконання 2012-2016 р.р.). В рамках цього 
проекту а також по програмі ERASMUS MUNDUS студенти факультету щорічно отримують гранти 
для стажування за кордоном. Так у звітному році на стажуванні  в університеті Латвії (м. Рига, Латвія) 
перебувала студентка Ватаман В.    

У січні 2015 року студенти факультету Односталко А., Брилєнков Р. та Полєвой М.  подали наукові 
роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 2014-2015 навчального року. Наукова 
робота Полєвого Максима здобула дипломи 3-го ступеню. У грудні 2015 року на факультеті було про-
ведено 1-й етап   Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  2015-2016 навчального року. 
За його результатами наукові роботи студентів Дороша А., Кирничук О. та Голованової В.  будуть наді-
слані до Волинського національного  університету імені Лесі Українки для участі у Всеукраїнському 
етапі конкурсу 2015-2016 навчального року. 

У 2015 році студент 2 курсу Бобров О. став переможцем Всеукраїнської олімпіади з астрономії 
(диплом 1-го ступеню). Студент 5 курсу Кузьмін О. брав участь у конкурсі НАН України для молодих 
вчених(студентів) по відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства. Його наукова робота 
«Исследование газодинамики и тепломассообмена при подаче пылеугольного топлива через форсунку 
в фурменній очаг печи» отримала премію НАН України. Студентка 2 курсу Андрич К. отримала диплом 
за кращий дебют на Міжнародній науковій конференції «Astrophisika Nova» (травень,2015, Польща).

У звітному 2015 році 3 студенти факультету були іменними стипендіатами. А саме:
- студент 4 курсу Кирничук О. С. – стипендія ім. М. Боголюбова;
- студент 4 курсу  Дорош А. –  ректорська  стипендія; 
- студентка 3 курсу  Горбачова А. С. – стипендія ім. Г. Гамова. 

З метою підготовки кадрів найвищої кваліфікації на фізичному факультеті працює аспірантура та 
докторантура. В докторантурі у 2015 році перебував 1 докторант.  На теперішній час в аспірантурі 
фізичного факультету з відривом від виробництва навчається 20 аспірантів та 2 аспіранти заочного 
відділення. У 2015 році аспірантуру фізичного факультету закінчили 4 особи.

Аспіранти факультету беруть участь в міжнародних наукових конференціях, що проводяться за 
межами України, отримують гранти для проведення наукових досліджень в зарубіжних наукових 
закладах.В 2015 році на такі конференції було подано 2 доповіді. Зокрема, асп. Донських Г. (Росія, 
м. Санкт-Петербург), асп. Павленко М. та асп. Федоренко В. (Франція, м. Тоулоус). Аспірантка Те-
рещенко А. в рамках міжнародного проекту FP7 проходила стажування в університеті м. Лінчопінг 
(Швеція). Аспірантка Федоренко В. отримала  грант ERASMUS MUNDUS ACTIОN для проведення 
наукових досліджень в університеті м. Монпельє (Франція). Аспірантка  Бошерніцан В. отримала 
грант програми Erasmus Mundus Action 2,Strand 1, проектів BMU-MID,MID WEBB  на проведення 
наукових досліжень в університеті м. Альгарве (Португалія). Аспірант Павленко М. отримав грант 
Erasmus Mundus Eminence на проведення наукових досліджень в університеті Адама Міцкевіча 
(м. Познань, Польща).   
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університетами та науковими закладами Швеції, Латвії, Литви, Франції, Бєларусі (термін 
виконання 2012-2016 р.р.). В рамках цього проекту а також по програмі ERASMUS 
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У січні 2015 року студенти факультету   Односталко А., Брилєнков Р. та Полєвой М.  
подали наукові роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 2014-2015 
навчального року. Наукова робота Полєвого Максима здобула дипломи 3-го ступеню.        У 
грудні 2015 року на факультеті було проведено 1-й етап   Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт  2015-2016 навчального року. За його результатами наукові 
роботи студентів Дороша А., Кирничук О. та Голованової В.  будуть надіслані до 
Волинського національного  університету імені Лесі Українки для участі у Всеукраїнському 
етапі конкурсу 2015-2016 навчального року.  

 У 2015 році студент 2 курсу Бобров О. став переможцем Всеукраїнської олімпіади з 
астрономії ( диплом 1-го ступеню ). Студент 5 курсу Кузьмін О. брав участь у конкурсі 
НАН України для молодих вчених(студентів) по відділенню фізико-технічних проблем 
матеріалознавства. Його наукова робота «Исследование газодинамики и тепломассообмена 
при подаче пылеугольного топлива через форсунку в фурменній очаг печи» отримала 
премію НАН України. Студентка 2 курсу Андрич К. отримала диплом за кращий дебют на 
Міжнародній науковій конференції «Astrophisika Nova» (травень,2015, Польща). 

 
У звітному 2015 році 3 студенти факультету були іменними стипендіатами. А саме: 

- студент 4 курсу Кирничук О. С. - стипендія ім. М. Боголюбова; 
- студент 4 курсу  Дорош А. -  ректорська  стипендія;  
- студентка 3 курсу  Горбачова А. С. - стипендія ім. Г. Гамова.  

 
              
 
 
              Роки 

Кількість студентів, 
які беруть участь у 
наукових досліджен-
нях та відсоток від 
загальної кількості 

Кількість молодих 
учених, які 
працюють у ВНЗ або 
науковій установі 

Відсоток молодих 
учених, які залиша-
ються у ВНЗ або 
установі після закін-
чення аспірантури 

2012 76  / 41,5% 4 - 
2013 74 / 39,8% 7 25 
2014 91 / 45% 8 22 
2015 78 / 42,9% 5 25 

 
З метою підготовки кадрів найвищої кваліфікації на фізичному факультеті працює  
аспірантура та докторантура. В докторантурі у 2015 році перебував 1 докторант.  На 

теперішній час в аспірантурі фізичного факультету  з відривом від виробництва навчається 
20 аспірантів та 2 аспіранти заочного відділення.  У 2015 році аспірантуру фізичного 
факультету закінчили 4 особи. 

Аспіранти факультету беруть участь в міжнародних наукових конференціях, що 
проводяться за межами України, отримують гранти для проведення наукових досліджень в 
зарубіжних наукових закладах.В 2015 році на такі конференції було подано 2 доповіді. 
Зокрема, асп. Донських Г.. (Росія, м. Санкт-Петербург), асп. Павленко М. та асп. Федоренко 
В. (Франція, м. Тоулоус).  Аспірантка  Терещенко А. в рамках міжнародного проекту FP7 
проходила стажування в університеті м. Лінчопінг (Швеція). Аспірантка Федоренко В.  
отримала  грант ERASMUS MUNDUS ACTIОN для проведення наукових досліджень в 
університеті м. Монпельє (Франція).  Аспірантка  Бошерніцан В.  отримала грант програми 
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Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками

Навчально-науковий центр медичної та біологічної фізики кафедри експериментальної фізики (на-
уковий керівник проф. Ю. Ф. Ваксман). У 2015 році в ННЦ МБФ продовжувались дослідження в об-
ласті медичної  фізики. Основними напрямами наукових досліджень були наступні: – дослідження 
наноструктур TiO2 як оптичних біосенсорів; – отримання та дослідження оптичних властивостей на-
ночастинок ZnSe для флуоресцентної томографії; – вивчення впливу біологічних середовищ на влас-
тивості плівок SnO2; – синтез наночастинок благородних металів та їх вплив на метаболічні процеси 
у клітинах і тканинах живих організмів; – виявлення раннього апоптозу кліток методом фазово - моду-
льованої інтерферометрії; – моделювання руху крові по великих кровоносним судинах.

Наукові дослідження виконуються  за участю студентів старших курсів напряму підготовки «При-
кладна фізика» спеціалізації «Медична фізика»  під керівництвом викладачів кафедр «Експерименталь-
ної фізики» та «Загальної і хімічної фізики». Результати досліджень представлені у вигляді курсових і 
дипломних робіт студентів.

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними  організаціями

У 2015 році продовжувалась співпраця з багатьма науково-дослідними закордонними установами 
та навчальними закладами в рамках договорів про творчу співпрацю та на рівні усних домовленостей. 
Напрямами такого співробітництва є проведення спільних наукових досліджень, підготовка спільних 
публікацій, взаємні консультації, виїзди на стажування, участь у проведенні міжнародних конференцій 
(як члени оргкомітетів), членство у міжнародних асоціаціях, комітетах, тощо.

Завідувач кафедри експериментальної фізики проф. Сминтина В. А. в рамках міжуніверситетсько-
го співробітництва співпрацює з Технічним університетом м. Варшава (Польща), де він є радником 
ректора. Проф. Сминтина В. А. взяв участь в інформаційному засіданні Information networking event 
.PORTUGAL SPACE DAY (Брюссель, Бельгія, листопад 2015р.)  а також в засіданні European commission 
HORIZON 2020 SPACE INFO DAY (Брюссель, Бельгія, листопад 2015 р.).

Завідувач кафедри теоретичної фізики  проф. Адамян В. М. отримав індивідуальний грант міністер-
ства економіки і інновацій Іспанії ESP 2013-41078-R на сумісне наукове дослідження з Мадрідським 
політехнічним університетом та Валенсійським політехнічним університетом.

Зав. кафедри астрономії проф. Андрієвський С. М. отримав індивідуальні гранти для проведення 
наукових досліджень від Інституту штату Санта-Пауло (Бразилія)  та від Міністерства науки Литви.

Кафедра експериментальної фізики бере участь у виконанні міжнародного проекту FP-7 
«DEVELOPMENT OF NANOTECHNOLOGY BASED BIOSENSORS FOR AGRICULTURE – 
BIOSENSORS-AGRICULT” PIRSES-GA-2012-318520”,(який фінансується ЄС). Держави учасниці: 
Україна, Беларусь, Латвія, Литва, Швеція, Франція. Мета проекту: розвиток нанотехнологій для їх  ви-
користання в якості основи для біосенсорів в сільському господарстві. 128 
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Університет 
Латвії м. Рига, 
Університет 
Лінчепінга,  
м.Лінчепінг, 
Університет 
Монпальє.  
м.Монпальє, 
Інститут 
біофізики, 
м.Мінськ 
Вільнюський 
університет  
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Спільний проект 
«DEVELOPMENT OF 
NANOTECHNOLOGY 
BASED 
BIOSENSORS  FOR 
AGRICULTURE – 
BIOSENSORS-
AGRICULT” PIRSES-
GA-2012-318520”, 
Термін виконання: 
01.09.2012 – 31.08.2016 р. 

Розвиток 
нанотехнологій. 
Спільні дослідження з 
кафедрою 
експериментальної 
фізики, конференції, 
публікації, тренінг та 
стажування молодих 
вчених.  

Росія Об’єднаний    
інститут 
високих 
температур 
РАН 

Наукова робота в 
області фізики 
 плазми з конден-
сованою дис-
персною фазою 

Договір про 
співробітництво без 
терміну дії  

Спільне проведення 
конференцій та 
наукових досліджень 

Бельгія   Наукові 
дослідження по 
програмі NATO 
“Icing Mitigation 
Studies and 
Technology with 
Applications to 
Security Systems”. 

Проект NVKR 984957 
Термін виконання: 
15.06.2015- 15.06.2018 

Спільні публікації з 
кафедрою загальної і 
хімічної фізики ОНУ 

                
Наукова та науково-технічна діяльність, що 

здійснювалась спільно з науковими установами НАН України  
 

Співробітництво з НАН України полягало у проведенні з інститутами НАНУ 
спільних наукових досліджень на безфінансовій основі, налагодженні наукових контактів, 
вза’ємних консультаціях, підготовці спільних публікацій, рецензуванні рукописів статей та 
дисертаційних робіт. Серед інститутів НАНУ, з якими співпрацюють кафедри фізичного 
факультету, можна вказати: Південний науковий Центр НАН і МОН України (кафедра 
експериментальної фізики); Інститут фізики напівпровідників НАНУ ( кафедра 
експериментальної фізики, кафедра фізики твердого тіла і твердотільної електроніки);  
Фізико-хімічний інститут ім.. О.В. Богатського НАНУ (кафедразагальної і хімічної фізики); 
Радіоастрономічний інститут НАНУ (кафедра астрономії); Інститут газу НАНУ (кафедра 
загальної і хімічної фізики); Інститут енерговугільних технологій НАНУ (кафедра загальної і 
хімічної фізики); Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАНУ (кафедра 
теплофізики); Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини НАНУ 

Продовжувалось співробітництво між Київським національним університетом 
ім. Т. Г. Шевченка (кафедра молекулярної фізики, член-кореспондент НАНУ Булавін Л. А. ) 
та кафедрою теплофізики, з Українським національним педагогічним університетом ім. 
М. Г. Драгоманова    (кафедра загальної фізики, академік АПНУ Шут М. І.) та кафедрою 
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терміну дії  
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дослідження по 
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Studies and 
Technology with 
Applications to 
Security Systems”. 

Проект NVKR 984957 
Термін виконання: 
15.06.2015- 15.06.2018 

Спільні публікації з 
кафедрою загальної і 
хімічної фізики ОНУ 

                
Наукова та науково-технічна діяльність, що 

здійснювалась спільно з науковими установами НАН України  
 

Співробітництво з НАН України полягало у проведенні з інститутами НАНУ 
спільних наукових досліджень на безфінансовій основі, налагодженні наукових контактів, 
вза’ємних консультаціях, підготовці спільних публікацій, рецензуванні рукописів статей та 
дисертаційних робіт. Серед інститутів НАНУ, з якими співпрацюють кафедри фізичного 
факультету, можна вказати: Південний науковий Центр НАН і МОН України (кафедра 
експериментальної фізики); Інститут фізики напівпровідників НАНУ ( кафедра 
експериментальної фізики, кафедра фізики твердого тіла і твердотільної електроніки);  
Фізико-хімічний інститут ім.. О.В. Богатського НАНУ (кафедразагальної і хімічної фізики); 
Радіоастрономічний інститут НАНУ (кафедра астрономії); Інститут газу НАНУ (кафедра 
загальної і хімічної фізики); Інститут енерговугільних технологій НАНУ (кафедра загальної і 
хімічної фізики); Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАНУ (кафедра 
теплофізики); Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини НАНУ 

Продовжувалось співробітництво між Київським національним університетом 
ім. Т. Г. Шевченка (кафедра молекулярної фізики, член-кореспондент НАНУ Булавін Л. А. ) 
та кафедрою теплофізики, з Українським національним педагогічним університетом ім. 
М. Г. Драгоманова    (кафедра загальної фізики, академік АПНУ Шут М. І.) та кафедрою 

Наукова та науково-технічна діяльність, що
здійснювалась спільно з науковими установами НАН України 

Співробітництво з НАН України полягало у проведенні з інститутами НАНУ спільних наукових 
досліджень на безфінансовій основі, налагодженні наукових контактів, вза’ємних консультаціях, під-
готовці спільних публікацій, рецензуванні рукописів статей та дисертаційних робіт. Серед інститутів 
НАНУ, з якими співпрацюють кафедри фізичного факультету, можна вказати: Південний науковий 
Центр НАН і МОН України (кафедра експериментальної фізики); Інститут фізики напівпровідників 
НАНУ ( кафедра експериментальної фізики, кафедра фізики твердого тіла і твердотільної електроніки);  
Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАНУ (кафедразагальної і хімічної фізики); Радіоа-
строномічний інститут НАНУ (кафедра астрономії); Інститут газу НАНУ (кафедра загальної і хімічної 
фізики); Інститут енерговугільних технологій НАНУ (кафедра загальної і хімічної фізики); Інститут 
теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАНУ (кафедра теплофізики); Фізико-хімічний інститут за-
хисту навколишнього середовища і людини НАНУ

Продовжувалось співробітництво між Київським національним університетом ім. Т. Г. Шевченка 
(кафедра молекулярної фізики, член-кореспондент НАНУ Булавін Л. А. ) та кафедрою теплофізики, 
з Українським національним педагогічним університетом ім. М. Г. Драгоманова (кафедра загальної 
фізики, академік АПНУ Шут М. І.) та кафедрою теплофізики. Співробітництво полягало в проведенні 
спільних наукових досліджень, рецензуванні наукових статей, опонуванні дисертаційних робіт. 

Завідувач кафедри експериментальної фізики проф. Сминтина В. А. є академіком Академії наук ви-
щої школи України а також заступником голови Південного наукового центру НАНУ, головою секції 
фізики Південого наукового центру НАНУ, заступником голови Наукової Ради з фізики напівпровід-
ників при Президії НАНУ.

Поліпшення рівня інформаційного забезпечення

Викладачі, аспіранти і студенти  мають прямий доступ до електронних  колекцій наукової періодики та баз 
даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензіонну діяльність, до бази даних та довідково-
інформаційної системи Українського інституту промислової власності (Укрпатент)  через мережу Інтернету, 
створену на факультеті.   Зусиллями аспірантів підтримується та регулярно поновлюється сайт фізичного фа-
культету http://phys.onu.edu.ua та web-сторінка кафедри теоретичної фізики  http: theorphys.onu.edu.ua.     

За результатами наукових досліджень на факультеті у 2015 році отримано патент України:  Яцунський І. Р., 
Павленко М. М., Сминтина В. А. – Патент № 98703 від 12.05.2015 на корисну модель «Спосіб отримання на-
ноструктур кремнію неелектролітичним травленням». 

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

У звітному році   на факультеті виконувались без фінансування кафедральні теми  № 218,  № 230 
та № 136.

Тема №  218 «Оптимізація процесів спалахування і горіння біопалив та їх сумішів з мінеральними 
пальними» (номер державної реєстрації 0111U006700) (науковий керівник доц. Копійка О. К.). Термін 
виконання 01.04.2011р. – 31.12.2015р.
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У звітному році проводилися дослідження процесу випаровування крапель різних біопалив (біо-
етанол, бутанол) та їх суміші в повітрі і азоті при різних температурах навколишнього середовища. 
Розроблено та відпрацьовано методику визначення константи швидкості випаровування нерухомої кра-
плі біопалива в дифузійному режимі, отримано оцінки величини коефіцієнту дифузії випарів біопалив 
в інертному середовищі. Робота направлена на пошук шляхів інтенсифікації спалювання біопалив в 
дизельних агрегатах. Отримані результати можуть бути використані при розробці рекомендацій щодо 
оптимального складу паливних сумішів і величин параметрів, що керують процесом їх горіння, для 
забезпечення кращих енергетичних та екологічних показників роботи двигуныв внутрышнього зго-
рання.. За результатами досліджень опубліковано одну статтю, зроблено три доповіді на міжнародних 
конференціях, захищено 1 дипломну роботумагістера і 1 дипломну  роботу бакалавра.             

Тема № 230 «Дослідження нерівноважних процесів у напівпровідникових структурах з модифіко-
ваним поверхневим шаром» (номер державної реєстрації 0112U002479) (науковий керівник проф. Пта-
щенко О.О.). Термін виконання 01.01.2012р. – 31.12.2016р.        

Досліджено кінетику нерівноважних явищ, зумовлених адсорбційними процесами у напівпровідни-
кових структурах з модифікованим поверхневим шаром, зокрема, в p-n переходах на основі Si i GaAs. 
Аналіз кривих зростання струму в p-n переходах при переході складу навколишньої атмосфери від 
сухого повітря до повітря з вологими парами аміаку дав оцінки глибини поверхневих рівнів у арсеніді 
галію 0,206 eВ, 0,185 eВ та  0,176 eВ. Аналіз кривих спадання поверхневого струму показав, що донорні 
центри, зумовлені адсорбцією парів аміаку, являють собою комплекси, які включають молекули NH3 i 
H2O. Проведені дослідження дали змогу встановити механізми ряду процесів, що відбуваються в p-n 
переходах як сенсорах парів аміаку, а також визначити параметри глибоких поверхневих центрів, що 
впливають на роботу даних сенсорів. За результатами науково-дослідної роботи зроблено 2 доповіді на 
наукових конференціях, захищено 4 дипломних роботи спеціаліста та 3 дипломних роботи бакалавра.

Тема № 136 «Дослідження теплофізичних та плазмових явищ при хімічних та фазових перетво-
реннях в дисперсних системах» (номер державної реєстрації 0115U001309) (науковий керівник проф. 
Калінчак В. В.). Термін виконання 01.01.2015р. – 31.12.2019р.         

Розроблено методику визначення дисперсності за допомогою автоматизованої системи, робота якої 
основана на тіньовому методі. Вдосконалено метод цифрової оптичної мікроскопії. Використовуючи ці 
два методи проведено гранулометричний склад порошку пиловугільного палива, що використовується 
на ММК імені Ілліча. Досліджено особливості утворення та зростання оксидних шарів на поверхні 
тугоплавких металів (вольфраму і молібдену) при нагріванні їх в повітрі. Доведено, що для температур 
менших 900К ці метали окислюються за параболічним законом. Знайдено термокінетичні параметри 
для реакції окислення вольфраму і молібдену в повітрі. Досліджено тепломасообмін та  кінетику го-
ріння крапель парафінів в нерухомому газовому середовищі. Вивчено вплив намагніченості парафіну 
на швидкість горіння. Доведено, що витримка парафіну в магнітному полі в подальшому призводить 
до збільшення константи горіння. Розбудовано новий статистичний підхід щодо моделювання гальмів-
ної радіочастотної радіації гетерогенних плазмових систем (ГПС) в широкому діапазоні визначальних 
параметрів ГПС. Рівняння модельної теорії засновано на статистичній концепції усереднення електро-
фізичних параметрів ГПС за ансамблем «чарунок квазінейтральності плазми». Результати запропоно-
ваного підходу перевірені на модельних експериментах в плазмі продуктів згоряння диспергованого 
алюмінію в атмосферному повітрі. За результатами досліджень опубліковано 5 с татей та 8 тез допо-
відей на конференціях. Захищено 2 дипломних роботи спеціаліста та 4 дипломних роботи бакалавра.

Тематика науково-дослідних робіт на більшості кафедр фізичного факультету значною мірою 
пов’язана з проведенням експериментальних досліджень. Це потребує регулярного придбання різно-
манітних напівпровідникових матеріалів, металів, хімічних реактивів, сполук, тощо. При проведенні 
експериментальних досліджень виникає потреба у придбанні нової електровимірювальної апаратури, 
приладів,  або у крайньому випадку в ремонті тієї, яка є в наявності на кафедрах. З оглядом на це, вва-
жаємо за необхідне збільшення фінансування відповідної статті витрат  в ОНУ на проведення НДР.  
Було б доцільним створення в університеті центру (чи майстерні), де можна було б за простою проце-
дурою оформлення замовлень виконувати  ремонт електровимірювальних приладів.
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2.1.8. ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Декан – доктор історичних наук, доцент В. Г. Кушнір

На факультеті працює чотири кафедри: кафедра археології та етнології України, кафедра історії 
стародавнього світу та середніх віків, кафедра історії України, кафедра нової та новітньої історії за-
рубіжних країн. За останні три роки нових кафедр або підрозділів не було відкрито. Наукові здобутки 
викладачів факультету були втілені в 8 монографіях та в багатьох інших публікаціях, в тому числі в 18 
закордонних виданнях. Наукові здобутки студентів були оцінені на щорічній Міжнародній олімпіаді-
турнірі з історичних наук – третє місце; на державному рівні – отримали Верховної Ради України.

Наукові дослідження історичний факультет виконує відповідно до затвердженого наукового на-
прямку – 1.5. Фундаментальні дослідження актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук. 
Більш детально розробляються проблеми давньої історії Північно-Західного Причорномор’я, викорис-
товуються міждісциплінарні підходи у вивченні етнічної історії і традиційної культури населення 
Південної України, досліджуються культурно-освітні та віськово-політичні процеси української іс-
торії. Вивичаються соціально-політичні структури Європи, Азії та Африки у нову та новітню добу, а 
також концептуальні засади персональної історії. 

Всі кафедри факультету забезпечені кваліфікованими кадрами, більшість з яких доктори та канди-
дати наук. 

Науково-педагогічні кадри

Під керівництвом викладачів факультету у 2015 р. захищено дві кандидатських та одна докторська 
дисертація.

Найважливіші результати фундаментальних досліджень презентовано в темі “Українське 
Причорномор’я в історичному і історіографічному контекстах” № 217. Науковий керівник теми - 
проф. Хмарський В. М. Відтворено історію Одеського національного університету від заснування до 
сьогодення, запропоновано цілісну концепцію історії ОНУ. Здійснена реконструкція окремих аспектів 
історії Хаджибею. Розкрито особливості внеску різних етнічних громад в історію регіону, соціальних 
груп, зокрема козацтва. З’ясована роль православного духівництва у розвитку наукової та освітньої 
сфери. Розкрито і надано політичну оцінку подіям української національно-демократичної революції 
на півдні у 1917-1918 рр. ; апробовані нові напрямки дослідження історії історичної науки, історії 
козацтва, економіки, церкви, установ, українського національного руху, національних меншин, історії 
державності, феномену тоталітаризму у регіоні у новітній період в Українському Причорномор’ї. 

Опубліковано чотири монографії (три з них колективні), одна наукова збірка статей; статей – 72, 
з них закордонних – 2, фахових – 20, науково-метричних (без імпакт-фактора) – 11. Проведено одну 
міжнародну наукову конференцію, захищено дві кандидатські та одна докторська дисертації.
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Історічний факультет 

Декан – доктор історичних наук, професор  В. Г. Кушнір 

На факультеті працює чотири кафедри: кафедра археології та етнології України, 
кафедра історії стародавнього світу та середніх віків, кафедра історії України, кафедра  нової 
та новітньої історії зарубіжних країн. За останні три роки нових кафедр або підрозділів не 
було відкрито. Наукові здобутки викладачів факультету були втілені в 8 монографіях та в 
багатьох інших публікаціях, в тому числі в 18 закордонних виданнях. Наукові здобутки 
студентів були оцінені на щорічній Міжнародній олімпіаді-турнірі з історичних наук - третє 
місце; на державному рівні - отримали Верховної Ради України. 

Наукові дослідження історичний факультет виконує відповідно до затвердженого 
наукового напрямку – 1.5. Фундаментальні дослідження актуальних проблем суспільних та 
гуманітарних наук. Більш детально розробляються проблеми давньої історії Північно-
Західного Причорномор'я, використовуються міждісциплінарні підходи у вивченні етнічної 
історії і традиційної культури населення Південної України, досліджуються культурно-
освітні та віськово-політичні процеси української історії. Вивичаються соціально-політичні 
структури Європи, Азії та Африки у нову та новітню добу, а також концептуальні засади 
персональної історії.  

Всі кафедри факультету забезпечені кваліфікованими кадрами, більшість з яких 
доктори та кандидати наук.  

Науково-педагогічні кадри 
 

Науково-педагогічні кадри 
факультету 

2012 2013 2014 2015 

Загальна чисельність 
працівників 

41 40 43 38 

Докторів наук 8 11 11 11 
Кандидатів наук 30 24 25 21 
  

  
Під керівництвом викладачів факультету у 2015 р. захищено дві кандидатських та одна 

докторська дисертація. 
Найважливіші результати фундаментальних досліджень презентовано в темі 

“Українське Причорномор’я в історичному і історіографічному контекстах” № 217. 
Науковий керівник теми - проф. Хмарський В.М. Відтворено історію Одеського 
національного університету від заснування до сьогодення, запропоновано цілісну концепцію 
історії ОНУ. Здійснена реконструкція окремих аспектів історії Хаджибею. Розкрито 
особливості внеску різних етнічних громад в історію регіону, соціальних груп, зокрема 
козацтва. З’ясована роль православного духівництва у розвитку наукової та освітньої сфери. 
Розкрито і надано політичну оцінку подіям української національно-демократичної 
революції на півдні у 1917-1918 рр. ; апробовані нові напрямки дослідження історії 
історичної науки, історії козацтва, економіки, церкви, установ, українського національного 

Категорії робіт  2011 2012 2013 2014 
к-сть од. тис.грн. к-сть од. тис.грн. к-сть од. тис.грн. к-сть од. тис.грн. 

Фундаментальні 7 - 9 - 5 - 6 - 
Прикладні - - - - - - - - 
Госпдоговірні - - - - - - - - 
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Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих вчених 

а) здійснюється навчання у рамках програми Erasmus Mundus (BMU-MID образовательная 
программа ЕС) (Яцук О., 3 курс д/в). Наукові здобутки студентів були оцінені на Міжнародній олімпіаді-
турнірі з історичних наук, де команда магістрів та студентів посіла третє місце – Водько В., Лаврі О., 
Лупол І.; на державному рівні - отримали Верховної Ради України – Амеліна О. (4 курс, д/в). 

б) працюють Наукове етнологічне студентське товариство (Н.Е.С.Т.) (керівники – Петрова Н. О., 
Кузнецов В. А., Стрельцова А. В.), Студентське археологічне товариство Е.Р. фон Штерна (керівники 
Сминтина О. В., Кіосак Д. В., Гончаренко А. В., Лобанова М.), студентські наукові групи на кафедрах історії 
України, нової та новітньої історії, стародавнього світу та середніх віків (керівники – Луговий  О. М., 
Хомич О. С, Майборода П. О., Полторак В. М., Мацюк Д. М., Поспєлов А. С., Барвінська П. І.). За 
ініціативи та силами Н.Е.С.Т. проведено дві Міжнародні наукові конференції студентів, аспірантів 
та молодих вчених «Етнічна культура в глобалізованому світі». Одеса, 30-31 січня 2014 р. та 18-
19  вересня  2014 р. і надруковані дві наукові студентські збірки; обговорені доповіді з питань сайтографії 
українського неоязичництва, української етнопедагогіки, особливостей традиційно-побутової культури 
гагаузів Буджака, основних проблем дослідження традиційно-побутової культури, орнаментики; на 
засіданнях Студентське археологічне товариство імені Е. Р. фон Штерна презентовані результати участі 
у розкопках влітку 2013 р. на Одещині, у Надазов’ї та в Гірському Криму. Дискутувалася можливість 
виявлення затоплений археологічних пам’яток первісної доби на Північно-Західному шельфі Чорного 
моря; Студентською фольклорно-етнографічною студією «Джерело» розпочато нові форми діяльності 
у галузі популяризації та профорієнтації в школах та училищах одеси та Одещини, оновлення 
колекції етнографічних експонатів («Етнографічна Світлиця»), зібрання та систематизація матеріалів 
польових досліджень. Студентські дослідження презентували також вивчення автобіографістики в 
середньовічній літературі, інтелектуальної історії ХVI ст., козацької історії в міжнародному контексті, 
взято активну участь у впорядкуванні та вивчені меморіального цвинтаря с. Куяльник Одеської області 
та намогильних пам’яників видатним історичним діячам культурно-освітнього руху Одеси та України 
на Другому християнському цвинтарі м. Одеси. Внаслідок проведених наукових досліджень студентами 
надруковано 86 публікацій.

132 
  
руху, національних меншин, історії державності, феномену тоталітаризму у регіоні у 
новітній період в Українському Причорномор’ї.  

Опубліковано чотири монографії (три з них колективні), одна наукова збірка статей; статей – 
72, з них закордонних – 2, фахових – 20, науково-метричних (без імпакт-фактора) – 11. 
Проведено одну міжнародну наукову конференцію, захищено дві кандидатські та одна 
докторська дисертації. 

Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих вчених  
а) здійснюється навчання у рамках програми Erasmus Mundus (BMU-MID 

образовательная программа ЕС) (Яцук О., 3 курс д/в). Наукові здобутки студентів були 
оцінені на Міжнародній олімпіаді-турнірі з історичних наук, де команда магістрів та 
студентів посіла третє місце – Водько В., Лаврі О., Лупол І.; на державному рівні - отримали 
Верховної Ради України – Амеліна О. (4 курс, д/в).  

б) працюють Наукове етнологічне студентське товариство (Н.Е.С.Т.) (керівники – 
Петрова Н.О., Кузнецов В.,А., Стрельцова А.В.), Студентське археологічне товариство Е.Р. 
фон Штерна (керівники Сминтина О.В., Кіосак Д.В., Гончаренко А.В., Лобанова М.), 
студентські наукові групи на кафедрах історії України, нової та новітньої історії, 
стародавнього світу та середніх віків (керівники – Луговий О.М., Хомич О.С, Майборода 
П.О., Полторак В.М., Мацюк Д.М., Поспєлов А.С., Барвінська П.І.). За ініціативи та силами 
Н.Е.С.Т. проведено дві Міжнародні наукові конференції студентів, аспірантів та молодих 
вчених «Етнічна культура в глобалізованому світі". Одеса, 30 – 31 січня 2014 р. та 18-19 
вересня  2014 р. і надруковані дві наукові студентські збірки; обговорені доповіді з питань 
сайтографії українського неоязичництва, української етнопедагогіки, особливостей 
традиційно-побутової культури гагаузів Буджака, основних проблем дослідження 
традиційно-побутової культури, орнаментики; на засіданнях Студентське археологічне 
товариство імені Е.Р. фон Штерна презентовані результати участі у розкопках влітку 2013 р. 
на Одещині, у Надазов’ї та в Гірському Криму. Дискутувалася можливість виявлення 
затоплений археологічних пам’яток первісної доби на Північно-Західному шельфі Чорного 
моря; Студентською фольклорно-етнографічною студією «Джерело» розпочато нові форми 
діяльності у галузі популяризації та профорієнтації в школах та училищах одеси та Одещини, 
оновлення колекції етнографічних експонатів («Етнографічна Світлиця»), зібрання та 
систематизація матеріалів польових досліджень. Студентські дослідження презентували 
також вивчення автобіографістики в середньовічній літературі, інтелектуальної історії ХVI 
ст., козацької історії в міжнародному контексті, взято активну участь у впорядкуванні та 
вивчені меморіального цвинтаря с. Куяльник Одеської області та намогильних пам’яників 
видатним історичним діячам культурно-освітнього руху Одеси та України на Другому 
християнському цвинтарі м.Одеси. Внаслідок проведених наукових досліджень студентами 
надруковано 86 публікацій. 

 
Роки Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 
дослідженнях (відсоток від 
загальної кількості 
студентів) 

Кількість молодих учених, які 
працюють у ВНЗ або науковій 
установі 

Відсоток молодих учених, які 
залишаються у ВНЗ або 
установі після закінчення 
аспірантури 

2011 40% 7 0 
2012 42% 7 0 
2013 49% 7 1 
2014 41% 8 0 
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Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями  

Країна - 
партнер  

Установа - 
патнер 

Тема співробітництва Документ, в рамках 
якого здійснюється 
співробітництво, 
термін його дії 

Практичні результати та 
публікації  

Країни 
Євросоюзу 

IGCP 
(Міжнародна 

програма з 
геологічної 
кореляції 

ЮНЕСКО) 

Від Каспію до 
Середземномор'я: 

екологічні зміни та 
відповідь на них 

людини протягом 
четвертинного 

періоду 

Лист грандодавчої 
структури 

IGCP 

2013-2017 рр.  

Організована та проведена друга 
міжнародна конференція та польові 

екскурсії в Азербайджані, 
організовані робочі групи та 

сплановані їхні завдання, визначені 
індивідуальні плани науково-

дослідних робіт на 2014-2015 рр. 
  

Наукова та науково-технічна діяльність, що здійснювалась спільно з науковими 
установами Національної Академії наук 

Спільно з Інститутом етнології, мистецтвознавства та фольклористики НАН України, 
Інститутом історії України та Одеським археологічним музеєм НАН України співпрацювали 
окремі викладачі в рамках виконання науково-організаційних заходів для зазначених 
Інститутів: організовано анкетування студентів історичного факультету – Петрова Н., 
Васянович О., Вахніна Л.  у 2014 р.; здійснені польові наукові дослідження із залученням 
студентів та аспірантів на городищі Орловка Ренійського р-ну Одеської області – 
Дзиговський О.М., Бруяко І.В. (ОАМ) на поселенні Камяне-Завалля та стоянки Чілігідер – 
Кіосак Д.В., Чернієнко Ю.  (ОАМ).  

 
Поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності 

Інформація про наукові конференції, круглі столи та інші заходи, що відбувались на 
факультеті мали відображення у засобах масової інформації (Одеські, регіональні та 
загальноукраїнські ЗМІ), інтерв’ю учасників конференцій та круглих столів та прес-релізи 
були розміщенні в мережі Інтернет. Деканом історичного факультету Кушніром В.Г. 
проведено Інтернет-презентації факультету в листопаді та грудні в режимі On-line, були 
дані відповіді на запитання студентів та майбутніх абітурієнтів. 

 
Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу 

викладачів 
1.“Українське Причорномор’я в історичному і історіографічному контекстах” № 

217. Науковий керівник теми - проф. Хмарський В.М. 
Виявлено матеріали про південноукраїнський історіографічний процес, зокрема, 

біографії низки професорів. На основі результатів наукового аналізу вказаних матеріалів 
простежено основні тенденції розвитку та особливості історіографічного процесу, з’ясовані 
чинники формування його специфіки, охарактеризовано наслідки та значення 
функціонування історичної науки на півдні України. Розкрито своєрідність розвитку 
історичних розвідок в Одеському національному університеті. Вдалося з’ясувати, що відразу 
після падіння царизму роль земських інституцій у конструюванні нової революційної влади 
суттєво зросла. Охарактеризовано особливості наукової роботи вищого духовенства на 
півдні України. Накреслено форми взаємин козаків з турецьким населенням у XVIII –ХІХ ст., 
як в межах Османської, так і Російської імперій, місце чумацтва в історії Одеси та Південної 
України ХІХ ст.  

Внаслідок виконання теми основні результати було опубліковано викладачами та 
аспірантами: монографія-путівник – 1: N. Fedoronchuk, V. Poltorak, G. Bezvushko and other. 
GUIDELINES ON NATURE INTERPRETATION. - Odessa, 2013.- 120 p. [Режим доступу: 
http://www.trails.bsnn.org/pdf/Guidelines-Ukraine.pdf], наукове видання -1: Сердюк Ж. Повсякденне 
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Наукова та науково-технічна діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами 
Національної Академії наук

Спільно з Інститутом етнології, мистецтвознавства та фольклористики НАН України, Інститутом 
історії України та Одеським археологічним музеєм НАН України співпрацювали окремі викладачі в 
рамках виконання науково-організаційних заходів для зазначених Інститутів: організовано анкетування 
студентів історичного факультету – Петрова Н., Васянович О., Вахніна Л.  у 2014 р.; здійснені польо-
ві наукові дослідження із залученням студентів та аспірантів на городищі Орловка Ренійського р-ну 
Одеської області – Дзиговський О. М., Бруяко І. В. (ОАМ) на поселенні Камяне-Завалля та стоянки 
Чілігідер – Кіосак Д. В., Чернієнко Ю.  (ОАМ). 

Поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності

Інформація про наукові конференції, круглі столи та інші заходи, що відбувались на факультеті мали 
відображення у засобах масової інформації (Одеські, регіональні та загальноукраїнські ЗМІ), інтерв’ю 
учасників конференцій та круглих столів та прес-релізи були розміщенні в мережі Інтернет. Деканом 
історичного факультету Кушніром В. Г. проведено Інтернет-презентації факультету в листопаді та 
грудні в режимі On-line, були дані відповіді на запитання студентів та майбутніх абітурієнтів.

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

1.“Українське Причорномор’я в історичному і історіографічному контекстах” № 217. Науковий 
керівник теми – проф. Хмарський В. М.

Виявлено матеріали про південноукраїнський історіографічний процес, зокрема, біографії низки 
професорів. На основі результатів наукового аналізу вказаних матеріалів простежено основні тенденції 
розвитку та особливості історіографічного процесу, з’ясовані чинники формування його специфіки, 
охарактеризовано наслідки та значення функціонування історичної науки на півдні України. Розкрито 
своєрідність розвитку історичних розвідок в Одеському національному університеті. Вдалося з’ясувати, 
що відразу після падіння царизму роль земських інституцій у конструюванні нової революційної влади 
суттєво зросла. Охарактеризовано особливості наукової роботи вищого духовенства на півдні України. 
Накреслено форми взаємин козаків з турецьким населенням у XVIII –ХІХ ст., як в межах Османської, 
так і Російської імперій, місце чумацтва в історії Одеси та Південної України ХІХ ст. 

Внаслідок виконання теми основні результати було опубліковано викладачами та аспірантами: мо-
нографія-путівник – 1: N. Fedoronchuk, V. Poltorak, G. Bezvushko and other. GUIDELINES ON NATURE 
INTERPRETATION. - Odessa, 2013.- 120 p. [Режим доступу: http://www.trails.bsnn.org/pdf/Guidelines-
Ukraine.pdf], наукове видання -1: Сердюк Ж. Повсякденне життя жіночих гімназій Одеси кінця ХІХ 
- початку ХХ ст.: Наукове видання. – Одеса: СПД-ФО Бровкін О.В., 2014. – 92 с.; статей – 71 (30,22 
друк.арк.), з них в закордонних – 4, фахових – 19; проведено одну наукову конференцію «Феномен то-
талітаризму, його прояви та шляхи подолання», Одеса, 10-12 квітня 2014 р.; видано одну наукову 
збірку статей «Історична україністика в Одеському університеті: визначні віхи, персонажі, доробок. 
Матеріали конференції V Історіографічні читання (історичний факультет ОНУ імені І. І. Мечникова, 
31 травня 2012 року). – Одеса: ТЕС, 2013. – 260 с.». В рамках теми захищена одна кандидатська дис-
ертації аспірантом Гуляновичем І.М. та одна докторська дисертація докторанткою кафедри – Ми-
роновою І.С. 

2. «Дослідження давньої історії Північно-Західного Причорномор’я: міждисциплінарний під-
хід» – № 235. Науковий керівник – д.і.н., проф. О. В. Сминтина. У 2014 р. за допомогою залучення 
даних точних та природничих наук визначено особливості сировинної бази, техніки виготовлення та 
галузі застосування знарядь праці, озброєння, предметів побуту, керамічних виробів, монет та ритуаль-
но-культових предметів населення Північно-Західного Причорномор’я доби каменя, палеометалу та 
античної епохи; уточнено їх абсолютне та відносне датування. 

В результаті виконання теми основні результати було опубліковано виконавцями теми: статей – 15 
(3,9 умов. друк. арк.), фахових – 1; закордонних – 6, оприлюднені результати на 20 міжнародних кон-
ференціях.

3. «Локальна та регіональна специфіка традиційної культури українців південно-західної Укра-
їни» – № 131. Науковий керівник – д.і.н., проф. Кушнір В. Г. 
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Суттєво доповнено банк інформації для вивчення традиційної культури і побуту українців регіону. 
Реконструйовано господарсько-побутові та обрядові комплекси українців степової зони. Системати-
зовано матеріали по весільній обрядовості українців в умовах полікультурного середовища. Простеже-
но основні тенденції розвитку та особливості обрядовості, з’ясовано чинники формування специфіки 
регіональних (локальних) варіантів етнокультури, охарактеризовані наслідки міжетнічних взаємин, 
зокрема у весільній обрядовості. Накреслені нові форми організації наукової діяльності: проведення 
досліджень з проблеми функціонування традицій в умовах пограниччя та проблеми дослідження варі-
антності культури на регіональному та локальному рівнях. 

Внаслідок виконання теми основні результати було опубліковано викладачами та аспірантами: 
статей – 8 (3,9 умов. друк. арк.), фахових – 1; проведено три наукових конференції, видано три збірки 
наукових статей: Одеські етнографічні читання. Етнокультура порубіжжя: локально-територіаль-
ні особливості: збірка наукових праць / Колектив авторів. – Одеса: «Одеський національний універ-
ситет імені І.І. Мечникова», 2014. – 419 с. (24,35 друк. арк.); Відгомін лихоліття. Спогади очевидців 
Голодоморів 1932-1933 і 1946-1947 рр., а також періоду нацистської окупації, записані студентами 
історичного факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2014.- 104 с. (6,05 друк. арк.); Етнічна куль-
тура в глобалізованому світі. Збірка наукових праць Другої Міжнародної наукової конференції студен-
тів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 200-річчю  Т. Г. Шевченка- Одеса, 2014.- 216 с. (12,56 
друк. арк.).

4. «Прояви етнічності у крос-культурних взаєминах населення Одещини» – № 133. Науковий 
керівник – к.і.н., доц. Прігарін О. А. 

Розроблено робочу схему дослідження проявів етнічності у контексті крос-культурних взаємин. 
Охарактеризовано традиційно-побутову культуру та стереотипи мешканців м. Балти; з’ясовані чин-
ники та механізми формування специфіки регіональної варіантівності соціальних практик, накреслені 
тенденції у міжетнічних взаєминах Буджаку.

Внаслідок виконання теми основні результати було опубліковано виконавцями теми: статей – 11 
(14,1 умов. друк. арк.), з них в закордонних – 2, фахових – 2. В рамках теми захищена одна кандидат-
ська дисертація аспіранткою Красько Н.С. 

5. «Дослідження персональної історії та соціально-політичних структур в контексті суспіль-
них перетворень нового та новітнього часу» № 238. Науковий керівник теми - проф. Дьомін О. Б. 

Виявлена еволюція різноманітних політичних, соціо-культурних, економічних та військових струк-
тур в ключових подіях всесвітньої історії періоду нового та новітнього часу. Простежена діяльність 
окремих політичних, наукових, військових та культурних діячів ряду країн світу, як у вирішальних іс-
торичних подіях, так  в ході повсякденного життя. Розкрито форми та методи розробки та застосування 
деяких технічних засобів у подіях військової та політичної історії країн зарубіжжя. З’ясовано роль 
зовнішніх та внутрішніх чинників в процесі становлення  і розвитку державно-політичних інституцій, 
економічних, культурних та військових чинників що впливали на розвиток політичних та соціально-
економічних структур різних країн світу в період нової та новітньої історії. 

Охарактеризовано діяльність низки політичних формацій в знакових подіях політичного, соціаль-
ного, економічного та науково-культурного простору нового та новітнього часу країн Європи, Азії та 
Америки. Накреслені ряд факторів, що уможливлюють пов’язати теоретичні засади політичної історії з 
її конкретно-інстуційним виміром в умовах сучасних викликів історичної світової науки постмодерну, 
неопостпозитивізму. У сукупності, все це дозволяє намітити ряд шляхів щодо конкретизації як пер-
сональної так і соціальної й політичної історії у її зв’язку з політичними трансформаціями нового та 
новітнього часу. 

Внаслідок виконання теми основні результати було опубліковано: монографій – 3 (33 друк. арк), на-
вчальних посібників – 1 (3 друк. арк.), статей – 41 (27,27 друк. арк.), з них в закордонних виданнях – 8, 
у фахових – 12. В рамках теми захищено три кандидатські дисертації аспірантами кафедри – Коваль-
чук С. М., Залевський В. В., Демченко О. П.

6. «Дослідження  інтелектуальної історії Європи (від античності до раннього  модерного часу)» 
(№ держреєстрації  – 0113U002694). Науковий керівник – к.і.н., доц. Нємченко І. В.

З’ясовано характерні напрямки полеміки між християнськими та язичницькими авторами IV-V ст. 
Охарактеризовано систему освіти, історичний метод, суспільно-політичні, географічні та етнографічні 
уявлення візантійських авторів ХI ст., зокрема Михаїла Пселла та секретарів імператорської канцелярії. 
Прослідковано спадкоємність ренесансних географічних уявлень по відношенню до античних на при-
кладі праць І. Стукіуса.  
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Здійснено історіографічний аналіз питання про республіканізм в англійській політичній думці 
ХVII  ст. Проведено порівняльне дослідження поглядів Олджернона Сіднея та Нікколо Макіавеллі на 
«змішану» форму державного правління. Проаналізовано ідеї конституційного роялізму в працях Джо-
на Бремхолла та гендерну складову ідейної спадщини англо-шотландських тираноборців ХVI ст. 

Внаслідок виконання теми основні результати було опубліковано: статей – 26 (11,8 друк. арк.), з них в 
закордонних виданнях – 2, у фахових – 2; збірку наукових праць «Libra: Зб. наук. пр. кафедри історії ста-
родавнього світу та середніх віків / Під ред. І.В. Нємченко. – Випуск III. – Одеса, 2014. – 120 с. – 5,5 д.а.».

Одним із недоліків є те, що викладачі обмежені фінансовими можливостями вивчати архівні ма-
теріали та бібліотечні фонди в інших містах України і за її межами, що є одним з важливих факторів 
поглибити наукові дослідження, а також через надмірне навчальне навантаження, що суттєво скорочує 
роботу викладача у другій половині дня. Зазначене не дозволяє викладачам вийти на більш високий 
рівень наукових узагальнень. 
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2.1.9. ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Декан – кандидат філологічних наук, професор Л. М. Голубенко

Факультет РГФ створений в 1960 році на базі Одеського педагогічного інституту іноземних мов. 
У 1963 році до трьох відділів нового факультету (англійський, французький, німецький) додали ще 
іспанський. У 1985 році у зв›язку з необхідністю диференційованого навчання мовам студентів-
природників і студентів-гуманітаріїв створена кафедра іноземних мов гуманітарних і природничих 
факультетів. З 1993 року ця кафедра веде спільну роботу з філологічним факультетом. У 1996 році 
на факультеті введено вивчення італійської і новогрецької мов. У вересні 1998 року було відкрито  
відділення перекладу.

На теперішній час факультет складається з 11 кафедр: граматики англійської мови (завідувач 
кафедри – професор, доктор філологічних наук Карпенко Олена Юріївна), зарубіжної літератури 
(завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор Силантьєва Валентина Іванівна), іноземних 
мов гуманітарних факультетів (завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Віт Надія 
Петрівна), іноземних мов природничих факультетів (завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, 
доцент Васильченко Олена Германівна, з вересня 2015 року - кандидат філологічних наук, доцент 
Богуславський Сергій Сергійович), іспанської філології (завідувач кафедри - кандидат філологічних наук, 
доцент Гринько Людмила Віталіївна), лексикології та стилістики англійської мови (завідувач кафедри 
– доктор філологiчних наук, професор Колегаєва Ірина Михайлівна), німецької філології (завідувач 
кафедри – кандидат філологічних наук, професор Голубенко Лідія Миколаївна, з вересня 2015 року – 
кандидат філологічних наук, доцент Кулина І. Г.), педагогіки (завідувач кафедри педагогіки – доктор 
педагогічних наук, професор Цокур Ольга Степанівна), теоретичної та прикладної фонетики англійської 
мови (завідувач кафедри теоретичної та прикладної фонетики англійської мови – кандидат філологічних 
наук, доцент Григорян Нектар Разміковна), теорії та практики перекладу (завідувач кафедри – доктор 
філологічних наук, доцент Матузкова Олена Прокопівна), французької філології (завідувач кафедри – 
кандидат філологічних наук, доцент Марінашвілі Мальвіна Джангізівна).

На факультеті виконують наукову роботу усі 11 кафедр. Науково-дослідна робота на факультеті РГФ 
фінансується з державного бюджету. Усі наукові теми кафедр не мають цільового фінансування.

Пріоритетними напрямками наукової діяльності є фундаментальні та прикладні дослідження у 
галузі лінгвістики, літературознавства, методики викладання та педагогіки вищої школи. У зв’язку з 
цим на факультету триває розробка 10  науково-дослідницьких тем, що концептуально є продовженням 
попередніх досліджень.

Кафедри факультету проводять роботу серед студентів, щодо виявлення найбільш талановитої 
молоді в плані залучення їх до роботи викладачами кафедр факультету. Сьогодні більшість викладачів 
факультету – його колишні студенти та аспіранти. Кращі випускники всіх чотирьох спеціальностей 
отримують рекомендації в аспірантуру. 

Науково-педагогічні кадри
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Факультет романо-германської філології 

Декан – кандидат філологічних наук, професор Л. М. Голубенко 

Факультет РГФ створений в 1960 році на базі Одеського педагогічного інституту іноземних 
мов. У 1963 році до трьох відділів нового факультету (англійський, французький, німецький) додали 
ще іспанський. У 1985 році у зв'язку з необхідністю диференційованого навчання мовам студентів-
природників і студентів-гуманітаріїв створена кафедра іноземних мов гуманітарних і природничих 
факультетів. З 1993 року ця кафедра веде спільну роботу з філологічним факультетом. У 1996 році на 
факультеті введено вивчення італійської і новогрецької мов. У вересні 1998 року було відкрито  
відділення перекладу. 
На теперішній час факультет складається з 11 кафедр: граматики англійської мови (завідувач кафедри 
– професор, доктор філологічних наук Карпенко Олена Юріївна), зарубіжної літератури (завідувач 
кафедри – доктор філологічних наук, професор Силантьєва Валентина Іванівна), іноземних мов 
гуманітарних факультетів (завідувач кафедри - кандидат філологічних наук, доцент Віт Надія 
Петрівна), іноземних мов природничих факультетів (завідувач кафедри – кандидат філологічних 
наук, доцент Васильченко Олена Германівна, з вересня 2015 року - кандидат філологічних наук, 
доцент Богуславський Сергій Сергійович), іспанської філології (завідувач кафедри - кандидат 
філологічних наук, доцент Гринько Людмила Віталіївна), лексикології та стилістики англійської мови 
(завідувач кафедри – доктор філологiчних наук, професор Колегаєва Ірина Михайлівна), німецької 
філології (завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, професор Голубенко Лідія Миколаївна, з 
вересня 2015 року - кандидат філологічних наук, доцент Кулина І.Г.), педагогіки (завідувач кафедри 
педагогіки – доктор педагогічних наук, професор Цокур Ольга Степанівна), теоретичної та 
прикладної фонетики англійської мови (завідувач кафедри теоретичної та прикладної фонетики 
англійської мови - кандидат філологічних наук, доцент Григорян Нектар Разміковна), теорії та 
практики перекладу (завідувач кафедри -  доктор філологічних наук, доцент Матузкова Олена 
Прокопівна ), французької філології (завідувач кафедри - кандидат філологічних наук, доцент 
Марінашвілі Мальвіна Джангізівна). 

На факультеті виконують наукову роботу усі 11 кафедр. Науково-дослідна робота на 
факультеті РГФ фінансується з державного бюджету. Усі наукові теми кафедр не мають цільового 
фінансування. 

Пріоритетними напрямками наукової діяльності є фундаментальні та прикладні 
дослідження у галузі лінгвістики, літературознавства, методики викладання та педагогіки 
вищої школи. У зв’язку з цим на факультету триває розробка 10  науково-дослідницьких 
тем, що концептуально є продовженням попередніх досліджень. 

Кафедри факультету проводять роботу серед студентів, щодо виявлення найбільш 
талановитої молоді в плані залучення їх до роботи викладачами кафедр факультету. 
Сьогодні більшість викладачів факультету – його колишні студенти та аспіранти. Кращі 
випускники всіх чотирьох спеціальностей отримують рекомендації в аспірантуру.  

Науково-педагогічні кадри 

 2012 2013 2014 2015 
Доктори наук 11 11 12 14 
Кандидати 1110 117 122 124 
Без ступеню 89 80 75 68 
всього 210 208 207 206 
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Кількість виконаних робіт та обсяги без фінансування за останні чотири роки

В спеціалізованій  вченій раді по захисту кандидатських та докторських дисертацій Д 41.051.02 ОНУ 
ім. І. І.  Мечникова  було захищено 1 докторську дисертацію:

Матузкова О. П. «Англійська ідентичність як лінгвокультурний феномен: когнітивно-дискурсивний 
аспект». Науковий консультант – Колегаєва Ірина Михайлівна, доктор філологічних наук, професор;

та 10 кандидатських дисертацій:
1. Григораш В. С. Соціолінгвістичні особливості йоркширського діалекту (інструментально-

фонетичне дослідження усного мовлення). – Одеса, 2015. Спеціальність 10.02.04. – германські мови. 
Науковий керівник –  к.ф.н., доц. Григорян Н. Р. (15.01.15).

2. Смаглій В. М. Просодичні особливості молитви в дискурсі англіканського богослужіння 
(інструментально-фонетичне дослідження). – Одеса, 2015. Спеціальність 10.02.04. – германські мови. 
Науковий керівник –  к.ф.н., доц. Кравченко Н. О. (12.02.15).

3. Тихоніна С. І. Фонетичні особливості акторського мовлення (інструментально-фонетичне 
дослідження на матеріалі британського та американського варіанта англійської мови). – Одеса, 2015. 
Спеціальність 10.02.04. – германські мови. Науковий керівник –  к.ф.н., доц. Григорян Н. Р. (12.02.15).

4. Костроміна О. В. Соціофонетичні особливості австралійського варіанта англійської мови 
(експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі спонтанного мовлення). – Одеса, 2015. 
Спеціальність 10.02.04. – германські мови. Науковий керівник –  к.ф.н., доц.  Григорян Н. Р. (14.05.15).

5. Корнєлаєва Є.В. Варіативність професійних просодичних особливостей мовлення 
(експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі інтерв’ю з політиками, акторами, дикторами 
телебачення). – Одеса, 2015. Спеціальність 10.02.04. – германські мови. Науковий керівник –  к.ф.н., 
доц. Григорян Н. Р. (18.12.15).

6. Дідур Ю. «Концептуальне навантаження ергонімів» – Одеса, 2015. Спеціальність 10.02.04. – 
германські мови. Науковий керівник– д.ф.н., проф. Карпенко О. Ю. 

7. Фрумкіна А. Л. «Фоностилістична варіативність приступів голосних у федеративно-німецькому 
теледискурсі (інструментально-фонетичне дослідження)» – Одеса, 2015. Спеціальність 10.02.04. – 
германські мови. Науковий керівник -  к.п.н. доц. Вербицька Т. Д. 

8. Джуматій О. О. « Лексико-семантическое поле FACE в современном английском языке и речи» 
– Одеса, 2015. Спеціальність 10.02.04. – германські мови. Наук.керівник доктор філол н.,проф. 
Колегаєва  І.  М.

9. Красницька К. В. Вербалізований концепт СТОРОНИ СВІТУ в англомовній картині світу. – Одеса, 
2015. Спеціальність 10.02.04. – германські мови. Наук.керівник доктор філол н.,проф. Колегаєва І. М.

10. Терехова Л. В. Газетний макротекст: єдність категорій ЧАС, ПРОСТІР, ЛЮДИНА в публікаціях 
про кризову ситуацію (на матеріалі англомовної періодики) – Одеса, 2015. Спеціальність 10.02.04. – 
германські мови. Наук.керівник доктор філол н.,проф. Колегаєва І. М.

На базі науково-дослідної роботи кафедри педагогіки захищено 1 докторську дисертацію:
Колесниченко Н. Ю. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки бакалаврів романо- 

германської філології в системі університетської освіти: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
та 3 кандидатські дисертації:   
1. «Формування професіоналізму у майбутніх викладачів іноземних мов засобами педагогічного 

артистизму у процесі магістерської підготовки» / автор – І. Б. Андрейкова; науковий керівник – д. п. н., 
проф. Цокур О. С.

2. «Професійна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови на засадах мультикультурного 
підходу» /автор – Булгаков Р. Ю., науковий керівник – д. п. н., проф. Цокур О. С.

3.«Подготовка студентов к организации межкультурного взаимодействия школьников» / автор – 
Г. Н. Алтухова, науковий керівник – д. п. н., проф. М. О. Князян.
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Кількість виконаних робіт та обсяги без фінансування за останні чотири роки 
Категорії робіт 2012 2013 2014 2015 
Фундаментальні 11 10 10 10 
Прикладні - - - - 
Госпдоговірні - - - - 

 

В спеціалізованій  вченій раді по захисту кандидатських та докторських дисертацій 
Д 41.051.02 ОНУ ім. І. І.  Мечникова  було захищено 1 докторську дисертацію: 

Матузкова О. П. "Англійська ідентичність як лінгвокультурний феномен: когнітивно-
дискурсивний аспект". Науковий консультант – Колегаєва Ірина Михайлівна, доктор 
філологічних наук, професор; 

та 10 кандидатських дисертацій: 
1. Григораш В.С. Соціолінгвістичні особливості йоркширського діалекту (інструментально-
фонетичне дослідження усного мовлення). – Одеса, 2015. Спеціальність 10.02.04. – 
германські мови. Науковий керівник –  к.ф.н., доц. Григорян Н.Р. (15.01.15). 
2. Смаглій В.М. Просодичні особливості молитви в дискурсі англіканського богослужіння 
(інструментально-фонетичне дослідження). – Одеса, 2015. Спеціальність 10.02.04. – 
германські мови. Науковий керівник –  к.ф.н., доц. Кравченко Н.О. (12.02.15). 
3. Тихоніна С.І. Фонетичні особливості акторського мовлення (інструментально-фонетичне 
дослідження на матеріалі британського та американського варіанта англійської мови). – 
Одеса, 2015. Спеціальність 10.02.04. – германські мови. Науковий керівник –  к.ф.н., доц. 
Григорян Н.Р. (12.02.15). 
4. Костроміна О.В. Соціофонетичні особливості австралійського варіанта англійської мови 
(експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі спонтанного мовлення). – Одеса, 
2015. Спеціальність 10.02.04. – германські мови. Науковий керівник –  к.ф.н., доц.  Григорян 
Н.Р. (14.05.15). 
5. Корнєлаєва Є.В. Варіативність професійних просодичних особливостей мовлення 
(експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі інтерв’ю з політиками, акторами, 
дикторами телебачення). – Одеса, 2015. Спеціальність 10.02.04. – германські мови. Науковий 
керівник –  к.ф.н., доц. Григорян Н.Р. (18.12.15). 
6. Дідур Ю. «Концептуальне навантаження ергонімів» – Одеса, 2015. Спеціальність 10.02.04. 
– германські мови. Науковий керівник– д.ф.н., проф. Карпенко О.Ю.  
7. Фрумкіна А.Л. «Фоностилістична варіативність приступів голосних у федеративно-
німецькому теледискурсі (інструментально-фонетичне дослідження)» – Одеса, 2015. 
Спеціальність 10.02.04. – германські мови. Науковий керівник -  к.п.н. доц. Вербицька Т.Д.  
8. Джуматій О.О.. « Лексико-семантическое поле FACE в современном английском языке и 
речи» – Одеса, 2015. Спеціальність 10.02.04. – германські мови. Наук.керівник доктор філол 
н.,проф. Колегаєва І. М. 
9. Красницька К.В. Вербалізований концепт СТОРОНИ СВІТУ в англомовній картині світу. 
– Одеса, 2015. Спеціальність 10.02.04. – германські мови. Наук.керівник доктор філол 
н.,проф. Колегаєва І. М. 
10. Терехова Л.В. Газетний макротекст: єдність категорій ЧАС, ПРОСТІР, ЛЮДИНА в 
публікаціях про кризову ситуацію (на матеріалі англомовної періодики) – Одеса, 2015. 
Спеціальність 10.02.04. – германські мови. Наук.керівник доктор філол н.,проф. Колегаєва І. 
М. 
 

На базі науково-дослідної роботи кафедри педагогіки захищено 1 докторську 
дисертацію: 

Колесниченко Н. Ю. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки бакалаврів 
романо- германської філології в системі університетської освіти: 13.00.04 – теорія і методика 
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В зовнішній Вченій Раді (ОНПУ ім. Ушинського) співробітником РГФ захищено 1 кандидатську 
дисертацію:

Александрова О. В. «Вариативность молодежного социолекта (на материале украинского и 
английского языков)». Наук. керівник – доктор філол н.,проф. Королева Т. М.

Результати фундаментальних досліджень у галузі гуманітарних наук

1) Виявлено хронологічні етапи історико-понятійного становлення ідентичності як наукового поняття; 
уніфіковано й описано провідні загальногуманітарні міждисциплінарні науково-методичні підходи до 
вивчення ідентичності; запропоновано авторську модель системно-структурної організації ідентичності, 
на підставі якої сформульовано базове визначення ідентичності як міждисциплінарної категорії; окреслено 
основні міждисциплінарні лінгвістичні підходи до вивчення ідентичності та описано теоретико-методологічні 
принципи її дослідження в межах кожного з підходів; реконструйовано лінгвокультурний гіперконцепт 
АНГЛІЙСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ як варіант когнітивно-дискурсивного опису будь-якої етнокультурної 
колективної ідентичності; параметризовано дискурс англійської ідентичності як простір вербалізації 
зазначеного гіперконцепту; розглянуто і проаналізовано особливості вербалізації та дискурсивної актуалізації 
даного гіперконцепту в самоідентифікаційних і зовнішньоідентифікаційних фрагментах.

Новим є обґрунтування сучасної англійської колективної ідентичності як лінгвокультурної, її визначення 
як системи  ціннісно-смислових домінант лінгвокультурної спільноти, відображених у мові та створюваних 
мовою, а також виокремлення в цій схемі ключових домінант.

В результаті дослідження опубліковано 18 статей, 11 методичних вказівок, захищено 1 докторську 
дисертацію (Матузкова О. П. «Англійська ідентичність як лінгвокультурний феномен: когнітивно-
дискурсивний аспект»)

2)  Встановлено, що сучасний розвиток університетської освіти здійснюється під впливом посилення 
глобалізаційних та активізації постіндустріальних тенденцій. На основі узагальнення та систематизації 
теоретичних підходів виявлено закономірності розвитку сучасної університетської педагогічної освіти 
в умовах глобалізації, доведено необхідність її модернізації та більшого спрямування на забезпечення 
особистісного й творчого зросту фахівця-професіонала у сфері освітніх послуг на всіх етапах його 
професійного становлення, найбільш повну його самореалізацію і творчий розвиток на рівні бакалаврату, 
магістратури й аспірантури. Виділено особливості модернізації навчання в класичних університетах 
на рівні «бакалавр» на засадах контекстного, компетентнісного, гендерного й кар’єрозорієнтованого 
підходів. Визначено педагогічні умови формування професійно успішних випускників бакалаврату 
класичних університетів, зокрема конкурентоспроможних фахівців з романо-германської філології.

В результаті дослідження опубліковано 1 монографію (Колесниченко Н. Ю. Професійна підготовка 
бакалаврів романо-германської філології в системі університетської освіти: теоретичні і методичні 
засади: монографія / Н. Ю. Колесниченко. – Одеса: Видавництво Бартєнєва, 2014. – 380 с.), 13 статей, 16 
методичних вказівок, захищено 1 докторську дисертацію (Колесниченко Н. Ю. Теоретичні і методичні 
засади професійної підготовки бакалаврів романо- германської філології в системі університетської 
освіти: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.)

Протягом ювілейного для університету та факультету 2015 року силами співробітників було 
підготовлено та проведено 3 науково-практичні конференції різних рівней:

1. П'яту Всеукраїнську наукову конференцію романістів «Структурно-семантичні і 
когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства», 17-18 вересня 2015 р.

2. ХVІ Всеукраїнську ономастичну конференцію (24-26 вересня 2015), кількість учасників – 115, 
результати – вийшла збірка фахових статей  «Записки з ономастики». 

3. І Всеукраінську науково-практичну інтернет конференцію: «Дослідження та впровадження 
в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом». У конференції взяли 
участь 58 науковців з вищих навчальних закладів України. Наукові дослідження  було присвячено 
актуальним проблемам викладання іноземної мови за фахом лінгвістики, міжкультурної комунікації, 
культурної та мовної варіативності у сучасному світі. Доповіді, представлені у рамках конференції, 
увійшли до електронного збірника матеріалів конференції.

Кафедри факультету проводять роботу серед студентів щодо виявлення найбільш талановитої молоді в 
плані залучення їх до роботи викладачами кафедр факультету. Сьогодні більшість викладачів факультету 
– його колишні студенти та аспіранти. Кращі випускники всіх чотирьох спеціальностей отримують 
рекомендації в аспірантуру. 
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Наукове співробітництво із закордонними організаціями

Кафедра зарубіжної літератури здійснює  активне співробітництво з  кафедрами зарубіжної та 
російської літератури таких вищих навчальних закладів, як Інститут літератури  ім. Т. Г. Шевченка 
НАН України; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Кам’янець-Подільський 
національний університет ім. І. Огієнка, Херсонський державний університет, Дніпропетровський 
національний університет ім. О. Гончара, Московський педагогічний державний університет, Університет 
of Warmia and Mazury (Ольштин, Польща), Європейський університет Віадріна м. Франкфурт-на-Одері, 
Центр французької мови і культури «Альянс Франсез».

Викладачі факультету приймають участь у проекті Британської  Ради в Україні «Англійська для 
університетів».

Факультет постійно співпрацює з міжнародною культурною асоціацією «Французька мова без 
кордонів». 

Викладачі кафедри французької філології ініціювали вступ ОНУ імені І. І. Мечникова в Університетську 
Агенцію Франкофонії, університет став асоційованим членом «Університетської Агенції Франкофонії» 
(УАФ). Програми Агенції направлені на підтримку мобільності студентів, викладачів та пошуковців; на 
заохочування та фінансування контактів між університетами – членами Агенції Франкофонії; на підтримку 
конференцій, семінарів, включаючи і дистанційне навчання, професійні та наукові стажування, спільне 
керівництво дисертаціями та дипломними роботами, створення наукових об’єднань і т. ін.

Поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності 

Професорсько-викладацький склад факультету здійснив реєстрацію в науковій базі науковців 
світу “ORCID”, що дозволить реєструвати усі публікації науковців в наукометричній  базі даних та у 
майбутньому  мати наукові праці, що мають імпакт-фактор. 

Здійснено створення електронної сторінки  фахових збірників наукових праць  «Записки з РГФ»  
(гол. ред. проф. Колегаєва І. М.) та «Записки з ономастики» (гол. ред. проф. Карпенко О. Ю.) на 
офіційному сайті ОНУ ім. І. І. Мечникова.

Видано силами факультету: Фахові збірники наукових статей, що зареєстровані в електронних 
колекціях:

«Записки з РГФ» (гол. ред. проф. Колегаєва І. М.) – Вип. 33(2). – Одеса: Астропринт, 2014. (вийшов 
у 2015р.)

«Записки з РГФ» (гол. ред. проф. Колегаєва І. М.) – Вип. 34(1). – Одеса: Астропринт, 2015. 
Записки з ономастики = Opera in onomastica: зб. наук. праць / О. Ю. Карпенко  (відп. ред.). – Вип. 

18. – Одеса: Астропринт, 2015. 

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

В січні 2013 р. на факультеті було відкрито та протягом 2015 року продовжується розробку 10 
науково-дослідницьких тем, що концептуально є продовженням попередніх досліджень. Найсуттєвішими 
результатами наукових досліджень є: 

1. № 247  «Функціонування комунікативних одиниць в синхронії  та діахронії  в умовах 
плюріцентризму», № державної реєстрації 0113U002690 – проф. Голубенко Л. М. Визначено досліджувані 
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Видавництво Бартєнєва, 2014. – 380 с.), 13 статей, 16 методичних вказівок, захищено 1 
докторську дисертацію (Колесниченко Н. Ю. Теоретичні і методичні засади професійної 
підготовки бакалаврів романо- германської філології в системі університетської освіти: 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.) 

Протягом ювілейного для університету та факультету 2015 року силами співробітників 
було підготовлено та проведено 3 науково-практичні конференції різних рівней: 
1. П'яту Всеукраїнську наукову конференцію романістів "Структурно-семантичні і 

когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства", 17-18 вересня 
2015 р. 

2. ХVІ Всеукраїнську ономастичну конференцію (24-26 вересня 2015), кількість 
учасників – 115, результати – вийшла збірка фахових статей  «Записки з ономастики».  

3. І Всеукраінську науково-практичну інтернет конференцію: «Дослідження та 
впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за 
фахом». У конференції взяли участь 58 науковців з вищих навчальних закладів України. 
Наукові дослідження  було присвячено актуальним проблемам викладання іноземної 
мови за фахом лінгвістики, міжкультурної комунікації, культурної та мовної 
варіативності у сучасному світі. Доповіді, представлені у рамках конференції, увійшли до 
електронного збірника матеріалів конференції. 

 
Кафедри факультету проводять роботу серед студентів щодо виявлення найбільш 

талановитої молоді в плані залучення їх до роботи викладачами кафедр факультету. 
Сьогодні більшість викладачів факультету – його колишні студенти та аспіранти. Кращі 
випускники всіх чотирьох спеціальностей отримують рекомендації в аспірантуру.  

 

 
Наукове співробітництво із закордонними організаціями 

Кафедра зарубіжної літератури здійснює  активне співробітництво з  кафедрами 
зарубіжної та російської літератури таких вищих навчальних закладів, як Інститут літератури  
ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 
Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, Херсонський державний 
університет, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, Московський 
педагогічний державний університет, Університет of Warmia and Mazury (Ольштин, Польща), 
Європейський університет Віадріна м. Франкфурт-на-Одері, Центр французької мови і 
культури «Альянс Франсез». 

Викладачі факультету приймають участь у проекті Британської  Ради в Україні 
«Англійська для університетів». 

Факультет постійно співпрацює з міжнародною культурною асоціацією "Французька 
мова без кордонів".  

Викладачі кафедри французької філології ініціювали вступ ОНУ імені І.І.Мечникова в 
Університетську Агенцію Франкофонії, університет став асоційованим членом 
«Університетської Агенції Франкофонії» (УАФ). Програми Агенції направлені на підтримку 

Роки Кількість студентів, які беруть 
участь у наукових дослідженнях 
(відсоток від загальної кількості 

студентів) 

Кількість молодих учених, 
які працюють на фРГФ 

Відсоток молодих 
учених, які 

залишаються на РГФ 
після закінчення 

аспірантури 

2012 234      (26%) 59 100% 
2013 238     (27%) 66 100% 
2014 244     (29%) 69 100% 
2015 247     (30%) 72 97% 
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комунікативні одиниці та їх функціонування у синхронії та діахронії. Розкрито роль складників 
комунікативної ситуаціїї як дискурсу. Розглянуто та описано сучасний німецький теледискурс. 

За результатами дослідження надруковано 19 статей, 2 навчальних посібника, 10 методичних вказівок, 
захищено 1 дисертаційне дослідження

2. № 244 «Дослідження соціокультурних та інтонаційних  характеристик  усного англомовного 
дискурсу».  Номер державної реєстрації – 0113U002687 – доц. Григорян Н. Р. Встановлено мовленнєві 
портрети представників тих професій, що пов’язані з інтелектуальною діяльністю і публічною 
англомовною комунікацією; виокремлено роль певних просодичних чинників, що беруть участь 
у формуванні мовленнєвих портретів; розроблено і застосовано методику вивчення професійної 
ідентифікації мовця за допомогою просодичних особливостей його мовлення; схарактеризовано 
мовленнєвий репертуар представників досліджуваних професій; створено фонетичні портрети політиків, 
акторів, дикторів телебачення; доведено наявність у мовленні всіх інформантів рис публічного мовлення, 
що виступають маркерами професійної належності мовців; визначено системотвірний характер 
просодії в ідентифікації мовця; виявлено сукупність просодичних параметрів, які утворюють складну 
функціональну єдність і визначають портрет кожної професійної групи.

За результатами дослідження надруковано 26 статей та тез, 12 методичних вказівок, захищено  5 
кандидатських дисертацій.

3. № 246 «Сучасні системи аналізу зарубіжної літератури». Номер державної реєстрації - 0113 
U 002689 – доц. Абабіна Н. В. В основі розробок – міждисциплінарні дослідження, орієнтовані на 
паралельний аналіз літератури та інших видів мистецтва. У контексті науково-дослідної теми розроблені 
системи сучасних методів аналізу, а саме: міжвидової компаративістики, інтердисциплінарності, 
імагології, синергетики у літературознавстві.

За результатами дослідження зроблено наступне: а) виступи на конференціях (всього 17); б) публікації 
статей (всього 21); в) випуск методичних рекомендацій, семінарів (4). На цьому матеріалі розробляються 
і читаються спецкурси: а) «Література і живопис: сучасний мистецький процес»; «Література у колі 
сучасних мистецтв». Розроблений новий лекційний курс європейської літератури «Новітня зарубіжна 
література (кінець XX-поч. XXI ст.)», який впроваджений у навчальний процес факультету РГФ. 

4. № 102 «Когнітивно-дискурсивна категоризація різнорівневих мовних й мовленнєвих 
явищ в синхронії та діахронії». Держ. № 0113U002692 – проф. Карпенко О. Ю. Проаналізовано 
семантичну й структурну рестриктивність комбінаторики мовних одиниць у різних сферах 
спілкування; було описано особливості функціонування мовних знаків у проекції на соціокультурні 
та ментальні чинники комунікативної поведінки індивідів; було розглянуто проблеми пресупозиції та 
імплікації, що грунтуються на комунікативній компетенції та інтенції комунікантів; було визначено 
інтегральні й диференційні чинники кодифікації номінаційних й мовленнєвих процесів залежно від 
лінгвопсихоментальної діяльності комунікантів. На основі отриманих результатів може бути створена 
загальна таксономія комунікативних одиниць із врахуванням мовленнєво-мисленнєвої взаємодії 
учасників комунікації. Вони можуть стати корисними для оптимізації організації мовної комунікації: 
для розмежування різнорівневих мовних одиниць у плані  не тільки їхньої структури і семантики, але 
й функціонування  у межах однієї культури та міжкультурної комунікації.  

За результатами дослідження надруковано 20 статей, 16 методичних вказівок,  захищено 1 
кандидатську дисертацію.

5. № 105 «Дискурсивні та структурно-семіотичні дослідження картини світу англомовного 
соціуму», номер державної реєстрації: 0113U002684 – проф. Колегаєва І. М. Запропоновано 
концептуальну модель хроносу денотативного простору газетного макротексту, яка складається з 
таких часових планів: теперішнє, власне минуле, прецедентне минуле і майбутнє. Мовне означування 
часових параметрів подій, зображених у газетному макротексті, має абсолютний, релятивний та 
внутрішньотекстовий характер. Часові параметри фіксуються абсолютними, дейктичними й таксисними 
маркерами.  Розроблено концептуальну модель топосу денотативного простору газетного макротексту, 
що складається з фокусного, фонового і прецедентного простору. Доведено жанрову специфіку 
портрета як компонента художнього тексту і встановлено, що переважна більшість портретних описів 
у творах являють собою індивідуальні первинні деталізовані і динамічні портрети. Стилістичний аналіз 
конституентів мовленнєвого ЛСП виявив їхнє широке використання в прийомах епітету, метафори, 
метонімії, порівняння, літоти і повтору. За допомогою дистантного повтору певні характеристики 
персонажа актуалізуються і стають художніми деталями. Конституенти як мовного, так і мовленнєвого 
ЛСП представляють собою втілення в мові та мовленні уявлень людини-суб’єкта спостереження про 
зовнішність і емоційні переживання людини-об’єкта спостереження.
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За результатами дослідження надруковано 25 статей, 11 методичних вказівок, 1 монографія,  захищено 
1 докторська дисертація,  3 кандидатські дисертації.

6. № 104 «Розробка напрямків викладання іноземних мов в процесі адаптації вищої школи до норм і 
вимог Болонської моделі» № 0101V005411 – доц. Діденко Н. В. Виділено лексико-граматичні і стилістичні 
моделі викладання іноземної мови за фахом на природничих факультетах; з’ясовано важливість 
застосування  мультимедійно-інтерактивних технологій у навчальному процесі;  систематизовано і 
розширено дидактичне забезпечення за напрямком природничих факультетів університету; проведено 
4 науково-методичних семінарів за темою: «Новітні тенденції та проблеми сучасного українського 
та європейського освітнього простору  (ESP Teacher Development course). За результатами науково-
методичних семінарів «Іноземна мова для спеціальних цілей в контексті української вищої освіти» 
викладачам кафедри запропоновано впровадження нових методик викладання іноземної мови з 
використанням новітніх інтернет ресурсів, багаточисленних інтернет платформ та навчальних програм, 
які сприяють розвитку мовленевої та соціокультурної компетенції студентів, підсилюють мотивацію до 
вивчення іноземної мови та підвищують рівень професійної освіти бакалаврів та магістрантів. 

За результатами дослідження зроблено 7 доповідей на міжнародних наукових конференціях, 
опубліковано 2 тези та 15 наукових статей.

7. № 245 «Текстоцентричний підхід до формування фахової компетенції з іноземної мови» 
№ U02071091 – доц. Добровольська Л.В. Обстежено та проаналізовано потенціал текстів фахової 
спрямованості у площині їх лінгвістичного та комунікативно-прагматичного навантаження; 
проаналізовано специфічні характеристики вторинної документації англійською, німецькою та 
французькою мовою, а також оптимальні умови для засвоєння та використання набутих  з текстів знань 
у фаховому середовищі;За результатами дослідження опубліковано навчально-методичних видань  – 6   
(33.5 друк.арк.), навчальний посібник –1, навчально-методичних посібників –2, методичних посібників 
- 1, методична розробка – 1, методичні вказівки – 1.

8. № 106 «Системне та когнітивно-дискурсивне дослідження романських мов» Номер 
державної реєстрації - 0113 U 002685 – доц. Марінашвілі М. Д. Встановлено, що реалізація категорії 
суб’єктивної модальності, що є однією з диференційних ознак наукового дискурсу, у текстах, що йому 
належать, обумовлена сукупним впливом елементів комунікативної ситуації.Показано, що в процесі 
наукового обміну інформацією, яка закріплена у лінгвістичних текстах, особлива роль належить 
засобам модальної оцінки, що виражаються системою різноманітних мовних засобів модальності як 
категорії, яка встановлює безпосередній зв›язок між мовою (засобом комунікації) і самим процесом 
спілкування. Виявлено, що у франкомовних, англомовних та україномовних наукових лінгвістичних 
текстах засобами мовної репрезентації суб’єктивної модальності є оцінні предикати і предикати 
ставлення, які виражаються прикметниками, прислівниками, дієприкметниками, аналітичними формами, 
модальними словами і модальними дієсловами, що використовуються авторами статей з лінгвістичної 
проблематики для зазначення ступеня достовірності повідомлюваного, характеристики способів і 
прийомів вираження думок, вираження емоційної оцінки, зазначення джерела інформації, виділення 
смислових частин дискурсу.Специфіка мовної комунікації, а також природа мислення, пізнання і 
наукової творчості визначають діалогічність наукових текстах з лінгвістичної проблематики. При 
цьому важливим є те, що експресивна насиченість актуалізує інтелектуальний діалог, присутній в 
даних текстах. У зв›язку з цим слід підкреслити інтелектуальність експресії наукової мови і розглядати 
її як експресію логічного підкреслення, акцентуацію, емфатичного виділення змістовно значимих 
елементів висловлення для точності і переконливості викладу, активізації уваги читача, зосередження 
його на суттєвих, з погляду автора, моментах змісту, полегшення читачеві засвоєння наукової думки. 
Таким чином, універсальною ознакою франкомовного, англомовного та україномовного лінгвістичного 
дискурсу є те, що експресивність, а, отже, і авторська модальність, в ньому є не лише необхідною, але 
й закономірною. Вона є не другорядною, а однією з основних рис сучасного наукового лінгвістичного 
дискурсу. 

За результатами дослідження надруковано 11 статей, 8 методичних вказівок, 1 навчальний посібник 
9. № 243 «Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах 

глобалізації» (номер державної реєстрації № 0107U003865) – проф. Цокур О. С. Систематизовано 
теоретичні положення інноваційної парадигми розвитку університетської педагогічної освіти. Розроблено 
концептуальні засади формування конкурентноспроможного фахівця в умовах класичного університету; 
обґрунтовано нову освітню логістику як відображення особливостей інноваційної парадигми вищої 
освіти, функціонуючої в якості сфери освітніх послуг. Визначено чинники модернізації університетської 
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педагогічної освіти. Виявлено, що педагогічні технології пов’язані, насамперед, із забезпеченням 
ефективного навчального процесу, впровадженням освітніх інновацій. Специфічними особливостями 
інноваційних технологій навчання є відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основі 
постійної переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в обновлюваних ситуаціях. 
З’ясовано особливості професійного становлення особистості викладача класичного університету, 
сутність його дидактичної, гендерної, професійної і науково-дослідницької культури; особливості 
дидактичної та деонтологічної підготовки. Обгрунтовано шляхи вдосконалення університетської 
педагогічної освіти в класичному університеті.

За результатами дослідження надруковано 1 монографію, 3 учбових посібника, 39 статей, 27 
методичних вказівок, захищено 1 докторську та 3 кандидатські дисертації.

10. № 248 «Лінгвокультура та переклад у сучасному парадігмальному просторі» №0113V002691 
– доц. Матузкова О. П. Виявлено хронологічні етапи історико-понятійного становлення ідентичності 
як наукового поняття; уніфіковано й описано провідні загальногуманітарні міждисциплінарні 
науково-методичні підходи до вивчення ідентичності; запропоновано авторську модель системно-
структурної організації ідентичності, на підставі якої сформульовано базове визначення ідентичності 
як міждисциплінарної категорії; окреслено основні міждисциплінарні лінгвістичні підходи до вивчення 
ідентичності та описано теоретико-методологічні принципи її дослідження в межах кожного з підходів; 
реконструйовано лінгвокультурний гіперконцепт АНГЛІЙСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ як варіант когнітивно-
дискурсивного опису будь-якої етнокультурної колективної ідентичності; параметризовано дискурс 
англійської ідентичності як простір вербалізації зазначеного гіперконцепту; розглянуто і проаналізовано 
особливості вербалізації та дискурсивної актуалізації даного гіперконцепту в самоідентифікаційних і 
зовнішньоідентифікаційних фрагментах.

За результатами дослідження опубліковано 13 статей, 9 методичних вказівок, видано  Збірник власних 
перекладів викладачів та студентів «Натхнення». Ювілейний випуск з нагоди святкування 150-річчя 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова та 55-річчя факультету романо-германської 
філології та Збірник наукових статей студентів та викладачів відділення перекладу, присвячений 
150-річчя Одеського національного університету імені І. І. Мечникова та 55-річчя факультету романо-
германської філології. 
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2.1.10. ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Декан – доктор філологічних наук, професор Є. М. Черноіваненко

Філологічний факультет Одеського національного університету імені І. І. Мечникова складається 
з 8 кафедр. Кредо кожної кафедри таке: тільки за умови постійного наукового пошуку викладач може 
працювати у вузі. 

У 2015 році факультетом самостійно, а також за співучасті з іншими установами та вищими на-
вчальними закладами організовано та проведено 12 наукових заходів (з них 7 безпосередньо на базі 
Одеського університету). Серед них: міжнародних конференцій, круглих столів та семінарів – 6 ( у тому 
числі 2 на базі ОНУ); Всеукраїнських – 6 та регіональних – 3. На факультеті було видано 8 монографій, 
13 збірників наукових праць (з них 4 такі, що зареєстровані ВАК як фахові для філологів), 398 наукових 
статей викладачів, аспірантів та студентів (з них 138 статей надруковано в фахових виданнях України). 
Члени наукового колективу філологічного факультету активно співпрацювали з зарубіжними колегами, 
результатом чого є колективна монографія, яка вийшла у Польщі, а також 69 наукових статей, які були 
надруковані в виданнях за межами України У 2015 році кафедрами розроблялося 9 наукових тем. Всі 
теми виконувалися  без цільового фінансування;

Основний пріоритетний напрямок наукових досліджень та розробок філологічного факультету – 1.5. 
Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук.

Науково-педагогічні кадри

Результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок

- виконавцями теми «Сучасні проблеми лінгвістичної славістики в синхронії та діахронії» (науковий 
керівник професор Войцева О. А.) досліджено взаємозв’язок номінативних і когнітивних процесів у 
формуванні та функціонуванні лексики та фразеології слов’янських мов, дано опис номінацій одягу в 
ономасіологічному аспекті, розглянуто культурно марковану лексику в польській мові; поглиблено  ви-
вчення  символіки українських фольклорних текстів; досліджено дериваційний потенціал запозичень 
та оказіоналізмів у сучасних публіцистичних текстах.

- виконавцями теми «Текст і художній світ твору: аспекти взаємодії»; (науковий керівник професор 
Черноіваненко Е. М.) визначено та запропоновано головні стратегії дослідження наступним чином: 
текст і художній світ – дві іпостасі літературного твору. Ця подвійність твору пояснюється тим, що 
літературний твір складається зі слів, а слово також має подвійну природу: по-перше, це словоформа, 
а по-друге – значення і смисл, які породжують образ. З’ясовано, що текст служить завданню створення 
художнього світу як головної іпостасі твору. Було зроблено висновок, що інтерпретація твору як худож-
нього світу передбачає ретельний аналіз його тексту як запоруку правильності тлумачення

- виконавцями теми «Авторські світи в художньому тексті. Сучасні стратегії дослідження» (науко-
вий керівник доцент Раковська Н. М.) доведено, що множинні смислові зв’язки обумовлюють струк-
туру авторського світу художнього тексту і вказують на такі її ознаки, як цілісність, інтегративність, 
завершеність, що дозволяє побачити індивідуально-особистісну і в той же час національно-орієнтова-
ну модель. Встановлено, що авторський світ є історично мінливою категорією літературного процесу. 
Простежені трансформації авторського світу від риторичного типу літературної свідомості до постмо-
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Філологічний факультет 
 

Декан – доктор філологічних наук, професор Черноіваненко Є.М. 
 

 
Філологічний факультет Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 

складається з 8 кафедр. Кредо кожної кафедри таке: тільки за умови постійного наукового 
пошуку викладач може працювати у вузі.  

У 2015 році факультетом самостійно, а також за співучасті з іншими установами та 
вищими навчальними закладами організовано та проведено 12 наукових заходів (з них 7 
безпосередньо на базі Одеського університету). Серед них: міжнародних конференцій, 
круглих столів та семінарів – 6 ( у тому числі 2 на базі ОНУ); Всеукраїнських – 6 та 
регіональних – 3. На факультеті було видано 8 монографій, 13 збірників наукових праць (з 
них 4 такі, що зареєстровані ВАК як фахові для філологів), 398 наукових статей викладачів, 
аспірантів та студентів (з них 138 статей надруковано в фахових виданнях України). Члени 
наукового колективу філологічного факультету активно співпрацювали з зарубіжними 
колегами, результатом чого є колективна монографія, яка вийшла у Польщі, а також 69 
наукових статей, які були надруковані в виданнях за межами України У 2015 році кафедрами 
розроблялося 9 наукових тем. Всі теми виконувалися  без цільового фінансування; 

Основний пріоритетний напрямок наукових досліджень та розробок філологічного 
факультету – 1.5. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та 
гуманітарних наук. 

Науково-педагогічні кадри 
 

Науково-педагогічні 
кадри факультету 

2011 2012 2013 2014 2015 

Усього: 104 108 81 75 75 
з них: докторів наук 11 11 10 9 10 
           кандидатів 

наук 
61 64 51 47 52 

          працівників без 
наукового ступеня 

32 33 20 19 13 

  
Результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок 

- виконавцями теми «Сучасні проблеми лінгвістичної славістики в синхронії та діахронії» 
(науковий керівник професор Войцева О.А.) досліджено взаємозв’язок номінативних і 
когнітивних процесів у формуванні та функціонуванні лексики та фразеології слов’янських 
мов, дано опис номінацій одягу в ономасіологічному аспекті, розглянуто культурно 
марковану лексику в польській мові; поглиблено  вивчення  символіки українських 
фольклорних текстів; досліджено дериваційний потенціал запозичень та оказіоналізмів у 
сучасних публіцистичних текстах. 

- виконавцями теми «Текст і художній світ твору: аспекти взаємодії»; (науковий керівник 
професор Черноіваненко Е.М.) визначено та запропоновано головні стратегії дослідження 
наступним чином: текст і художній світ – дві іпостасі літературного твору. Ця подвійність 
твору пояснюється тим, що літературний твір складається зі слів, а слово також має подвійну 
природу: по-перше, це словоформа, а по-друге – значення і смисл, які породжують образ. 
З'ясовано, що текст служить завданню створення художнього світу як головної іпостасі 
твору. Було зроблено висновок, що інтерпретація твору як художнього світу передбачає 
ретельний аналіз його тексту як запоруку правильності тлумачення 

- виконавцями теми «Авторські світи в художньому тексті. Сучасні стратегії дослідження» 
(науковий керівник доцент Раковська Н.М.) доведено, що множинні смислові зв'язки 
обумовлюють структуру авторського світу художнього тексту і вказують на такі її ознаки, як 
цілісність, інтегративність, завершеність, що дозволяє побачити індивідуально-особистісну і 
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дерністського плюралістичного і багатовекторного підходу до категорії автора на сучасному етапі. 
Запропоновано головні стратегії дослідження категорії «авторський світ» (феноменологічні, імаго 
логічні, компаративні і так інше).

Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених

Науково-дослідна робота молодих вчених філологічного факультету здійснювалася за декількома 
напрямами.

1. Участь студентів у роботі наукових гуртків та груп, що діють на факультеті на постійній основі.
На кафедрі загального та слов’янського мовознавства керівником гуртка є доц. Л. І. Яковенко. Цього 

року кафедра змінила формат засідань з популярно-пізнавальних на суто наукові. Засідання гуртка по-
водяться раз на місяць. На кожному засіданні виступають два студенти або аспіранти, які знайомлять 
фуркантів кафедри з результатами своїх наукових досліджень у вигляді доповіді з презентацією. За-
вершується засідання обговоренням доповіді та її оцінкою. В 2015 р. результати своєї наукової роботи 
презентували: Я. Вітко, А. Мороз, М. Німченко Т. Юдіна, Д. Орел, В. Губич, В. Раснюк, Я. Кустол, В. 
Романенко, О. Пастух.

Крім суто теоретичних засідань гуртка фуркантів кафедри теорії літератури та компаративістики, 
було організовано зустрічі з письменниками Маркіяном Камишем (жовтень 2015) та Максом Кідруком 
(жовтень 2015).

2. Студенти брали участь у конкурсах та олімпіадах Всеукраїнського рівню та виборювали на них 
призові місця. Дипломами та грамотами були нагороджені:

1. Булка Н. (4 курс спец. «Російська мова і література»)– диплом за II місце на Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт («Російська мова»)

2. Бойко (Жегалова) О. (ІІІ курс спец. «Російська мова і література») отримала такі нагороди:
1. Грамота за І місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з російської мови та літератури
2. Грамота за перемогу в номінації «Наукова доповідь з літературознавства» у ІІ етапі Всеукраїн-

ської студентської олімпіади з російської мови та літератури
3. Грамота за перемогу в номінації «Літературознавче есе» у ІІ етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади з російської мови та літератури
3. Шибаєва М. (ІІІ курс спец. «Російська мова і література») отримала такі нагороди:
1. Грамота за ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з російської мови та літератури
2. Грамота за перемогу в номінації «Наукова доповідь із мовознавства» у ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади з російської мови та літератури
4. Бойко О., Шибаєва М. отримали Грамоту як команда Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова за І місце у командному заліку у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з 
російської мови та літератури

5. Фурканти кафедри української мови  за звітний період брали участь у І етапі Міжнародного мов-
но-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (Білоус Р. (ІІІ міс-
це), Ткаченко А. (І місце), Лозінська А. (ІІ місце), Хлиповка В. (ІІ місце)) та були направлені на 
участь у ІІ етапі конкурсу. 

Лозінська А. зайняла І місце на обласному (II) етапі цього конкурсу. 
6. Глініна Вероніка (3 курс спец. «Прикладна лінгвістика») за виступ-презентацію «Сприйняття 

політичних слоганів студентством: експериментальне дослідження» отримала сертифікат учасника ІІ 
етапу і була нагороджена грамотою за синтез креативних ідей та використання традиційних методик. 
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в той же час національно-орієнтовану модель. Встановлено, що авторський світ є історично 
мінливою категорією літературного процесу. Простежені трансформації авторського світу 
від риторичного типу літературної свідомості до постмодерністського плюралістичного і 
багатовекторного підходу до категорії автора на сучасному етапі. Запропоновано головні 
стратегії дослідження категорії «авторський світ» (феноменологічні, імаго логічні, 
компаративні і так інше). 

 
Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених 

 
Роки Кількість студентів 

які беруть участь у 
наукових дослідженнях 
(відсоток від загальної 
кількості студентів) 

Кількість молодих 
учених, які працюють на 
кафедрах 

Відсоток молодих 
учених,які залишаються на 
кафедрах після закінчення 
аспірантури 

2011 560  (75%) 18 50% 
2012 580 (80%) 24 60% 
2013 392 (79%) 15 40% 
2014 380 (86%) 9 20% 
2015 374 (82%) 11 30% 
    

 
Науково-дослідна робота молодих вчених філологічного факультету здійснювалася за 

декількома напрямами. 
1. Участь студентів у роботі наукових гуртків та груп, що діють на факультеті на 

постійній основі. 
На кафедрі загального та слов’янського мовознавства керівником гуртка є 

доц. Л. І. Яковенко. Цього року кафедра змінила формат засідань з популярно-пізнавальних 
на суто наукові. Засідання гуртка поводяться раз на місяць. На кожному засіданні 
виступають два студенти або аспіранти, які знайомлять фуркантів кафедри з результатами 
своїх наукових досліджень у вигляді доповіді з презентацією. Завершується засідання 
обговоренням доповіді та її оцінкою. В 2015 р. результати своєї наукової роботи 
презентували: Я. Вітко, А. Мороз, М. Німченко Т. Юдіна, Д. Орел, В. Губич, В. Раснюк, 
Я. Кустол, В. Романенко, О. Пастух. 

Крім суто теоретичних засідань гуртка фуркантів кафедри теорії літератури та 
компаративістики, було організовано зустрічі з письменниками Маркіяном Камишем 
(жовтень 2015) та Максом Кідруком (жовтень 2015). 

 
2. Студенти брали участь у конкурсах та олімпіадах Всеукраїнського рівню та 

виборювали на них призові місця. Дипломами та грамотами були нагороджені: 
1. Булка Н. (4 курс спец. «Російська мова і література»)– диплом за II місце на 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт («Російська мова») 
2. Бойко (Жегалова) О. (ІІІ курс спец. «Російська мова і література») отримала такі 

нагороди: 
1. Грамота за І місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з російської мови 

та літератури 
2. Грамота за перемогу в номінації "Наукова доповідь з літературознавства" у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади з російської мови та літератури 
3. Грамота за перемогу в номінації "Літературознавче есе" у ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади з російської мови та літератури 
3. Шибаєва М. (ІІІ курс спец. «Російська мова і література») отримала такі нагороди: 
1. Грамота за ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з російської мови 

та літератури 
2. Грамота за перемогу в номінації "Наукова доповідь із мовознавства" у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади з російської мови та літератури 
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3. Свої наукові здобутки студенти щорічно впроваджують в публікаціях та виступах на конферен-
ціях. Звітного року студентами філологічного факультету опубліковано 70 статей самостійно та 1 – в 
співавторстві з науковим керівником. Переважна більшість статей – в збірнику: Філологічні студії – VІ 
/ гол. ред. проф. Є. М. Черноіваненко. – Одеса, Одеський університет, 2015 (усього – 56).

Робота щорічної (у 2015 році – 71-ї) звітної студентської  конференції (Одеський національний 
університет, квітень) на філологічному факультеті проходила у 8 секціях, було заслухано та обгово-
рено  86 доповідей. Кафедрою болгарської філології було організовано ХІV Ювілейну Міжнародну 
студентську Кирило-Мефодіївську конференцію, присвячену 150-ій річниці Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова та 20-ій річниці створення спеціальності «Болгарська мова та лі-
тература»  (Одеса, 26 травня 2015 р.). Серед інших конференцій, у роботі яких взяли участь студенти 
філологічного факультету, такі: «Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти і чин-
ники». – Миколаїв, 2015 (26-27 березня), «Другі Громовськи читання. Російські народні говори: минуле 
та сучасне» (Кострома, Росія, 17–18 жовтня), «Творчість російськомовних письменників, які залишили 
Росію у 80-90 рр. ХХ ст.: проблеми системного наукового осмислення та популяризації» (Сочи, 22–24 
травня), Міжнародна науково-практична конференція студентів-іноземців підготовчих та базових 
факультетів, слухачів Центрів навчання громадян вищих навчальних закладів (Харків, квітень)

Інформація про захисти дисертацій:
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук:

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук:
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4. Бойко О., Шибаєва М. отримали Грамоту як команда Одеського національного 
університету імені І.І.Мечникова за І місце у командному заліку у ІІ етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади з російської мови та літератури 

5. Фурканти кафедри української мови  за звітний період брали участь у І етапі 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка (Білоус Р. (ІІІ місце), Ткаченко А. (І місце), Лозінська А. (ІІ місце), Хлиповка В. 
(ІІ місце)) та були направлені на участь у ІІ етапі конкурсу.  

Лозінська А. зайняла І місце на обласному (II) етапі цього конкурсу.  
6. Глініна Вероніка (3 курс спец. «Прикладна лінгвістика») за виступ-презентацію 

«Сприйняття політичних слоганів студентством: експериментальне дослідження» отримала 
сертифікат учасника ІІ етапу і була нагороджена грамотою за синтез креативних ідей та 
використання традиційних методик.  

 
3. Свої наукові здобутки студенти щорічно впроваджують в публікаціях та виступах на 

конференціях. Звітного року студентами філологічного факультету опубліковано 70 статей 
самостійно та 1 – в співавторстві з науковим керівником. Переважна більшість статей – в 
збірнику: Філологічні студії – VІ / гол. ред. проф. Є.М. Черноіваненко. – Одеса, Одеський 
університет, 2015 (усього – 56). 

Робота щорічної (у 2015 році – 71-ї) звітної студентської  конференції (Одеський 
національний університет, квітень) на філологічному факультеті проходила у 8 секціях, було 
заслухано та обговорено  86 доповідей. Кафедрою болгарської філології було організовано 
ХІV Ювілейну Міжнародну студентську Кирило-Мефодіївську конференцію, присвячену 
150-ій річниці Одеського національного університету імені І.І. Мечникова та 20-ій річниці 
створення спеціальності «Болгарська мова та література»  (Одеса, 26 травня 2015 р.). Серед 
інших конференцій, у роботі яких взяли участь студенти філологічного факультету, такі: 
«Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти і чинники». – Миколаїв, 
2015 (26-27 березня), «Другі Громовськи читання. Російські народні говори: минуле та 
сучасне» (Кострома, Росія, 17–18 жовтня), «Творчість російськомовних письменників, 
які залишили Росію у 80-90 рр. ХХ ст.: проблеми системного наукового осмислення та 
популяризації» (Сочи, 22–24 травня), Міжнародна науково-практична конференція 
студентів-іноземців підготовчих та базових факультетів, слухачів Центрів навчання 
громадян вищих навчальних закладів (Харків, квітень) 

 
Інформація про захисти дисертацій: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук: 
 

№
 п/п 

Дисертант Тема дисертації Науковий 
консультант 

1 Яковлєва Ольга 
Василівна 

Символьна мова українського 
обрядового дискурсу в системі 

національної лінгвоментальності 
Спец. 10.02.01 – українська мова 

 
Д.ф.н., проф. 

Ковалевська Т.Ю. 
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Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук: 
 

№
 п/п 

Дисертант Тема дисертації Науковий 
керівник 

1 Костенко  Ганна 
Костянтинівна 

Драматичний жарт як жанр в 
українській літературі кінця ХІХ – 

початку ХХ століття. Спец. 10.01.01 – 
українська література 

Д.ф.н., проф. 
Малютіна Н.П. 

 
2 

Остапенко Сергій 
Володимирович 

 

Жанр портрета в літературній критиці 
О.Мандельштама 

Спец. 10.01.02 – російська література 

К.ф.н., доц. 
Сподарець Н.В. 

3 Сайковська Олена 
Юріївна 

Сучасна болгарська фантастика: ґенеза, 
жанрові модифікації та поетика 

Спец. 10.01.03. – література 
слов’янських народів 

д.філол.н., 
ст.науков.спавробіт

ник Институту 
літератури АН 

України  
Сиваченко Г.М. 

4 Дмитриев  
Сергій Вікторович 

Когнітивно-ономасіологічний аналіз 
номінацій особи в сучасних українських 

соціолектах 
Спец. 10.02.01 – українська мова 

д. філол. н., проф. 
Ковалевська Т. Ю. 

5 Шаніна 
Ольга 

Сергіївна 

Медичний дискурс: комунікативно-
прагматичний і сугестивний аспекти 

Спец. 10.02.01 – українська мова 

д. філол. н., проф. 
Фрманова С. В. 

6 Стрій Людмила 
Іванівна 

Ритуальні жанри українського 
політичного дискурсу: семантичний і 

лінгвопрагматичний аспекти 
Спец. 10.02.01 – українська мова 

д.філол.н., проф. 
Кондратенко Н.В. 

7 Вдовиченко 
Наталія Володимирівна 

 

Вербалізація морально-етичних 
концептів в українській мовній картині 

світу 
Спец. 10.02.01 – українська мова 

д.філол.н., проф. 
Кондратенко Н.В. 

8 Перепелиця (Копусова) 
Марія Сергіївна 

«Мовні трансформації в мас-медійному 
дискурсі: комплексний аналіз» 
Спец. 10.02.02 – російська мова 

д.філол.н., проф. 
Кондратенко Н.В. 

 
Наукове та науково-технічне співробітництво з закордонними організаціями 

Здійснювалося за такими напрямами: спільне проведення наукових заходів; запрошення 
вчених інших країн для навчальної роботи в Одеському університеті та читання лекцій 
членами наукового колективу філологічного факультету слухачам навчальних закладів 
інших країн; проведення мовленнєвих студентських практик у слов’янських країнах 
(Болгарія, Польща); підвищення фаху викладачів шляхом стажування в навчальних закладах 
інших країн, а також участі у міжнародних семінарах; спільна видавнича діяльність з 
вченими інших країн. Так, аспірантку кафедри української мови Ігнатенко Д. А. було обрано 
членом журі ХХV-ої Республіканської олімпіади з української мови та літератури, яка 
відбулася 26-28 березня 2015 р. у м. Кишиневі; доцента кафедри української мови 
Дружинець М. Л. призначено членом оргкомітету Щорічної професорсько-викладацької 
науково-практичної конференції, яка в ПДУ імені Т. Г. Шевченка традиційно відбувається в 
січні, та членом оргкомітету Щорічної студентської науково-практичної конференції, яка в 
ПДУ імені Т. Г. Шевченка традиційно відбувається в квітні. 

 
Наукова та науково-технічна діяльність, що здійснювалась спільно з науковими 

установами Національної академії наук України 
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Наукове та науково-технічне співробітництво з закордонними організаціями

Здійснювалося за такими напрямами: спільне проведення наукових заходів; запрошення вчених ін-
ших країн для навчальної роботи в Одеському університеті та читання лекцій членами наукового колек-
тиву філологічного факультету слухачам навчальних закладів інших країн; проведення мовленнєвих 
студентських практик у слов’янських країнах (Болгарія, Польща); підвищення фаху викладачів шляхом 
стажування в навчальних закладах інших країн, а також участі у міжнародних семінарах; спільна видав-
нича діяльність з вченими інших країн. Так, аспірантку кафедри української мови Ігнатенко Д. А. було 
обрано членом журі ХХV-ої Республіканської олімпіади з української мови та літератури, яка відбулася 
26-28 березня 2015 р. у м. Кишиневі; доцента кафедри української мови Дружинець М. Л. призначено 
членом оргкомітету Щорічної професорсько-викладацької науково-практичної конференції, яка в ПДУ 
імені Т. Г. Шевченка традиційно відбувається в січні, та членом оргкомітету Щорічної студентської на-
уково-практичної конференції, яка в ПДУ імені Т. Г. Шевченка традиційно відбувається в квітні.

Наукова та науково-технічна діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами 
Національної академії наук України

Завідувача кафедри української мови, д. філол. н., проф. Ковалевську Т. Ю. виконувала обов’язки 
члена Експертної ради ДАК України, члена Української національної комісії з питань правопису при 
Кабінеті Міністрів України, члена Наукової ради МОН України. Завідувач кафедри прикладної лінг-
вістики професор Кондратенко Н.В. очолює Одеське обласне відділення Всеукраїнської асоціації ви-
кладачів української мови та літератури; вона також веде секцію «Українська мова» Малої академії 
наук Одеської області; доцент кафедри світової літератури Сподарець Н. В. є керівником секції «За-
рубіжна література» Малої академії наук Одеської області; старший викладач кафедри загального та 
слов’янського мовознавства С. В. Дмитрієв є членом журі конкурсу творчих робіт імені Т. Г. Шевченка 
(м. Київ); членом журі фінального етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури 
(м.  Хмельницький). 

Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями

Госпдоговірних тем, які фінансує облдержадміністрація, або міська державна адміністрація, факуль-
тет не виконує.

Завідувач кафедри української мови, д. філол. н., проф. Ковалевська Т. Ю. є:членом Комісії з визна-
чення соціально значущих видань місцевих авторів обласної державної адміністрації, представником 
Ліги меценатів ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика для учнів та студентської 
молоді; доцента кафедри української мови Хрустик Н. М. призначено: головою журі ІІІ обласного етапу 
ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика для учнів та студентської молоді (на-
каз Департаменту освіти і науки Одеської державної обласної адміністрації від 11 листопада 2014 р. 
№  314/ОД), головою журі ІІІ обласного етапу V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнів-
ської та студентської молоді імені Т. Шевченка (наказ Департаменту освіти і науки Одеської державної 
обласної адміністрації від 7 листопада 2014 р. № 306/ОД), головою журі обласної олімпіади ІІІ етапу 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури (наказ Департаменту освіти і на-
уки Одеської державної обласної адміністрації від 14 січня 2015 р.), головою журі конкурсу «Учитель 
року» (наказ Департаменту освіти і науки Одеської державної обласної адміністрації від 11 листопада 
2014 р. № 361/ОД ); Старший викладач кафедри загального та слов’янського мовознавства С. В. Дми-
трієв є членом журі обласного конкурсу «Вчитель року – 2015» та членом експертної комісії з видання 
соціально важливої літератури Одеської облдержадміністрації.

Поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності

Науковці факультету, а також дисертанти та студенти використовують електронні колекції науко-
вої періодики, які пропонує Наукова Бібліотека Одеського національного університету. На факульте-
ті створено сайти фахових наукових збірників «Мова», «Проблеми сучасного літературознавства», 
«Слов’янський збірник», “Записки з українського мовознавства». 
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Науково-дослідни роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

2015 року завершено розробку планової наукової теми кафедри теорії літератури та компаративіс-
тики - № 215: «Текст і художній світ твору: аспекти взаємодії» (реєстраційний номер  – 0111U005723, 
науковий керівник – проф. Черноіваненко Є. М.). На основі уточнення та узагальнення результатів 
розробки теми підготовлено до друку колективну монографію «Художність літератури: аспекти теорії 
та історії». Кафедрою видано 1 монографію, 1 збірник наукових статей («Проблеми сучасного літера-
турознавства»), зареєстрований ВАК як фаховій, 1 навчальний посібник (Жаборюк А. А. Бароко (доба, 
людина, стиль, художній світ): посібник з історії світової художньої культури / Анатолій Жаборюк. 
– Одеса: Астропринт, 2015. – 208 с.),  а також 22 статті: 8 з них – у фахових виданнях, 6 за межами 
України. Студентами, які брали участь у розробці кафедральної наукової теми, надруковано 5 статей. 
Науковці взяли участь у роботі 5 наукових конференцій в Україні, виступивши з 17 доповідями, а також 
– 1 наукової конференції за межами України, виступивши з 3 доповідями. Результати наукової роботи 
було втілено в учбовий процес: доцент Подлісецька О. О. у межах курсу «Вступ до літературознав-
ства» розробила лекцію «Художній світ літературного твору», а також практичне заняття «Художній 
світ поезії Б. І. Антонича «Назавжди». Професором Є.М. Черноіваненком було спрямовано курс лек-
цій  зі «Вступу до літературознавства» на  аналітику літературного процесу із застосуванням категорій 
«текст», «твір», «книга», «художній світ», «тип літератури», «природа художнього образу». Доцент Мі-
зінкіна О. О. у межах курсу «Естетика» на 5 курсі спец. «Російська мова і література» розробила лекцію 
«Феномен трагічного героя у художній літературі».

Керівником планової наукової теми кафедри болгарської філології № 114 «Структура і функціо-
нування болгарської мови в полімовному оточенні: сучасний стан і динаміка в часі» (0113U005005) 
є доктор філологічних наук, професор Колесник В. О. Визначено місце болгарських переселенських 
говірок в сучасному діалектному полімовному оточенні. Обґрунтовано висновок, що з’ясування струк-
турних особливостей та механізмів формування переселенських говірок, виявлення закономірностей 
трансформації діалектних систем внаслідок взаємодії з іншими болгарськими говірками та типологічно 
відмінним оточенням уможливлює моделювання сучасного стану  і напрямів розвитку фонетичних, 
граматичних та лексичних явищ переселенських болгарських говірок. Виявлено механізми взаємодії 
різноструктурних діалектних ідіомів, що обслуговують новосформовані соціуми. Розроблено методику 
аналізу болгарських переселенських говірок. Розроблено цілісний ланцюг науково-дослідних робіт у 
етнолінгвістичному напрямі. Дослідження дало можливість виробити  узагальнюючу колективну кон-
цепцію яка представлена в індивідуальних розділах колективної праці серії «Болгарські говірки в Укра-
їні» та «Одеська болгаристика». Розроблено спецкурс «Духовна й матеріальна культура бессарабських 
болгар: етнолінгвістичний аспект»  і доповнено лекційні курси з сучасної болгарської мови, діалекто-
логії, історії болгарської мови. Кафедрою видано 1 монографію (Георгієва С. І. Болгарська переселен-
ська говірка села Зоря (Камчик), Україна. Ідіолекти. Словник: монографія/ С. І. Георгієва // Българските 
говори в Украйна. – Том VII. – Одеса: Друк, 2015. – 258 с.), 1 збірник наукових матеріалів (Одеська бол-
гаристика. Науковий щорічник № 11-12 (2013-2014), присвячений 150-річчю Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова та 20-річчю спеціальності «болгарська мова та література». – Одеса: 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014. – 163 с.), 18 статей, з яких 7 – у фа-
хових виданнях України, 4 – за межами України. Працівником кафедри Сайковською  О. Ю. захищено 
кандидатську дисертацію. Кафедрою проведено ХІV Міжнародну студентську Кирило-мефодіївську 
конференцію. Провідною формою наукового співробітництва кафедри із закордонними організація-
ми (Великотирнівським університетом ім. Св.св. Кирила та Мефодія, Шуменським університетом ім. 
К. Преславського, Варненським ДІПКУ ім. П. Берона, ДЕСО ТУ-Габрово) – є організація та проведен-
ня студентських мовленнєвих практик.

Кафедрою загального та слов’янського мовознавства під керівництвом професора Войцевої О. А. 
було завершено розробку теми «Сучасні проблеми лінгвістичної славістики в синхронії та діахро-
нії». Номер держреєстрації – 0111 U 006701. У звітному році систематизовано результати досліджень. 
На кафедрі захищено 2 дисертації: доц. О. В. Яковлєва  захистила докторську дисертацію, ст. викл. 
С. В. Дмитрієв – кандидатську. Доцент кафедри Пейчева О. М. за запрошенням МСЦ пройшла підви-
щення кваліфікації у Міжнародному славістичному центрі (МСЦ) республіки Сербія. Науковці кафе-
дри взяли участь у роботі 3 конференцій в Україні, виступивши з 8 доповідями, а також – 6 конференцій 
за межами України, виступивши з 6 доповідями. Кафедрою видано 2 монографії, одна з яких (Текст – 
Предложение – Слово. Исследования по русскому языку: коллективная монография / Ред. Artur Czapiga 



213

i Zofia Czapiga. - Rzeszów: Wydawnictwo Universytetu Rzeszowskiego, 2014. – 145 с.) вийшла у Польщі. 
Науковцями кафедри видано 38 статей, з яких 19 – у фахових виданнях України, 6 – за межами України. 
Під науковим керівництвом викладачів кафедри 9 студентів надрукували свої статті.

Кафедра української мови працює над двома науковими темами. Науковим керівником теми «Дослі-
дження уснорозмовних форм існування української мови» (реєстраційний номер: 0112U002909  № 233) 
є кандидат філологічних наук, професор Л. А. Семененко. За звітний період уточнено перелік населе-
них пунктів, охоплюваних новими польовими дослідженнями; постійно поповнюється база теоретич-
ної літератури необхідної для опрацювання; вдосконалено пам’ятку для карткування зібраного матері-
алу; продовжено обговорення наукових та методичних засад відбору говіркового лексичного матеріалу; 
продовжено відбір і систематизація зібраного матеріалу; продовжено роботу над 3-ма кандидатськими 
дисертаціями з діалектологічної проблематики; опубліковано 10 наукових статей з проблематики теми.

Керівником наукової теми № 129 «Дослідження комунікативної сугестії у поліжанрових дискурсах» 
є доктор філологічних наук, професор Ковалевська Т. Ю. За звітний період доповнено й систематизова-
но фактичну базу дослідження в різних сугестогенних дискурсах; сформовано й апробовано концепту-
альні теоретичні основи дослідження; опрацьовано актуальну наукову літературу з проблематики теми, 
яка поповнюється сучасним розробками; виявлено перелік актуальних дискурсів та уточнено відповід-
ні субстратні критерії; видано чергову колективну монографію з проблематики теми; проведено низку 
майстер-класів з проблем медійного й комунікативного впливу. Звітного року кафедрою було органі-
зовано круглий стіл «Мовознавство Півдня України». – Одеса, 2015 (19 березня). Кафедра також брала 
участь в організації та проведенні декількох наукових заходів: 1) всеукраїнська науково-практична кон-
ференція студентів та молодих учених «Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти 
і чинники» (спільно з Миколаївським національним університетом імені В. О. Сухомлинського та Хер-
сонським державним університетом). – Миколаїв, 2015 (26-27 березня), 2) міжнародний науковий коло-
квіум «Між Шевченком, Рильським та сучасністю», до 120-ліття від дня народження М. Т. Рильського 
(БДУ імені Алеку Руссо). – Бельці, 2015 (20 березня), 3) сonferinţa ştiinţifică internaţională «Relevanţa 
şі calitatea formării universitare: competenţe pentru prezent şі viitor» (Universitatea de stat «Alecu Russo» 
din Bălţi). – Bălţi, 2015 (8 octombrie) / Tatiana KOVALEVSKA, dr. hab., prof. univ.; Maria DRUJINEŢ, dr., 
conf. univ.; Diana IGNATENCO, lect. univ., drd, 4) сonferinţa ştiinţifică internaţională «Tradiţie şi inovare 
în cercetarea filologică», сonsacrată celor 70 de ani de la fondarea catedrei de slavistică (Universitatea de stat 
«Alecu Russo» din Bălţi. Facultatea de litere. Catedra de slavistica). – Bălţi, 2015 (27 octombrie) / Diana 
IGNATENCO, lect. univ., drd.

Науковці кафедри активно  співпрацювали із міжнародними організаціями. Зокрема з: Центром 
української культури ПДУ імені Т. Г. Шевченка; Українським домом м. Тирасполя; Спілкою українців 
Придністров’я імені О. Бута; Міжнародною громадською організацією «Український центр «Співро-
бітництво»; Спілкою письменників Придністров’я;Товариством української культури «Стожари»; То-
вариством української мови «Мова калинова»; Посольством України в РМ; Громадською організацією 
«Укрпросвіта» імені Т. Г. Шевченка. Активним організатором такої співпраці є к. ф. н., доц. кафедри 
української мови ОНУ імені І. І. Мечникова Дружинець М. Л. Під науковим керівництвом проф.. Кова-
левської Т. Ю. успішно захищені 1 докторська та 1 кандидатська дисертації. Науковим колективом ви-
дано 2 монографії (Одеська лінгвістична школа : інтеграція підходів. Колективна монографія /відп.ред. 
Т. Ю. Ковалевська. – Одеса: ПолиПринт, 2015. - 330 с.; Завідувачі кафедри української мови Одеського 
національного університету : історія і сучасність. Колективна монографія / відп.ред. Т. Ю. Ковалевська. 
– Одеса: ПолиПринт, 2015. - 76 с.), 1 підручник (Хрустик Н. М. Сучасна українська мова. Морфеміка. 
Словотвір : підручник / Н. М. Хрустик. -  Одеса : Фенікс. - 270 с.), 5 навчальних посібників, 128 статей, 
з них – 36 у фахових виданнях України та 21 – за межами України, а також 9 студентських статей.

Професор Кондратенко Н. В. є керівником планової наукової теми кафедри прикладної лінгвістики 
«Комунікативно-прагматичні та лінгвокультурні аспекти дослідження мовних одиниць у різних типах 
дискурсу» (номер держреєстрації 0113U004892). 2015 року визначено специфіку функціонування мов-
них одиниць у дискурсах різних типів; здійснено аналіз політичного, мас-медійного, рекламного та 
економічного типів дискурсу; вивчено основні моделі сугестивного впливу в мас-медійному дискурсі; 
окреслено специфіку морально-етичних концептів української лінгвоментальності; здійснено комуні-
кативно-прагматичний аналіз політичного дискурсу в аспекті ритуальних жанрів; розроблено теорію 
мовних трансформацій текстів ЗМІ; проаналізовано аксіологічні аспекти економічного дискурсу. Три 
виконавця теми, М. С. Перепелиця, Л. І. Стрій, Н. В. Вдовиченко, під науковим керівництвом проф. 
Кондратенко Н. В. захистили свої кандидатські дисертації. Кафедрою видано 2 збірника статей (Фоми-
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на Л. Ф. «...Тайный смысл их царственных имен...»: Статьи по космонимике / Л. Ф. Фомина. –  Одесса: 
Астропринт, 2015. – 168 с.; Кутуза Н. В. Рекламний та PR-дискурс: аспекти впливу. – К.: Видавничий 
Дім Бураго, 2015), 8 навчальних посібників (серед них: Семененко О. Ю. Українська мова за профе-
сійним спрямуванням: Методичний посібник для студентів історичного та біологічного факультетів / 
О. Ю. Семененко. – Одеса, ПолиПринт, 2015. – 61 с.; Пономаренко Т. В. Методичні вказівки«Теорія 
вербальної комунікації та сучасні інформаційні технології» для студентів денної форми навчання фі-
лологічного факультетунапряму підготовки «Прикладна лінгвістика» - Одеса: Прінт-Бістро, 2015. – 
44 с.;), 40 статей, з яких 8 – студентських, 23 – у фахових виданнях (з них 6 – у журналі, який включено 
до науко-метричної бази Copernicus), 2 – за межами України.

На кафедрі світової літератури виконується тема  «Авторські світи в художньому тексті. Сучас-
ні стратегії дослідження» (за номером держреєстрації 0111U006090). Науковий керівник – кандидат 
філологічних наук, доцент Раковська Н. М. Цього року було узагальнено результати вивчення осо-
бливостей авторських світів з точки зору їхніх складових, належності митця до того чи іншого типу 
літератури. Систематизовано різноманітні засоби та напрями вивчення та опису категорії «авторський 
світ» та запропоновано модель  дослідження авторського світу (головні літературознавчі стратегії). Ви-
дано 1 монографію (Малиновский А. Т. «Обломов» И. А. Гончарова. Аспекты жанра / А. Т. Малинов-
ский. – Одесса: Астропринт, 2015. – 260 с.), 1 навчальний посібник (Мусий В. Б. История зарубежной 
литературы первой половины XIX века. Эпоха романтизма: учебное пособие / В. Б . Мусий. – Одесса: 
ОРИГУ НАГУ, 2015. – 372 с.), 81 статтю, з яких 21 – у фахових виданнях України, 18 – за межами Укра-
їни, а також – 17 статей студентів (з них 1 – в співавторстві). Проведено Всеукраїнську наукову конфе-
ренцію («Слов’янські наукові читання: літературознавчий та лінгвокультурологічний аспекти».19-20 
жовтня), кафедра взяла участь у Всеукраїнському фестивалі науки, провівши спільно з Пушкінською 
комісією Будинку вчених науково-теоретичний семінар «Внесок одеських науковців у сучасне літера-
турознавство». Вченими кафедри з метою вшанування пам’яті професора Слюсаря А. О. прочитано 
студентам спеціальності «Російська мова і література» цикл лекцій про вченого. Захищена 1 дисертація 
на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (Остапенко С. В.). Ряд членів наукового 
колективу продовжував співпрацю з Одеським інститутом вдосконалення вчителів, МАН, де здійсню-
валося апробування та впровадження результатів досліджень. доцентом Раковською Н. М. було роз-
роблено курс «Російське літературознавство ХХ ст.» (для І курсу спец. «Російська мова і література»), 
а також до курсу «Історія  російської критики» (4 курс спец. «Російська мова і література») залучені 
матеріали наукової роботи, зокрема лекції з критичного дискурсу Ак. Волинського; доцент Малинов-
ський  А. Т. вніс зміни у лекційні курси «Історія зарубіжної літератури» (для студентів 3 курсу спец-
ті «Укр. мова та літ-ра»), «Культурологія» (для студ. 5-х курсів спец-тей «Російська мова та літ-ра», 
«ПКЛ»), впровадивши такі лекції:  «Російська етологічна проза 1 ї пол. ХІХ ст.», «Фізіологічні нариси 
І. О. Гончарова», «Маргінальність особистості як об’єкт культурологічного дослідження»; доцент Т. Ю. 
Морева до курсу «Історія російської літератури останньої третини ХІХ ст.» (3 курс, спец. «Російська 
мова і література») додала такі лекції:: «Драматургия как составляющая авторского мира А. П. Чехова»; 
«Своеобразие авторского мира Вс. Гаршина»; професор В. Б. Мусий розробила лекцію «Циклизация 
прозы как одна из особенностей авторского мира Н. В. Гоголя» у рамках курсу «Історія російської літе-
ратури І пол. ХІХ  ст.» (2 курс спец. «Російська мова і література»). 

Планова наукова тема кафедри російської мови - «Російська мова: функціонування мовних одиниць 
у синхронії та діахронії» (номер держреєстрації 0111U005115). Науковий керівник – професор Сте-
панов  Є. М. Науковцями установлено спільні й особливі когнітивні та лінгвокультурологічні риси 
функціонування мовних одиниць, притаманні російському писемному та усному мовленню різних іс-
торичних періодів. Результати наукової роботи втілено 67 статтях. З них 21 – у фахових виданнях Укра-
їни, 11– у виданнях інших країн. До наукової роботи було залучено також студентів, якими видано 21 
статтю. Кафедрою було видано черговий випуск збірника «Мова», який має статус фахового в Україні; 
цього року журнал було включено до науко-метричної бази Copernicus. Одним з найголовніших на-
прямів наукової роботи кафедри російської мови є проведення наукових заходів, перш за все – Міжна-
родної наукової конференції «Русистика і сучасність» (за співучастю з Жешувським, С.-Петербурзьким 
університетами, Балтійською міжнародною академією). Цього року її (це вже XVIIІ конференція) було 
проведено в Балтійській міжнародній академії (Латвія, Рига). Загальна кількість учасників з 15 країн 
світу – 132. Наукові ідеї вчені кафедри активно впроваджують в учбовий процес. Перш за все - у формі 
учбової та методичної літератури. Звітного року це 2 посібники (Баранник Л. Ф. Лексика русских пе-
реселенческих говоров Одесской области, функционирующих в разноязычном окружении. – Одесса: 
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ОНУ, 2015; Савченко О. В. Конспект лекцій (в двох частинах) з дисципліни «Професійно орієнтована 
польска мова». Ч. 1./Укл. О. В. Савченко, А. Є. Денисова.-Одеса:ОНПУ,2014.- 68 с.). Крім того було 
розроблено нові лекційні та спеціальні курси: Собченко Н. С. «Функциональное словообразование в 
аспекте РКИ». Спецкурс для студентів-іноземців ІІ курсу; Собченко Н. С. «Ортология». Спецкурс для 
студентів-іноземців 1 курсу; Шумарина Т. Ф. «Русский язык в социолингвистическом аспекте». Курс 
лекцій для студентів VI курсу. Члени наукового колективу активно співпрацювали з суспільними ор-
ганізаціями (кафедра є колективним членом Української асоціації викладачем російської мови та літе-
ратури, а професор Степанов Є. М. – член Президії цієї організації), з Інститутом інноваційних техно-
логій та змісту освіти МОНМС України з метою підготування учбових посібників нової генерації для 
студентів, а також посібників з російської мови для учнів середніх учбових закладів.

Кафедра української літератури продовжувала розробку теми «Жанрові процеси в українській літе-
ратурі ХІХ – ХХІ століть: між каноном і неканонічними формами». Науковий керівник – доктор філо-
логічних наук, професор Малютіна Н. П. Науковим колективом доведено, що характер віднесення до 
жанрового канону в українській літературі ХІХ – ХХ століття впливає на моделювання картини худож-
нього світу в синкретичних родо-жанрових формах; метажанри пов’язані з авторською модальністю, 
стають помітним явищем в ХХ столітті внаслідок руйнування родо-жанрових характеристи твору. Була 
розроблена методика аналізу синкретичних (гібридних) родо-жанрових форм в (творчості І. Багряного, 
в жанрі ліричного послання Т. Шевченка); запропоновано підходи до проблеми руйнування жанрового 
канону комедійних жанрі;. розроблено деякі теоретичні аспекти поняття «метажанр» на основі функці-
онування в українській літературі кінця ХІХ – поч. ХХ ст. драматичного жарту, епічної драми; описано 
ряд процесів у сучасній драматургії і театрі, зокрема «метатеатральність» (у творчості А. Яблонської, 
О. Погребінської, Н. Нєждани); доведено міждисциплінарний інтермедіальний характер перформансу 
у сучасній поп-культурі (на прикладі перформансів Ю. Андруховича). Кафедрою видано 1 моногра-
фію (Ісаєнко Л. М. Пам’яті світлі джерела / Любов Ісаєнко. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2015. 
– 576  с.), матеріали наукових досліджень членів колективу включено до колективної монографії, яка 
вийшла у Польщі, опубліковано 19 статей, з яких 8 у фахових виданнях, а 6 – за межами України. На 
кафедрі захищено кандидатську дисертацію Костенко Г.К. Проведено всеукраїнську наукову конфе-
ренцію «VII Фащенківські читання. Жанр в контексті літературної (само)свідомості» (11-12 грудня). 
Результати наукової роботи впроваджено в учбовий процес у вигляді 2 посібників (Нечиталюк І. В. 
Українська література у світовому контексті. Методичні рекомендації / Ірина Нечиталюк. – Одеса : 
Центр оперативного друку «Персей», 2015. – 26 с.; Нечиталюк І. В. Художні особливості малої прози 
кінця ХІХ – початку ХХ століття / Ірина Нечиталюк. – Одеса : Центр оперативного друку «Персей», 
2015. – 24 с.). 



216

2.1.11. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Декан – кандидат юридичних наук, професор  В. І. Труба
 
Наукову діяльність на економіко-правовому факультеті здійснюють сім кафедр: 
кафедра загальноправових дисциплін та міжнародного права; кафедра конституційного права та 

правосуддя; кафедра цивільно-правових дисциплін; кафедра адміністративного та господарського 
права; кафедра кримінального права, кримінального процесу та криміналістики; кафедра економіки і 
управління; кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту.

Основні пріоритетні наукові напрями економіко-правового факультету:
1.5. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук. Економічні 

науки та  політико-правові науки. 
На економіко-правовому факультеті не виконується тем з фінансуванням за рахунок видатків 

державного бюджету та з інших джерел.
На факультеті виконується 8 (вісім) кафедральних тем без цільового фінансування.

На економіко-правовому факультеті протягом звітного періоду було проведено 7 наукових і науково-
практичних заходів, серед яких найважливішими стали: VІ Міжнародний круглий стіл «Актуальні 
соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів», Х Міжнародна науково-
практична конференція «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання 
інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи» (зазначені заходи відбулися 28-29 квітня 2015 р.) 
та Міжнародна науково-практична конференція «П’яті юридичні диспути з актуальних проблем 
приватного права», присвячена пам’яті видатного правознавця Є. В. Васьковського (м. Одеса, 22 травня 
2015 р.).  

У роботі VІ Міжнародного круглого столу та Х  Міжнародної науково-практичної конференції (28-
29 квітня 2015 р.) взяли участь 107 осіб, з яких: 7 – учасники з інших країн (Білорусі, Росії, Фінляндії, 
Німеччини, Польщі, Італії); 26 – учасники з інших міст України (Донецька, Харкова, Херсона, Львова, 
Києва, Кривого Рогу, Ізмаїла). Конференція була організована спільно кафедрою бухгалтерського 
обліку, аналізу та аудиту і кафедрою економіки та управління Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова. 

У роботі Міжнародної науково-практичної конференції «П’яті юридичні диспути з актуальних 
проблем приватного права», присвяченої пам’яті видатного правознавця Є. В. Васьковського (м. Одеса, 
22 травня 2015 р.) взяли участь 80 осіб, у тому числі 45 іногородніх та іноземних учасників з України, 
Росії, Білорусі та Молдови.  

За результатами всіх названих заходів було видано збірники матеріалів.
Крім того, на факультеті у 2015 р. проводився постійно діючий науково-методологічний семінар з 

правознавства.
Також співробітники, аспіранти та здобувачі кафедр економіко-правового факультету брали участь у 

наукових заходах, що проводилися за межами ОНУ. Так, наприклад: 7-9 жовтня 2015 р. члени кафедри 
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту взяли участь у Другій Міжнародній науково-практичній 
конференції «Інформаційні технології в інноваційному бізнесі / ІТІБ – 2015» (Харківський національний 
університет радіоелектроніки, 7-9 жовтня 2015 року, м. Харків); 19 червня 2015 р співробітники кафедри 
конституційного права та правосуддя взяли участь у роботі круглого столу «Науково-доктринальне 
забезпечення розвитку конституційної юстиції в Україні», присвяченого 19-й річниці Конституції 
України.

До найважливіших результатів прикладних досліджень можна віднести результати, отримані в 
рамках теми «Стратегічні орієнтири модернізації економіки України та її регіонів»,  керівник – д.е.н., 
проф. Захарченко В. І., № ДР 0114U001554, період виконання (02.2014 р. – 12.2018 р.). – визначені 
основні фактори соціально-економічного розвитку України. Запропоновано основні напрями 
модернізації української економіки. З’ясовано характерні риси сучасної модернізації економіки України 
та її регіонів. 

Первісні наукові результати з даної НДР відповідають програмі Кабінету Міністрів України  від 
11.12.2014 р. та конкретно її розділам: нова економічна політика, нова соціальна політика, нова політика 
управління державною власністю.
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155 
  

Науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених 
 

Роки Кількість студентів, які беруть 
участь у наукових дослідженнях 
(відсоток від загальної кількості 

студентів) 

Кількість молодих учених, 
які працюють у ВНЗ або 

науковій установі 

Відсоток молодих учених, 
які залишаються у ВНЗ 

або установі після 
закінчення аспірантури 

2012             221 (10,69 %) 22              0 (0 %) 
2013             226 (12,16 %) 17              0 (0 %) 

       2014  218 (12,20 %)          15   0 (0 %) 
2015 190 (12,90 %)          22   0 (0 %) 

 
Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями  
 

Країна 
партнер 

Установа - 
партнер 

Тема 
співробітництва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні 
результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 
Литва, 
Естонія, 
Великобри
танія, 
Фінляндія 

Каунаський 
технологічний 
університет 
(Литва)  – 
координатор 
проекту;  
Естонська бізнес-
школа (Естонія); 
Університет 
Гринвічу 
(Велобританія); 
Університет 
Тампере 
(Фінляндія). 
 

ТЕМПУС «Освіта 
для лідерства, 
інтелігентності та 
розвитку таланту» 

Грантова угода на 
виконання 
проекту ELITE 
544343-TEMPUS-
1-2013-1-LT-
TEMPUS-SMHES 
 

Створення 
інфраструктури 
(персонал, 
обладнання, 
програмне 
забезпечення, 
інформаційні 
ресурси) для 
ефективної 
реалізації 
університетами 
послуг 
з  лідерського та 
організаційного 
потенціалу L&OD.   
Розробка 
методологічного та 
навчального 
середовища 
(контент, методи, 
інструменти) для 
ефективної 
реалізації 
університетами 
послуг з  навчання 
та організаційного 
розвитку у 3 
пілотних сферах 
(освіта (ED), 
державна служба 
(PS), 
підприємництво 
(EN). 
Здійснення заходів 
щодо політичної, 
законодавчої, 
організаційної та 
громадської 
підтримки ролі 
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університетів як 
генераторів 
соціального 
прогресу в 
імплементації 
державної політики 
з розвитку 
персоналу шляхом 
реалізації послуг з 
навчання та 
організаційного 
розвитку. 
Створення 
навчальних програм 
для формування та 
розвитку центру 
лідерства ОНУ ім.  
І. І. Мечникова 

2. Литва Європейський 
гуманітарний 
університет 

Програма Human 
Rights House 
Network 
«Міжнародне право 
для захисту 
суспільних 
інтересів»   

Індивідуальний 
контракт на 
навчання 

Підвищення 
кваліфікації 
викладача 

3.  
Молдова, 
Словенія, 
Російська 
Федерація  

Університет 
Марібору – 
координаційна 
установа, 16 
університетів-
партнерів з 
Молдови, 
Словенії, 
Російської 
Федерації та 
України 

Спільний проект 
ТЕМПУС «Реформа 
навчальних 
програм» (JPCR) - 
2012-3004/001/001 
530391-2012-SI-
JPCR, «Законодавче 
забезпечення 
європейської 
політики сусідства 
та належне 
врядування» 
(EUNEG) 2012-2015 

Угода про 
співробітництво  

Розробка 
навчальної 
програми  
з 17 курсів − 9 
обов'язкових для 
всіх студентів та 8 
додаткових курсів з 
двох спеціалізацій 

 
Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями 

20 жовтня 2015 р. співробітники кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту доц. Кусик Н.Л., доц. Побережець О.В., ст. 
викл. Буслаєва Г.В., ст. викл. Багдік’ян С.В., аспіранти та здобувачі кафедри прийняли участь у круглому столі «Методологічні засади 
формування та поширення інформації зі статистики підприємств», що був проведений Головним управлінням статистики в Одеській 
області у м. Одеса. У рамках цього заходу відбулася зустріч фахівців ГУС в Одеській області з представниками вищих навчальних закладів 
та були обговорені основні проблеми статистичного обліку підприємств.  

 
Поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності 

Інформаційне забезпечення наукової діяльності на факультеті здійснюється за рахунок використання інтернет-ресурсів 
університету. Науковці факультету мають електронний доступ як до наукової періодики України, розміщеної  на сайтах вітчизняних 
наукових бібліотек, так і до відповідних зарубіжних джерел.        
 

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу 
викладачів 

Протягом звітного періоду наукові дослідження на економіко-правовому факультеті 
проводились в рамках восьми тем науково-дослідницьких робіт, які відповідають 
пріоритетним напрямкам наукових досліджень Одеського національного університету імені 
І.І. Мечникова. 

Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями

20 жовтня 2015 р. співробітники кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту доц. Кусик Н. Л., 
доц. Побережець О. В., ст. викл. Буслаєва Г. В., ст. викл. Багдік’ян С. В., аспіранти та здобувачі кафе-
дри прийняли участь у круглому столі «Методологічні засади формування та поширення інформації зі 
статистики підприємств», що був проведений Головним управлінням статистики в Одеській області 
у м. Одеса. У рамках цього заходу відбулася зустріч фахівців ГУС в Одеській області з представниками 
вищих навчальних закладів та були обговорені основні проблеми статистичного обліку підприємств. 

Поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності

Інформаційне забезпечення наукової діяльності на факультеті здійснюється за рахунок використан-
ня інтернет-ресурсів університету. Науковці факультету мають електронний доступ як до наукової пері-
одики України, розміщеної  на сайтах вітчизняних наукових бібліотек, так і до відповідних зарубіжних 
джерел.       
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Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

Протягом звітного періоду наукові дослідження на економіко-правовому факультеті проводились в 
рамках восьми тем науково-дослідницьких робіт, які відповідають пріоритетним напрямкам наукових 
досліджень Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Тема НДР  «Стратегічні орієнтири модернізації економіки України та її регіонів»: № ДР 0114U001554; 
строки виконання: 02.2014 р. – 12.2018 р.; науковий керівник – д.е.н., проф. Захарченко  В. І.

Результати: 
Захищено: 1 докторську і 1 кандидатську дисертації. 
Докторська дисертація: Масленніков Є. І. «Забезпечення системи управління фінансовою стійкістю 

промислового підприємства: теорія і методологія» (Київ, 2015).
Кандидатська дисертація: Кривоногова І. Г. «Забезпечення інноваційно-інвестиційної активності 

промислового підприємства в трансформаційній економіці» (Одеса, 2015).
Публікації: Захарченко В. І. Науково-методичні засади передпланової оцінки інноваційно-інвести-

ційних проектів: монографія / В. І. Захарченко та ін. − Одеса: Атлант, 2015. − 104 с.; Захарченко В. І. 
Методи і моделі в управлінні науково-технологічним розвитком промислового підприємства: моно-
графія / В. І. Захарченко, М. О. Дамаскін. − Одеса: Атлант, 2015. − 104 с.; Захарченко В. І. Розвиток 
промислового підприємства на основі моделювання процесу диверсифікації виробництва: монографія 
/ В. І. Захарченко, Ф. М. Аль-Шаргі. − Одеса: Атлант, 2015. − 124 с.; Захарченко В. І. Комерціалізація 
промислового підприємства в трансформаційній економіці: монографія / В. І. Захарченко. − Одеса: 
Атлант, 2015. − 111 с.

Тема НДР «Соціальна відповідальність бізнесу та інституціональні новації»: № ДР 0114U001555; 
строки виконання: 02.2014 р. – 12.2018 р.; науковий керівник – д.е.н. Меркулов М. М.

Результати:
Меркулов Н. Н.  Экономическая безопасность бизнеса в трансформационной экономике: навч. по-

сібник / Н. Н. Меркулов, В. И. Захарченко, Л. В. Ширяева, Н. В. Захарченко. − Одеса: Бахва, 2015. − 
188  с.; Захарченко В. І. Управління проектами в трансформаційній економіці: навч. посібник / В. І.  За-
харченко, О. В. Балахонова. − Одесса: Бахва, 2015. − 188 с. 

Тема НДР «Формування національної моделі сталого розвитку в умовах глобальних трансфор-
мацій»: № ДР 0115U003915; строки виконання: 01.04.2015 − 31.12.2017; науковий керівник – к.е.н., 
доц. Кусик Н. Л.

Результати:
Захищено 1 кандидатську дисертацію: Балог О. Г. «Методичні засади формування стратегічного 

бачення соціально-економічного розвитку регіонів» (Харків, 2015). 
Публікації: Конкурентоспроможність підприємств в умовах ринкової економіки: у 3-х томах: Том  2: 

Теоретико-методологічні основи конкурентоспроможності: монографія / [В. І. Гавриш, О. М. Яцен-
ко, В. І. Перебийніс та ін.]; за заг. ред. В. С. Ніценка, О. В. Захарченка, М. А. Зайця. – Одеса: ВМВ, 
2015. – 174 с.;  Конкурентоспроможність підприємств в умовах ринкової економіки: у 3-х томах: Том 
3: Галузеві особливості конкурентоспроможності в умовах глобалізації: монографія / [Т. Л. Мостен-
ська, В. Я.  Омельченко, О. О. Красноруцький, Ю. В. Ушкаренко, Н. С. Скопенко та ін.]; за заг. ред. 
О. В. Захарченка, М. А. Зайця, В. С. Ніценка. – Одеса: ВМВ, 2015. – 572 с.; Моделювання процесів в 
економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій: монографія / за 
заг. ред. В. О. Тімофєєва, І. В. Чумаченко. – Харків: ХНУРЕ, 2015. – 245 с. (9,2 д.а.) / Ковалевська А. В., 
Кусик  Н.  Л., Таран Н. С. – Розділ 1.13. Формування моделі соціально відповідальної діяльності ком-
панії. – С. 150 – 160; Інтеграція та самоорганізація аграрного бізнесу в умовах децентралізації влади: 
[монографія] / [Лупенко Ю. О., Кропивко М. Ф., Малік М. Й. та ін.]; за ред. Ф. Кропивка, В. В. Россохи. 
– К.: ННЦ ІАЕ, 2015. – 484 с. / Ніценко В. С. та ін. - Розділ 3. Система управлінських установ для забез-
печення розвитку сільського господарства і АПК в умовах децентралізації влади, 3.4. Функції органів 
міжгосподарського і господарського управління. – С. 243-259; Теоретико-методологічні основи регу-
лювання економічних процесів: від кризи до сталого розвитку: монографія / за заг. ред. д.е.н. професора 
О. В. Кендюхова. – Київ: ДЕТУТ, 2015. – 216 с. / Розділ 2, п 2.1 – Кіртока Р. Г. Основні перспективи 
інституційних перетворень в умовах розвитку ринкових відносин національної економіки. − С. 49-53.



220

Тема НДР «Приватно-правове регулювання суспільних відносин: традиції, сучасність, перспек-
тиви»:  № ДР 0113U002740; строки виконання: 01.03.2013 – 31.12.2017; науковий керівник – д.ю.н., 
проф.  Канзафарова І. С.

Результати:
Захищено  4 кандидатські дисертації: Гніздовська Г. М. «Цивільно-правове регулювання суспільних 

відносин у сфері професійного футболу України»  (Київ, 2015);  Федоров А. А. «Правова охорона ди-
зайнерських рішень в Україні» (Київ, 2015); Святошнюк А. Л. «Інститут розірвання порушеного дого-
вору у цивільному праві України та країн Європейського Союзу (порівняльно-правовий аналіз)» (Київ, 
2015); Сосніна Г. В. «Правове регулювання сервітутів в Україні» (Одеса, 2015).

Тема НДР «Механізми публічно-правової і приватноправової регламентації суспільних відносин у 
адміністративно-політичній, соціально-культурній та господарській сферах»: № ДР 0112U002484; 
строки виконання: 01.01.2012 – 31.12.2016; науковий керівник – д.ю.н., проф. Миколенко О. І.

Результати: 
Захищено 3 кандидатські дисертації:
Дуліна О. В. «Суб’єкти адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері земельних 

відносин» (Запоріжжя, 2015); Найфлейш В. Д. «Окрема думка судді в господарському процесі» (Київ, 
2015); Борщенко В. В. «Групові позови в господарському процесі» (Київ, 2015).

Публікації: 
Миколенко О. І. Суб’єкт адміністративної відповідальності в доктрині сучасного адміністративно-

го права (на прикладі адміністративних правопорушень в сфері земельних відносин) : монографія / 
О. І. Миколенко, О. В. Дуліна. −  Одеса: Фенікс, 2015. − 200 с. ; Степанова Т. В. Окрема думка судді як 
складова суддівського угляду в господарському судочинстві : монографія / Т. В. Степанова, В. Д. Най-
флейш. – Одеса: Фенікс, 2015. – 196 с. ; Смітюх А. В. Корпоративне право у схемах: навч. посібник 
(гриф МОН) / А. В. Смітюх. – К.: Істина, 2015 – 324 с.

Тема НДР «Імплементація міжнародних стандартів прав людини в розвитку правової системи 
України та особливості їх реалізації»: № ДР 0113U002990; строки виконання – 01.04.2013 – 31.12.2017; 
науковий керівник – д.ю.н., проф. Корчевна Л. О. 

Результати: 
Кармазіна К. Ю. Дії захисника під час кримінального провадження в суді першої інстанції: мето-

дичні рекомендації для адвокатів. Книга третя. − Київ: Національна асоціація адвокатів України, 2014. 
– 68 c.; Ромашкін С. В. Прокуратура в Україні : методичні рекомендації до вивчення навчального курсу 
«Прокуратура в Україні» для студентів економіко-правового факультету . − О: Фенікс, 2015. – 72 с. 

20 наукових статей, 32 тез доповідей на конференціях.
Тема НДР «Законодавство та право кримінально-правового напряму в період глобалізації»: № ДР  

0113U002883; строки виконання: 01.04.2013 – 31.12.2017; науковий керівник – к.ю.н., доц. Дришлюк І. А.

Результати: 
Павлова Т. О. Кримінальне право. Загальна частина : навч.-метод. посіб.  / Т. О. Павлова. – Одеса: 

Фенікс, 2015. – 176 с.
8 наукових статей, 25 тез доповідей на конференціях.
Тема НДР «Особливості і тенденції розвитку правотворчості в умовах трансформації суспіль-

ства»: № ДР  0113U003317, науковий керівник – д.ф.н., к.ю.н., проф. Плавич В. П.
Результати: Сумісно з Одеською державною академією будівництва та архітектури проведено  Між-

народну науково-практичну конференцію «Особливості розвитку правотворчості в умовах трансфор-
мації суспільства».

11 наукових статей, 14 тез доповідей на конференціях.
Основні труднощі та недоліки в організації досліджень  пов’язані з  необхідністю: оновлення 

комп’ютерної техніки; належного забезпечення кафедр канцелярськими виробами. В поганому стані 
перебувають санітарно-побутові приміщення (їх технічний стан і вигляд здійснюють негативний вплив 
на психічний і емоційний стан співробітників факультету, як наслідок, знижується не лише інтелекту-
альна активність науковців, а й загальний рівень їх викладацької працездатності). 
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2.1.12. ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Декан – кандидат філософських наук, доцент О. В. Чайковський

Філософський факультет був створений в 2000 році. Зараз на факультеті 3 кафедри – кафедра культуроло-
гії, кафедра філософії природничих факультетів, кафедра філософії і основ загальногуманітарного  знання.

Основні пріоритетні напрями :  фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем роз-
витку науково-технічного, соціально-економічного,  людського потенціалу для забезпечення конкуренто-
спроможності України  та сталого розвитку суспільства і держави.

Науково-педагогічні кадри

Закінчена комплексна міжкафедральна наукова тема без цільового фінансування „Дослідження фі-
лософсько-методологічних, культурологічних та теоретико-системних аспектів знання та пізнання”,  
№   держреєстрації – 011U005724.  Термін виконання – 01.06.2011 – 31.12. 2015 рр. Науковий керівник 
– Чайковський Олександр Владиславович, к. філос. н., доцент, декан філософського факультету

Найважливіші наукові результати теми - створення, оформлення і презентація у текстуальній формі   
концепції інтегрального синтезу і взаємодоповнюваності  філософсько-методологічних, культурологіч-
них та теоретико-системних  аспектів знання та пізнання. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у : а) удосконаленні та розвитку параметричної за-
гальної теорії систем, яка була вперше розроблена всесвітньо відомим філософом та логіком А. І. Уйо-
мовим (запропоновані нові параметри мови тернарного опису; на підставі системного підходу А. І. Уйо-
мова розроблено модель аналізу та застосування в сучасному науковому і філософському пізнанні, а та-
кож у викладанні логіки  базової категорії логіки Арістотеля – «співвіднесене» (Л. М. Терентьєва); б) в 
створенні теоретико-концептуальної бази, поняттєвого каркасу та методологічних моделей  нових між-
дисциплінарних напрямків (лінгвістика та граматології логіки (К. В. Райхерт), антропологія історично-
го (О. А. Довгополова), теоретична біографістика та філософська архівістика (І. В. Голубович), антро-
пологія права (С. П. Шевцов); в) в розробці нормативно-критичного підходу в західноєвропейській та 
давньоіндійській епістемології (С. Г. Секундант); г) в обґрунтуванні теоретичного статусу антропології 
як методології синтезу наук про людину (О. С. Петріківська); д)  в створенні філософсько-методоло-
гічного підґрунтя для біоетики, нейроетики та нейротеології (Ф. А. Тихомірова, О. В.  Ніколенко): е) в 
створенні концептуального каркасу філософії багатовимірності (Л. М. Богата). 

Серед найвагоміших наукових результатів фінального етапу дослідження теми є теоретичне осмис-
лення, систематизація і концептуалізація наукової традиції філософського факультету ОНУ імені 
І. І. Мечникова. Це стало можливим на підставі здійсненого на попередніх етапів визначення місця і 
ролі ідей видатних філософів, засновників філософського факультету ОНУ  А. І. Уйомова й М. М.  Вер-
нікова. Результати філософських пошуків цих відомих  вчених дозволили створити основу концепції 
інтегрального синтезу і взаємодоповнюваності  філософсько-методологічних, культурологічних та те-
оретико-системних  аспектів знання та пізнання. 

Визначений концепт «одеська філософська школа»,  под яким  слід розуміти не лише тих видатних 
філософів, які створили філософський факультет (О. В. Чайковський, А. І. Уйомов, Л. М. Терентьєва, 
М.  М.  Верніков, П. К. Лобазов, І. Я. Матковська та ін.), їх учнів, послідовників, започатковані ними на-
укові напрями тощо, проте й представників історико-філологічного факультету Новоросійського універ-
ситету: М. Я. Грот, М. М. Ланге, Н. М. Кондаков, Ф. І. Успенський, П. М. Біцилі, Г. В.Флоровський та ін. 

Практичне застосування отримали наукові розробки: а) проблематики культурних просторів  по-
граниччя  і подолання конфліктів в негомогенному суспільстві в рамках співробітництва з науковим 
семінаром «Границі в Європі», що об’єднує дослідників Норвегії, України, Німеччини, Румунії (2014-
2015 роки, керівник – проф. Довгополова О. А.); б) в галузі культурної пам`яті в рамках виконання  між-
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Філософський факультет 

Декан – кандидат філософських наук, доцент О. В. Чайковський  
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філософському факультеті, усього: 2012 2013 2014 2015 
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народного гранту «Культура примирення» сумісно с Міністерством зовнішніх справ Німеччини (проф. 
Довгополова О. А.); в) ієрархії багатовимірного мислення (горизонтальна та вертикальна багатовимір-
ність) в рамках розробки нових освітніх технологій та їх апробації на методологічних семінарах для 
аспірантів філософського факультету (проф. Богата Л. М.); е) проблематики філософської архівісти-
ки, доробки якої втілені в діяльності комплексної наукової програми ОНУ «Феномен тоталітаризму 
та шляхи його подолання», Громадської Ради Одеського обласного державного архіву, а також пред-
ставлені в монографії:  Голубович И. В., Галчева Т. Н. «Понемногу приспособляюсь к независящим 
обстоятельствам»: П. М. Бицилли и семья  Флоровских в первые годы эмиграции: Монография/ Таня 
Галчева, Инна Голубович. – София: «Солнце», 2015.  

Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2015 році у 
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор

Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених

Студенти приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах з філософії й релігієзнавства, з 
культурології, з педагогіки. Призові місця, грамоти й листи подяки отримали за звітній період 
5 студентів. 

 
Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями Філософ-

ський факультет співпрацює з декілька ми ВНЗ та установами за межами України, у тому числі 
з Жешувським університетом (Польща), Вищою педагогічною школою (Варшава), Центром 
Чейза (Ізраїль) та іншими.
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Визначений концепт «одеська філософська школа»,  под яким  слід розуміти не лише 
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Уйомов, Л. М. Терентьєва, М. М. Верніков, П. К. Лобазов, І. Я. Матковська та ін.), їх учнів, 
послідовників, започатковані ними наукові напрями тощо, проте й представників історико-
філологічного факультету Новоросійського університету: М.Я.Грот, М.М.Ланге, Н.М. 
Кондаков, Ф. І. Успенський, П.М.Біцилі, Г.В.Флоровський та ін.  

Практичне застосування отримали наукові розробки: а) проблематики культурних 
просторів  пограниччя  і подолання конфліктів в негомогенному суспільстві в рамках 
співробітництва з науковим семінаром «Границі в Європі», що об’єднує дослідників 
Норвегії, України, Німеччини, Румунії (2014-2015 роки, керівник – проф. Довгополова О. 
А.); б) в галузі культурної пам`яті в рамках виконання  міжнародного гранту «Культура 
примирення» сумісно с Міністерством зовнішніх справ Німеччини (проф. Довгополова О. 
А.); в) ієрархії багатовимірного мислення (горизонтальна та вертикальна багатовимірність) в 
рамках розробки нових освітніх технологій та їх апробації на методологічних семінарах для 
аспірантів філософського факультету (проф. Богата Л. М.); е) проблематики філософської 
архівістики, доробки якої втілені в діяльності комплексної наукової програми ОНУ 
«Феномен тоталітаризму та шляхи його подолання», Громадської Ради Одеського обласного 
державного архіву, а також представлені в монографії:  Голубович И. В., Галчева Т. Н. 
«Понемногу приспособляюсь к независящим обстоятельствам»: П. М. Бицилли и семья  
Флоровских в первые годы эмиграции: Монография/ Таня Галчева, Инна Голубович. – 
София: «Солнце», 2015.   

 
Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 

2015 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
№ 
з/п Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск, 
перша-остання 

сторінки роботи 
Статті 

1 Терентьева Л.Н. 
Доказательство и 
научный поиск 

Сб. научных трудов SWorld. –
Выпуск 1 (38). Том 15. 

Философия и филология.– 
Иваново: Маркова А.Д, 2015.  

Выпуск 1 (38). Том 15.– 
С. 65-74. 

2 Шевцов С. П.  
Собственность как 

проекция свободы и 

основание права в 

учении Канта.  

Sententiae.  Вип. ХХХIII 

Вінниця.  

(входить в міжнародний 

реєстр COPERNICUS) 

 

№ 2. – 2015. – С. 133-
149.  

 
     

 
Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених  

 
Роки Кількість студентів, які беруть 

участь у наукових дослідженнях 
(відсоток від загальної кількості 

студентів) 

Кількість молодих учених, 
які працюють у ВНЗ або 

науковій установі 

Відсоток молодих учених, 
які залишаються у ВНЗ 

або установі після 
закінчення аспірантури 

2011 31,9% 23 15 
2012 29,8% 25 16 
2013 30,6% 26 14 
2014 33,0% 30 15 
2015 46,6% 29 15 

160 
  

Визначений концепт «одеська філософська школа»,  под яким  слід розуміти не лише 
тих видатних філософів, які створили філософський факультет ( О. В. Чайковський, А. І. 
Уйомов, Л. М. Терентьєва, М. М. Верніков, П. К. Лобазов, І. Я. Матковська та ін.), їх учнів, 
послідовників, започатковані ними наукові напрями тощо, проте й представників історико-
філологічного факультету Новоросійського університету: М.Я.Грот, М.М.Ланге, Н.М. 
Кондаков, Ф. І. Успенський, П.М.Біцилі, Г.В.Флоровський та ін.  

Практичне застосування отримали наукові розробки: а) проблематики культурних 
просторів  пограниччя  і подолання конфліктів в негомогенному суспільстві в рамках 
співробітництва з науковим семінаром «Границі в Європі», що об’єднує дослідників 
Норвегії, України, Німеччини, Румунії (2014-2015 роки, керівник – проф. Довгополова О. 
А.); б) в галузі культурної пам`яті в рамках виконання  міжнародного гранту «Культура 
примирення» сумісно с Міністерством зовнішніх справ Німеччини (проф. Довгополова О. 
А.); в) ієрархії багатовимірного мислення (горизонтальна та вертикальна багатовимірність) в 
рамках розробки нових освітніх технологій та їх апробації на методологічних семінарах для 
аспірантів філософського факультету (проф. Богата Л. М.); е) проблематики філософської 
архівістики, доробки якої втілені в діяльності комплексної наукової програми ОНУ 
«Феномен тоталітаризму та шляхи його подолання», Громадської Ради Одеського обласного 
державного архіву, а також представлені в монографії:  Голубович И. В., Галчева Т. Н. 
«Понемногу приспособляюсь к независящим обстоятельствам»: П. М. Бицилли и семья  
Флоровских в первые годы эмиграции: Монография/ Таня Галчева, Инна Голубович. – 
София: «Солнце», 2015.   

 
Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 

2015 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
№ 
з/п Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск, 
перша-остання 

сторінки роботи 
Статті 

1 Терентьева Л.Н. 
Доказательство и 
научный поиск 

Сб. научных трудов SWorld. –
Выпуск 1 (38). Том 15. 

Философия и филология.– 
Иваново: Маркова А.Д, 2015.  

Выпуск 1 (38). Том 15.– 
С. 65-74. 

2 Шевцов С. П.  
Собственность как 

проекция свободы и 

основание права в 

учении Канта.  

Sententiae.  Вип. ХХХIII 

Вінниця.  

(входить в міжнародний 

реєстр COPERNICUS) 

 

№ 2. – 2015. – С. 133-
149.  

 
     

 
Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених  

 
Роки Кількість студентів, які беруть 

участь у наукових дослідженнях 
(відсоток від загальної кількості 

студентів) 

Кількість молодих учених, 
які працюють у ВНЗ або 

науковій установі 

Відсоток молодих учених, 
які залишаються у ВНЗ 

або установі після 
закінчення аспірантури 

2011 31,9% 23 15 
2012 29,8% 25 16 
2013 30,6% 26 14 
2014 33,0% 30 15 
2015 46,6% 29 15 



223

На факультеті щорічно проходять Всеукраїнські студентські наукові читання пам’яті Георгія Фло-
ровського, за результатами яких видаються збірки матеріалів. В читаннях за звітній період прийняли 
участь біля 20 студентів факультету. 

На базі філософського факультету ОНУ з 2012 р. щорічно проходить Всеукраїнський конкурс сту-
дентських наукових робіт з філософських наук. 

Студенти також приймають участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях в Київ-
ському національному університету імені Тараса Шевченка, Національному університеті Києво-Моги-
лянська академія, Чернівецькому національномууніверситеті імені Юрія Федьковича

Поліпшення рівня  інформаційного забезпечення наукової діяльності 

Інформаційне забезпечення наукової діяльності поліпшується в межах співробітництва філософ-
ського факультету з науковою бібліотекою імені І. І. Мечникова. Науково-бібліографічний відділ бі-
бліотеки на протязі 2015 року сумісно з співробітниками факультету представив та удосконалив на-
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Студенти приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах з філософії й 
релігієзнавства, з культурології, з педагогіки. Призові місця, грамоти й листи подяки 
отримали за звітній період 5 студентів.  

  
Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями Філософський факультет співпрацює з 

декілька ми ВНЗ та установами за межами України, у тому числі з Жешувським університетом (Польща), Вищою педагогічною школою 
(Варшава), Центром Чейза (Ізраїль) та іншими. 

 

На факультеті щорічно проходять Всеукраїнські студентські наукові читання пам'яті 
Георгія Флоровського, за результатами яких видаються збірки матеріалів. В читаннях за 

звітній період прийняли участь біля 20 студентів факультету.  
На базі філософського факультету ОНУ з 2012 р. щорічно проходить Всеукраїнський 

конкурс студентських наукових робіт з філософських наук.  
Студенти також приймають участь у всеукраїнських та міжнародних наукових 

конференціях в Київському національному університету імені Тараса Шевченка, 

Країна 
партнер (за 
алфавітом) 

Установа - 
партнер 

Тема співробітництва та 
обсяги фінансування 

(частка ОНУ  
ім. І.І.Мечникова 

Документ, в рамках якого 
здійснюється 

співробітництво, термін його 
дії 

Практичні 
результати від 

співробітництва 
Із

ра
іл

ь 

Центр Чейза 
Єврейський 
(ун-т м. 
Єрусалима) 

Реалізація роботи 
університетського 
факультативу 
Сучасна іудаїка та 
ізраїлезнавство» 

Угода про освітянське 
співробітництво між 
Ізраїльським культурним 
центром (м. Одеса, 
Україна) 
та ОНУ імені І.І. 
Мечникова 

Науковцями 
Центра Чейз 
прочитано 2 
спецкурса з 
академічної 
юдаїки студентам 
та аспірантам 
ОНУ імені І.І. 
Мечникова. 
Надруковано 
збірку матеріалів 
за результатами 
роботи 

Л
ит

ва
 Вільнюський 

університет 
Стажування 
аспірантки 
О. Погонченкової 

Erasmus Mundus Стажування  

Н
ім

еч
чи

на
 Міністерство 

іноземних 
справ 
Німеччини, 
товариство 
«Бохум-
Донецьк» 

«Культура 
примирення: нова 
історична 
свідомість в 
Україні» 

Грант Міністерства 
іноземних справ 
Німеччини 

Реалізація 
науково-
освітнього 
проекту 

Н
ор

ве
гі

я 

Посольство 
Королівства 
Норвегія в 
Україні 

Робота в рамках 
програми наукового 
семінару «Границі в 
Європі»  

Короткостроковий грант 
Посольства Королівства 
Норвегія в Україні 

Видання збірки 
«Гранці Європи» 
Бергенського 
університету та 
науковців 
Одеського 
університету. 
Δόξα / Doxa. – 
2015. – Issue 1(23) 

Ро
сі

я 

Вища школа 
економіки 
(Пермське 
відділення) 

«Гуманітарна наука в 
Росії та злам 
1917 року: 
екзистенціальний 
вимір» 

Грант Російського 
державного фонду 
наукових досліджень 
серпень 2015 р. 

Проведення 
наукового 
семінару з 
філософії історії 
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уково-бібліографічний опис (на сайті НБ ОНУ) за темою, що відповідає специфіці наукової діяльності 
факультету, провів науковий семінар щодо нових науково-бібліографічних вимог. НБ ОНУ забезпечила 
факультету доступ  до електронних колекцій з філософської періодики відомих зарубіжних універси-
тетів (англійська, німецька, російська мова), створила на сайті ОНУ сторінку філософської світової 
періодики, яка входить у міжнародні наукометричні бази даних.

Завдяки участі у Програмі Фулбрайт (проф. І. В. Голубович) на факультеті поліпшено доступ до 
електронних архівних колекцій університетів США – бібліотеки Прінстонського університету, Колум-
бійського університету (Бахметьєвського архіву). Результатом співробітництва з університетом м. Бер-
ген (Норвегія) (керівник проекту проф. Довгополова О. А.) стало відкриття доступу до електронних 
колекцій наукової періодики та баз даних університетів Норвегії. В межах співробітництва з Міністер-
ством закордонних країн Німеччини (грант  «Культура примирення: нова історична свідомість» - керів-
ник проекту проф. Довгополова О. А.) поліпшений доступ до електронних наукових колекцій універ-
ситетів Німеччини.

Філософський факультет ОНУ приймає участь у створенні національного галузевого реєстру 
«Ukrainian Index of Philosophy» в межах ініціативи сприяння розвитку гуманітаристики України «Ре-
брендинг філософії» (Інститут філософії НАН України імені Г. С. Сковороди). Мета проекту – систе-
матизація даних про суб’єктів і досягнення вітчизняної гуманітарної освіти й науки шляхом створення 
національного галузевого індексу наукових установ, періодичних видань, фахівців, публікацій, дис-
ертацій, фахових перекладів і наукових подій із впровадженням інструментів кількісного аналізу та 
з можливістю оновлення інформації самими суб’єктами фахової спільноти (http/ www.community.ua). 

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

Основний напрямок науково-дослідної роботи факультету  – комплексне дослідження філософсько-
методологічних, культурологічних та теоретико-системних аспектів пізнання та знання. Пріоритетними 
є наукові розробки в галузі логіки та методології науки, системної теорії, філософії багато вимірності, 
компаративістських досліджень релігії, методології гуманітарного знання, філософської та інтегратив-
ної антропології, філософії історії,  філософії права, академічної  юдаїки, теоретичного аналізу філо-
софсько-культурологічної спадщини Одеського (Новоросійського) університету на протязі його історії.  
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2.1.13. ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ, РЕКЛАМИ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

Декан – доктор із соціальних комунікацій, професор О. А. Іванова

27 березня 2013 року в ОНУ імені І. І. Мечникова було  відкрито кафедри видавничої справи і ре-
клами та зв’язків з громадськістю відповідно до Наказу № 11-02 від 27.03.13 року з метою підвищення 
якості підготовки фахівців з вищою освітою в журналістській галузі. Факультет журналістики, реклами 
та видавничої справи було створено 19 серпня  2013 року відповідно до Наказу № 27-02 від 06.06.13 
року відповідно до пункту 2 статті 30 Закону України «Про вищу освіту» та з метою підвищення якості 
підготовки фахівців з вищою освітою у галузі «Журналістика та інформація», більш ефективного про-
ведення професійно-орієнтаційної роботи, формування контингенту студентів університету та забез-
печенню потреб Одещини у відповідних кадрах.  

Пріоритетним напрямком наукової роботи є 1. фундаментальні наукові дослідження з найбільш 
важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, люд-
ського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства 
і держави, 1.5. фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук, 
фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук: актуальні про-
блеми дослідження соціальних комунікацій, специфіка публіцистичної комунікації та дослідження пу-
бліцистичного контенту з точки зору комунікативного ефекту. Соціальні комунікації досліджуються  в 
аспектах формування масової свідомості засобами кіномистецтва, сучасною пресою, інтернет-журна-
лістикою, газетною публіцистикою, вивчаються засоби впливу (текстові, цифрові, віртуальні перетво-
рення) залежно від виду журналістики.

Результатом наукової діяльності викладачів факультету є: 
збірники статей – 1,  статті – 40, наукові доповіді на конференціях –  23. 
Доповіді на міжнародних конференціях – 13, доповідей за межами України – 2. 
Викладачі факультету взяли участь у міжнародних семінарах, зокрема у Міжнародному колоквіумі 

Французької дослідницької програми CINESOV (2013-2015), наукової групи Тулузького університету 
Framespa і синематики Тулузи (доц. Мацишина І. В.). (Тулуза); IV міжнародному симпозіумі пам`яті 
Г. В. Флоровського «Доктрина творіння в патристичній традиції» (Принстонський ун-т, США) (доц. 
Г. В. Голубицька);  2 семінари з крос-медійної журналістики (Сібіу, Румунія), що проводилися під егі-
дою проекту TEMPUS IV «Крос-медіа та якісна журналістика» (ст. викл. Азєєв С. В., доц. Мациши-
на І. В.)

Участь студентів у НДР виявляється в таких результатах: доповіді на конференціях – 12, всього взя-
ло участь у конференціях, конкурсах та олімпіадах 20 студентів. Отримано нагороди та грамоти  участь 
у конкурсах – немає, у олімпіадах – 1 (2 місце). Студентами підготовлено і захищено робіт: 

Магістерських робіт – 10; Дипломних  –  25; Кваліфікаційних  – 43; Курсових – 164. 

Показники наукової та науково-технічної діяльності за 2013-2015 рр.

Дисертація, яку було захищено 26 жовтня 2015 р. у спеціалізованій вченій раді Д. 26.001.33 Інсти-
туту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 
27. 00. 04 –  Теорія та історія журналістики  – Слісаренко М. І. «Жанрово-комунікаційні особливості 
памфлетів Миколи Хвильового доби «Камо грядеши». 
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Факультет журналістики, реклами та видавничої справи 

 
Декан – доктор філологічних наук, професор О. А. Іванова 

 

27 березня 2013 року в ОНУ імені І. І. Мечникова було  відкрито кафедри видавничої справи і 
реклами та зв’язків з громадськістю відповідно до Наказу № 11-02 від 27.03.13 року з метою 
підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою в журналістській галузі. Факультет 
журналістики, реклами та видавничої справи було створено 19 серпня  2013 року відповідно до 
Наказу № 27-02 від 06.06.13 року відповідно до пункту 2 статті 30 Закону України «Про вищу освіту» 
та з метою підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою у галузі «Журналістика та 
інформація», більш ефективного проведення професійно-орієнтаційної роботи, формування 
контингенту студентів університету та забезпеченню потреб Одещини у відповідних кадрах.   

  Пріоритетним напрямком наукової роботи є 1. фундаментальні наукові дослідження з 
найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-
політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого 
розвитку суспільства і держави, 1.5. фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних 
та гуманітарних наук, фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та 
гуманітарних наук: актуальні проблеми дослідження соціальних комунікацій, специфіка 
публіцистичної комунікації та дослідження публіцистичного контенту з точки зору комунікативного 
ефекту. Соціальні комунікації досліджуються  в аспектах формування масової свідомості засобами 
кіномистецтва, сучасною пресою, інтернет-журналістикою, газетною публіцистикою, вивчаються 
засоби впливу (текстові, цифрові, віртуальні перетворення) залежно від виду журналістики. 

Результатом наукової діяльності викладачів факультету є:  
 збірники статей – 1,  статті – 40, наукові доповіді на конференціях –  23.  
Доповіді на міжнародних конференціях – 13, доповідей за межами України – 2.  

Викладачі факультету взяли участь у міжнародних семінарах, зокрема у Міжнародному 
колоквіумі Французької дослідницької програми CINESOV (2013-2015), наукової групи Тулузького 
університету Framespa і синематики Тулузи (доц. Мацишина І. В.). (Тулуза); IV міжнародному 
симпозіумі пам`яті Г. В. Флоровського «Доктрина творіння в патристичній традиції» (Принстонський 
ун-т, США) (доц. Г. В. Голубицька);  2 семінари з крос-медійної журналістики (Сібіу, Румунія), що 
проводилися під егідою проекту TEMPUS IV «Крос-медіа та якісна журналістика» (ст. викл. Азєєв С. 
В., доц. Мацишина І. В.) 

Участь студентів у НДР виявляється в таких результатах: доповіді на конференціях – 12, 
всього взяло участь у конференціях, конкурсах та олімпіадах 20 студентів. Отримано нагороди та 
грамоти  участь у конкурсах – немає, у олімпіадах – 1 (2 місце). Студентами підготовлено і захищено 
робіт:  
Магістерських робіт – 10; Дипломних  –  25; Кваліфікаційних  – 43; Курсових – 164.  
 

Показники наукової та науково-технічної діяльності за 2013-2015 рр. 
 

№ 
з/п 

Назва показника наукової та 
науково-технічної діяльності 
факультету 

2013 рік 2014 рік 2015 рік 

1. Чисельність  штатних працівників, 
усього 

                23               22 22 

  з них: доктори наук                 2                2 2 
            кандидати наук                 10                10 10 
            без ступеня                 9                8 8 
            аспіранти                 2                2 2 

Дисертація, яку було захищено 26 жовтня 2015 р. у спеціалізованій вченій раді Д. 
26.001.33 Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка за спеціальністю 27. 00. 04 –  Теорія та історія журналістики  – 
Слісаренко М. І. «Жанрово-комунікаційні особливості памфлетів Миколи Хвильового доби 
«Камо грядеши».   
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Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

Фахівці кафедри реклами та зв’язків з громадськістю беруть участь у проекті «Моніторинг регіональних 
ЗМІ» спільно з Інститутом демократії імені Пилипа Орлика за підтримки міжнародної організації 
Інтерньюз. Викладачі кафедри виступають як медіаексперти, аналізуючи регіональні (друковані та 
електронні) видання, виявляючи матеріали із ознаками замовності та оцінюючи рівень дотримання 
професійних стандартів. За 2015 рік опрацьовано близько 400 журналістських матеріалів одеських 
видань та близько 350 матеріалів донецьких, житомирських, дніпропетровських та харківських видань. 
Проведено порівняльний аналіз видань. Встановлено залежність між кількістю замовних матеріалів, 
ступенем порушення стандартів та наближенням передвиборчої кампанії. 

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

На кафедрі журналістики виконується НДР за темою № 216 «Актуальні проблеми дослідження 
соціальних комунікацій». Номер державної реєстрації № 0111U006699. Науковий керівник – д. філол. 
н., проф. Александров О. В.  Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з Законом 
України  1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-
технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення 
конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави, 1.5. Фундаментальні 
дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук.

Назва напряму секції: 4. Соціальні комунікації: 4.2. Журналістика та засоби масової інформації, 
піднапряму секції: 4.2.6. Типи, види, жанри журналістської діяльності. Одним із напрямків дослідження 
стало вивчення специфіки публіцистичної комунікації, основною ознакою якої, за гіпотезою проф. 
О. В. Александрова, стала не пропаганда, а масова комунікація, вираження громадської думки, 
встановлення інформаційних зв’язків між учасниками комунікаційного процесу. 

Науковим результатом є вироблення загальної концепції дослідження журналістських та художньо-
публіцистичних текстів проводиться з точки зору реалізації в них актуальних проблем соціальних 
комунікацій у різні періоди історії української та російської публіцистики, мовного коду сучасних 
журналістських текстів, стратегії PR-звернень,  способи подачі інформації в них тощо. Виявлено 
специфіку публіцистичної комунікації та соціальної комунікативістики, визначено її базову модель, 
функції і суть. Встановлено, що  специфіка публіцистичної  комунікації  закладена у базову модель  
комунікації, що являє собою втілену в текст інтелектуальну структуру у формі бінарної опозиції (що 
визначає структуру ментальних платформ),  має певні просторові та часові параметри, риторичну форму 
викладу  і яка забезпечує автору комунікативний контакт з масовим реципієнтом. Ця модель людини та 
світу – спільна для усіх учасників масового спілкування, забезпечує комунікативний ефект і продукується 
публіцистичним типом творчого мислення.

Видано 1 збірник статей, опубліковано  40 статей у журналах, 2 статті – у матеріалах конференцій. 
Виголошено 23 доповідей на конференціях. Захищено 10 магістерських дисертацій. 12 студентів взяли 
участь у 70-тій щорічній студентській науковій конференції ОНУ імені І. І. Мечникова, 5 студентів взяло 
участь у Всеукраїнській студентській конференції з напряму «журналістика та інформація», «реклама 
та зв’язки з громадськістю»  (квітень 2014 р., Херсон)  та дві студентки взяло участь у Всеукраїнській 
студентській олімпіаді за напрямом «видавнича справа та редагування» (квітень 2014 р., Львів), Червінська 
Хрестина посіла друге місце.

Без оплати у виконанні НДР брали участь 2 аспіранти та 3 молодих учених, 20 студентів.
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Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених 
 

Роки Кількість студентів, які беруть 
участь у наукових 

дослідженнях 
(відсоток від загальної кількості 

студентів) 

Кількість молодих 
учених, які 

працюють у ВНЗ 
або науковій 

установі 

Відсоток молодих учених, 
які залишаються у ВНЗ 

або установі після 
закінчення аспірантури 

2011 – –             – 
2012 – –             – 
2013 10 8                  0 
2014 13 8                30 
2015 10 4                50 

 
Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 

Фахівці кафедри реклами та зв’язків з громадськістю беруть участь у проекті 
"Моніторинг регіональних ЗМІ" спільно з Інститутом демократії імені Пилипа Орлика за 
підтримки міжнародної організації Інтерньюз. Викладачі кафедри виступають як 
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350 матеріалів донецьких, житомирських, дніпропетровських та харківських видань. 
Проведено порівняльний аналіз видань. Встановлено залежність між кількістю замовних 
матеріалів, ступенем порушення стандартів та наближенням передвиборчої кампанії.  

 
Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу 

викладачів 
На кафедрі журналістики виконується НДР за темою № 216 «Актуальні проблеми 

дослідження соціальних комунікацій». Номер державної реєстрації № 0111U006699. 
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Назва напряму секції: 4. Соціальні комунікації: 4.2. Журналістика та засоби масової 
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ознакою якої, за гіпотезою проф. О. В. Александрова, стала не пропаганда, а масова 
комунікація, вираження громадської думки, встановлення інформаційних зв’язків між 
учасниками комунікаційного процесу.  

Науковим результатом є вироблення загальної концепції дослідження журналістських 
та художньо-публіцистичних текстів проводиться з точки зору реалізації в них актуальних 
проблем соціальних комунікацій у різні періоди історії української та російської 
публіцистики, мовного коду сучасних журналістських текстів, стратегії PR-звернень,  
способи подачі інформації в них тощо. Виявлено специфіку публіцистичної комунікації та 
соціальної комунікативістики, визначено її базову модель, функції і суть. Встановлено, що  
специфіка публіцистичної  комунікації  закладена у базову модель  комунікації, що являє 
собою втілену в текст інтелектуальну структуру у формі бінарної опозиції (що визначає 
структуру ментальних платформ),  має певні просторові та часові параметри, риторичну 
форму викладу  і яка забезпечує автору комунікативний контакт з масовим реципієнтом. Ця 
модель людини та світу – спільна для усіх учасників масового спілкування, забезпечує 
комунікативний ефект і продукується публіцистичним типом творчого мислення. 
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2.2.1. НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Директор – М. О. Подрезова

Наукова бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова – одна з найстаріших та найбільших бібліотек 
на півдні України та володіє близько 4 млн.томів, серед яких визначне місце належить виданням 
ХУ-ХУШ ст., часто унікальним не тільки для нашої країни, але і для всього світу.

Сьогодні функціонує нова модель «Бібліотека-інформаційний центр». Одним із пріоритетних 
напрямків діяльності Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені 
І.  І.  Мечникова – перехід на нові технології формування та використання інформаційних 
ресурсів, інформаційно-аналітичне забезпечення наукового на навчального процесів 
університету. Новий сегмент в бібліотечній роботі – відповідальність за розповсюдження 
результатів науково-дослідної роботи вчених вузу, проведення наукометричних та 
бібліометричних досліджень, просування періодичних видань університету в наукометричні 
бази. Проводиться моніторинг світових інформаційних ресурсів, збір та аналіз інформації про 
світові та національні рейтинги вузів. Наукова бібліотека є видавцем електронного наукового 
журналу відкритого доступу.

Основні пріоритетні напрями наукової діяльності вищого навчального закладу або 
наукової установи

Наукові проекти, спрямовані на введення в науковий обіг значного обсягу цінної інформації 
і ведуться за такими напрямками: підготовка і видання  наукових довідкових видань,  участь у 
створенні Державного реєстру книжкових пам’яток України як складової частини Державного 
реєстру національного культурного надбання, участь у створені національної бібліографії 
України, репертуару української книги та періодики, комплексне вивчення історичних 
колекцій, реконструкція «розсіяних» колекцій, дослідження з історії університету, бібліотеки 
та формування окремих колекцій, підготовка та видання  «Вісника Одеського національного 
університету. Серія Бібліотекознавство,  бібліографознавство,  книгознавство», створення 
та супроводження університетського репозитарію відкритого доступу як платформи для 
інтеграції в світовий інформаційний науковий простір, проведення бібліометричних та 
наукометричних досліджень, створення нових БД, створення електронної бібліотеки, 
міжнародне співробітництво.

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

2.2. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
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Країна партнер  
(за алфавітом) 

Установа - партнер Тема 
співробітництва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 
співробітництво, 
термін його дії 

Практичні 
результати від 
співробітництва 

1 2 3 4 5 
м.Краків 
(Польща) 

Ягеллонський ун-т 
Дослідницький 
центр польської 
бібліографії 
Естрейхерів 

Полоніка  
ХVI-XIXст. 

Угода про 
наукову 
співпрацю 
№ 11Н11 025380 

Створення 
Електронної 
бази 
бібліографії 
Естрейхера 

м.Кишинев 
(Молдова) 

Ун-т «Вища 
Антропологічна 
школа» 

Участь у 
спільних 
наукових 
дослідженнях 
на рівні 
бібліотек, обмін 
науковими 
виданнями. 

Угода від 
18.03.2013 р. 

Проведення 
наукових 
конференцій, 
майстер-класів, 
семінарів, 
книжкових 
виставок. 

м.Рига (Латвія) Академічна 
бібліотека 
Латвійського 
університету 

Участь у 
спільних 
наукових 
дослідженнях 
на рівні 
бібліотек, обмін 
науковими 
виданнями. 

Угода від 
18.09.2015 р. 

Проведення 
наукових 
конференцій, 
майстер-класів, 
семінарів, 
книжкових 
виставок. 

 
 

Поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності  
 

Пріоритетним у сучасному обслуговуванні має бути надання користувачеві повнотекстових 
документів. Бібліотекою приділяється велика увага базам даних, саме вони – основа якості та 
ефективності пошуку інформації. У 2015 році було закуплено 19 БД ( з них 16 повнотекстові) 
:  
«Ліга – Закон» – комп’ютерно-правова програма 
Електронна бібліотека «Центру учбової літератури» 
 
КомпаніяEastViewPublications надає доступ до повнотекстових журналів з гуманітарних, 
соціальних і політичних наук, літературно - мистецьких творів та ін.: 
 «Суспільні і гуманітарні видання»  (“EastView”). 
«Видання України» ( “EastView”). 
«Бібліотечна справа і інформаційне обслуговування»  (“EastView”). 
 
Компанія EBSCOPublishing– надає електронний доступ до повнотекстових журналів у сфері 
бізнесу, гуманітарних і суспільних наук і інших академічних дисциплін, а також до 
популярних періодичних видань: 
Academic Search Premier («EBSCO»). 
AHFS Consumer Medication Information («EBSCO»). 
Business Source Premier («EBSCO») 
ERIC («EBSCO») 
European Views of the Americas: 1493 to 1750 («EBSCO») 
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Поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності  
 

Пріоритетним у сучасному обслуговуванні має бути надання користувачеві повнотекстових 
документів. Бібліотекою приділяється велика увага базам даних, саме вони – основа якості та 
ефективності пошуку інформації. У 2015 році було закуплено 19 БД ( з них 16 повнотекстові) 
:  
«Ліга – Закон» – комп’ютерно-правова програма 
Електронна бібліотека «Центру учбової літератури» 
 
КомпаніяEastViewPublications надає доступ до повнотекстових журналів з гуманітарних, 
соціальних і політичних наук, літературно - мистецьких творів та ін.: 
 «Суспільні і гуманітарні видання»  (“EastView”). 
«Видання України» ( “EastView”). 
«Бібліотечна справа і інформаційне обслуговування»  (“EastView”). 
 
Компанія EBSCOPublishing– надає електронний доступ до повнотекстових журналів у сфері 
бізнесу, гуманітарних і суспільних наук і інших академічних дисциплін, а також до 
популярних періодичних видань: 
Academic Search Premier («EBSCO»). 
AHFS Consumer Medication Information («EBSCO»). 
Business Source Premier («EBSCO») 
ERIC («EBSCO») 
European Views of the Americas: 1493 to 1750 («EBSCO») 

Поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності 

Пріоритетним у сучасному обслуговуванні має бути надання користувачеві повнотекстових доку-
ментів. Бібліотекою приділяється велика увага базам даних, саме вони – основа якості та ефективності 
пошуку інформації. У 2015 році було закуплено 19 БД (з них 16 повнотекстові) : 

«Ліга – Закон» – комп’ютерно-правова програма
Електронна бібліотека «Центру учбової літератури»

КомпаніяEastViewPublications надає доступ до повнотекстових журналів з гуманітарних, соціальних 
і політичних наук, літературно - мистецьких творів та ін.:

«Суспільні і гуманітарні видання»  (“EastView”).
«Видання України» (“EastView”).
«Бібліотечна справа і інформаційне обслуговування»  (“EastView”).

Компанія EBSCOPublishing– надає електронний доступ до повнотекстових журналів у сфері бізне-
су, гуманітарних і суспільних наук і інших академічних дисциплін, а також до популярних періодичних 
видань:

Academic Search Premier («EBSCO»).
AHFS Consumer Medication Information («EBSCO»).
Business Source Premier («EBSCO»)
ERIC («EBSCO»)
European Views of the Americas: 1493 to 1750 («EBSCO»)
GreenFILE («EBSCO»)
Health Source - Consumer Edition («EBSCO»)
Health Source: Nursing/Academic Edition («EBSCO»)
Library, Information Science & Technology Abstracts («EBSCO»)
MasterFILE Premier («EBSCO»)
MEDLINE Newspaper Source («EBSCO»)
Newspaper Source («EBSCO»)
Regional Business News («EBSCO»)
TeacherReferenceCenter («EBSCO»).
Загальний обсяг повнотекстових баз складає 1319070 назв документів.
На протязі 2015 року користувачеві надавався доступ до безкоштовних БД:

«INTAS» – електронна наукова інформація для бібліотек, наукових організацій (доступ до ресурсів 
видавництв “Blackwell Publishing”, “Springer”, “Kluwer”).

«SpringerLink» – інформаційна служба надає доступ до більш 1200 назв журналів в електронному 
виді по науці, техніці і медицині.
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«DOAJ» – журнали у відкритому доступ (охоплює безкоштовні, повнотекстові, наукові рецензовані 
журнали по різним категоріям, на багатьох язиках.) Ця директорія включає більш 1503 назв журналів, 
380 з них, доступні для постатейного пошуку.

«Европейская цифровая библиотека – The European Library (TEL)» 
World Digital Library – Світова Цифрова Бібліотека.
ScientificCommons.org – гарвестер, що забезпечує вільний доступ до наукових робіт різноманітної 

тематики, опублікованих та розташованих у відкритих репозитаріях усього світу.
OAIster - гарвестер наукової інформації
CERN document server – повнотекстові документи в галузі фізики та суміжних дисциплін.
Cogprints - архів публікацій в галузі когнітивних наук (психологія, лінгвістика, біологія, комп’ютерні 

науки, філософія).
Directory of Mathematics Preprintand e-PrintServers – каталог посилань на архіви препринтів та елек-

тронних публікацій з математики та суміжних наук.
SAO/NASA Astrophysics Data System – цифрова бібліотека з фізики та астрономії.
SSRN –Social Science Research Network (SSRN) – реферати до 320200 наукових публікацій, повні 

тексти 258500 документів в галузі соціальних наук. 
Economistsonline – економічні публікації. 
RePEc – Відкритий Архів з економіки.  
Гарвестер української наукової інформації.
Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України.
Socionet (Соционет) – портал доступу до російських наукових матеріалів (понад 30 інститутів Росій-

ської Академії Наук) в різних галузях знань, передусім суспільних науках. 
«База даних безкоштовних електроних журналів» – близько 4000 журналів. 
Cornell University Library (архів) – 659384 електронних публікацій в області физики, математики, 

комп’ютерних наук, біології, фінансів та статистики.
eLIBRARY.RU – Научная электронная библиотека (Росія). 
Вісник Московського державного університету, серія «Хімія» (Росія). 
Журнал «К Вершине» (Росія).
З 1 січня 2015 року до 31 січня 2015 року надавався доступ до – юридичної повнотекстової бази 

даних HeinOnline. База даних охоплює понад 1800 юридичних періодичних видань. Крім колекції 
юридичних журналів, HeinOnline також містить повне зібрання «Congressional Recor», повне зібрання 
«United States Reports» (починаючи з 1754), відомі світові судові справи (з початку 1700), юридичну 
класику XVI - XX століть, зібрання угод Організації Об’єднаних Націй і Ліги Націй, усі угоди США, 
Федеральний реєстр (з моменту створення в 1936), Зведення федеральних нормативних актів (почина-
ючи з 1938) і багато іншого. Матеріали доступні в PDF форматі.

Надавався тестовий доступ до тематичних баз від компанії EBSCO Publishing:
Academic Search Complete (EBSCO) –
Applied Science & Technology Source (EBSCO), 
Legal Source (EBSCO), 
Political Science Complete (EBSCO), 
Humanities Source (EBSCO), 
Education Source (EBSCO).

Колекціі SpringerLinkOnlineJournal містить понад 2200 рецензованих англомовних журналів. 
Журналів видавництва WileyOnline Library – однієї з найбільших світових видавничих копаній, що 

публікує 1500 рецензованих журналів (третій по кількості показник після Elsevier та Springer). 
Антиплагіатної інтернет-системи StrikePlagiarism від польського розробника StrikePlagiarism. 
Інформаційних ресурсів компанії Gale Cengage Learning– беззаперечного світового лідера з поста-

чання наукових та освітніх інформаційних ресурсів. 
Мультидисциплінарної бази InfoTracAcademicOneFile для літературознав-

ців ArtemisLiterarySources  та двох баз платформи ArtemisPrimarySources –  
FinancialTimesHistoricalArchive 1888-2010 і EconomistHistoricalArchive.

сервісу SciFinder - пошукова система від компанії Chemical Abstracts Service (CAS), що дозволяє 
здійснювати пошук по найбільш повному массиву інфомації в галузі хімічних наук.

БД «BioOne»
Polpred.com. Огляд засобів масової інформації.
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Вивчення фонду, підготовка друкованих каталогів, вивчення колекцій
 
О. Б. Дьомін, М. В. Алєксєєнко «Шукач слов’янських скарбів В. І. Григорович»: монографія - ви-

йшла друком. Спільний проект з історичним факультетом ОНУ. Складається з трьох розділів. Перший 
розділ містить відомості про життєвий та науковий шлях вченого (автор – проф. О. Б. Дьомін). Дру-
гий розділ присвячений історії формування іменного книжкового фонду професора В. І. Григоровича 
(автор –  завідуюча відділом НБ М. В. Алєксєєнко). Третя частина являє собою каталог книжкового зі-
брання В. І. Григоровича, до складу якого входять 803 назви у 1081 од., серед яких рідкісні українські, 
болгарські, румунські, сербські, хорватські, словенські, російські, польські, чеські, грецькі видання та 
ін. (укладач каталогу – завідуюча відділом НБ М. В. Алєксєєнко)

Шедеври в колекціях університетської бібліотеки : західноєвропейська гравюра XV–XIX сто-
літь: каталог-альбом.Серія «Музеї Одеського національного університету імені І. І. Мечникова» 
/ упоряд.: О. В. Полевщикова – вийшов друком. Серія заснована в 2015 р. начесть святкування 150-річ-
ного ювілею Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Дослідження з історії університету

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова: історія та сучасність (1865-2015):мо-
нографія – вийшла друком.  Підготовлено  розділи, які розкривають еволюцію ролі Наукової біблі-
отеки Одеського університету в ході її становлення і розвитку по періодам: Бібліотека Новоросій-
ського університету (1865-1920). Формування фондів (0,5 друк. арк.) / О. В. Полевщикова ; Період  
1920-1932 рр.; Період 1932-1991 рр.  (1,2 друк. арк.)/ В. В. Самодурова; Період 1991-2014 рр. (0,88 друк. 
арк.)/  М.  О.  Подрезова

Золоті імена Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: науковий довідник / 
упоряд. М. О. Подрезова, В. В. Самодурова - вийшов друком. Містить близько 100 всесвітньо відомих 
імен професорів і випускників університету, які увійшли в численні словники і довідники, що відобра-
жають внесок вчених у світову науку. 

Випускники Одеського національного  університету імені І. І. Мечникова: енциклопедичний 
словник / упоряд. В. П. Пружина, Г. П. Бахчиванжи, Д. І. Бургеля -  друге перероблене та доповнене ви-
дання -  підготовлено до друку. Словник доповнено новими іменами і включає в себе 1078 персоналій.

Напередодні епогею: одеські роки філософа і психолога професора Миколи Яковича Грота 
(1883-1886). Серія «Розвиток науки в Одеському (Новоросійському) університеті». Спільний проект 
з історичним, філософським факультетами та кафедрою соціальної та прикладної психології ОНУ. Під-
готовлено ч.1: Монографічна, розд.2, ч.2: Археографічна, розд.3, 4 / М. О. Подрезова  –  здано до друку.

Історія розвитку математичної науки: викладання і наукова діяльність. Серія «Розвиток науки 
в Одеському (Новоросійському) університеті» / упоряд. В. В. Самодурова. Проводилась робота по вне-
сенню правок після бібліографічної редакції. 

Нонна Михайлівна Шляхова : бiобiблiографiчний покажчик / упоряд. Г. П. Бахчиванжи –  вий-
шов друком.  (0,87 арк. ). Спільний проект з філологічним факультетом ОНУ.

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова на сторінках центральної, ре-
гіональної та університетської преси, 2010-2014 рр.: електронне інформаційне видання / упоряд. 
О. В. Суровцева, Т. С.  Кара. http://library.onu.edu.ua/

Не забудемо, пам’ятаємо: співробітники ОНУ ім. І. І. Мечникова в роки Другої світової війни: 
електронне інформаційне видання / упоряд. Г. П. Бахчиванжи.   http://library.onu.edu.ua/

БД «Літопис Одеського національного університету: Факти та події. http://library.onu.edu.ua/

Участь у створенні національної бібліографії України

Збірник наукових праць  «Історія України в книжкових пам’ятках кінця XVII-XVIII ст.»  – 
спільний проект з історичним факультетом ОНУ, Відділом історії козацтва на півдні України Науко-
во-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України – вийшов друком.  Науко-
вий редактор – доктор історичних наук, професор О. А. Бачинська. Третій розділ збірника «Історія 
України кінця XVII-XVIII ст. у письмових джерелах у фондах Наукової бібліотеки ОНУ», підготовле-
ний зав. сектором НБ Є. В. Бережок, містить бібліографічний покажчик, що складається з 1202 назв 
історичних джерел. 
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Репозитарій

Відкрите електронне видання, якесформоване для організації доступу до світових інформаційних 
ресурсів і створення цифрових колекцій результатів науково-дослідних матеріалів вчених ОНУ імені 
І. І. Мечникова.   Впродовж 2015 року розміщались праці викладачів та співробітників ОНУ  – 2182 
од., з них 12 монографій. Опис праць проводився українською, російською та англійською мовами. На 
01.01.2016 р.   Репозитарій ОНУ налічує 7159 документів

Періодичні видання

«Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство». ISSN  2304 - 1447 
(Print), 2313 - 108X (Online). Вийшли друком Т.20, вип. №1(13)2015 та № 2(14) 2015.

Електронний міні-журнал «Biblio-Колегіум».ISSN 2409-4129. Доменне ім’я minilib.onu.edu.ua. Роз-
міщено матеріали 70 Звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових пра-
цівників Одеського національного університету імені І. І. Мечникова,  секції «Бібліотечно-бібліогра-
фічна справа».

Публікації

Алексеенко М. В. Одесские южнославянские знакомые В. И. Григоровича : по материалам именного 
книжного фонда Научной библиотеки Одесского университета // Вісник Одеського національного уні-
верситету. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 
(14). – С. 79-92 (0,84 друк. арк.).

Алексеенко М. В. Славистическое книжное собрание профессора Виктора Ивановича Григоро-
вича в библиотеке Одесского университета // В. И. Григорович и развитие славяноведения в России: 
материалы «круглого стола» с международным участием, посвященного 200-летию со дня рождения 
ученого, Казань, 10 апреля 2015. – Казань : изд-во Казанского ун-та, 2015. – С. 154-167 (0,71 друк. арк.).

Алєксєєнко М. В. До історії формування іменних книжкових фондів у бібліотеці Одеського уні-
верситету // Зб. матеріалів наукової конференції «Одеський національний університет в освітньому та 
науковому просторі України та світу : історія та сучасність», Одеса, травень 2015 р. –  (0,56 друк. арк.)

Бережок Е. В. Владельческие записи и экслибрисы представителей рода Строгановых в книжном 
собрании графа Александра Григорьевича Строганова // Вісник Одеського національного університету. 
Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (14). – 
С.  93-107 (0,7 друк. арк.).

Великодная А. В. Владельческие записи на книгах из собрания Анджея Кухарского // Вісник Одесь-
кого національного університету. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Оде-
са, 2015. – Т. 20, вип. 1 (13). – С. 49-65 (0,57 друк. арк.).

Кара Т. С. Проблеми дослідження української історичної повісті першої половини ХХ ст. / Т. С. Кара 
// Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2015. – Т. 20, вип. 
2  (14). – С. 60-66.– (0,56  друк.арк.)

Ложешник А. С. З фронтових доріг до книжкових полиць / А. С. Ложешник // Вісник ОНУ. Се-
рія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2015. – Т. 20, вип. 1 (13). – С. 37-46. – 
(0,8  друк.арк.)

Ложешник А. С. «Солдати невидимого фронту»: партизани та підпільники Одеського університету 
у роки Другої світової війни / А. С. Ложешник // Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографоз-
навство, книгознавство. – 2015. – Т. 20, вип. 2 (14). – С. 67-76. – ( 0,8  друк.арк.)

Наукова бібліотека / М. О. Подрезова, О.В. Полевщикова, В.В. Самодурова // Одеський національ-
ний університет імені І. І. Мечникова. Історія та сучасність (1865-2015) / В. М. Адамян [та ін.]; гол. ред.: 
І. М.  Коваль; ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2015. – С. 905-913.

Подрезова М. О. Наукова бібліотека як науково-дослідна та науково-допоміжна установа універси-
тету: до історії формування моделі сучасної бібліотеки // Одеський національний університет в освіт-
ньому та науковому просторі України та світу: історія та сучасність: Зб. Матеріалів наукової конферен-
ції. – Одеса, 2015.- С.

Подрезова М. А. Сначала была библиотека: к 150-летию Одесского национального университета име-
ни И. И. Мечникова // Дерибасовская-Решильевская: Альманах. – Одесса, 2015. – № 3 (62). – С. 90-104.
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Подрезова М.О. Університетська бібліотека – ведучий центр культури і просвітництва// Харків як 
університетське місто: Матеріали міжнародної конференції, 11-12 листопада, 2015 р.  – Харків, 2015.- 
С.

Подрезова М.О. Громадське звучання науково-просвітницької діяльності М. Я. Грота / М. О. По-
дрезова// Напередодні апогею: одеські роки філософа і психолога професора Миколи Яковича Грота 
(1883-1886). – Одеса, 2015. – Ч. 1: Монографічна, розд. 2. – С.

Публіцистика. Статті М. Я. Грота вгазеті « Одесский вестник» (1883-1886) / авт. комент.: М. О. По-
дрезова // Напередодні апогею: одеські роки філософа і психолога професора Миколи Яковича Грота 
(1883-1886). – Одеса, 2015. – Ч. 2: Археографічна, розд. 3. – С. 

Наративи. М. Я. Грот очима сучасників /авт. комент.: М. О. Подрезова // Напередодні апогею: одеські 
роки філософа і психолога професора Миколи Яковича Грота (1883-1886). – Одеса, 2015. – Ч.2: Архе-
ографічна, розд. 4. – С.

Полевщикова Е. В. Книжные знаки, владельческие и дарственные надписи на книгах из собрания 
математика И. Ю. Тимченко» // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознав-
ство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (13). – С. 66-85 (1,1 друк. арк.)

Павлюк Н. В. Отдел по славянской филологии профессора В. И. Григоровича Научной библиотеки 
Одесского государственного университета (публикация из архива В. С. Фельдмана и О. Ю. Ноткиной) 
// Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, кни-
гознавство. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (14). – у друку (1,8 друк. арк.) – Стаття до друку підготовлена 
О.  О. Ступак та М. В. Алєксєєнко.

Самодурова В. В. Библиографы в контексте научногообликабиблиотеки ОНУ имени И. И. Мечни-
кова: цели, задачи, новации / В. В. Самодурова // Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографоз-
навство, книгознавство. – 2015. – Т. 20, вип. 2 (14). – С. 152-164. – (1,04 друк. арк.)

Самодурова В. В. «Всем, трудящимся на благо Новороссийскогоуниверситета…» / В. В. Самодурова 
// Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2015. – Т. 20, вип. 1 
(13). – С. 17-34.– (1.44 друк.арк.)

Конференції, семінари
Проведено:
ІІІ Міжнародні книгознавчі читання «Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці», 

Одеса, 15-17 вересня 2015 р.;
70 наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників Одеського  на-

ціонального університету імені І. І. Мечникова. Секція «Бібліотечно-бібліографічна справа»;
міський науково-практичний семінар «Актуальні питання описової каталогізації на сучасному етапі;
міський науково-практичний семінар «Нова модель інформаційно-бібліографічного обслуговуван-

ня»;
міський семінар «Бібліотека ВНЗ в умовах розвитку науково-комунікаційної сфери»;
міський науково-практичний семінар «Новий напрямок у діяльності бібліотек: бібліометрія та на-

укометрія»;
вебінар для аспірантів «Оформлення публікацій у журналах та збірках»;
вебінар для аспірантів «Оформлення списку літератури у наукових публікаціях»;
семінар для аспірантів «Універсальна Десяткова Класифікація: Методика визначення індексу»;
семінар для аспірантів «Наукометричні показники та наукометричні бази даних»;
семінар для бакалаврів та аспірантів «Основні електронні біографічні ресурси з біографістики»:
семінар для бакалаврів та аспірантів «Основні науково-допоміжні видання з біографістики.
Доповіді на наукових конференціях, семінарах
Алєксєєнко М. В. Власницькі ознаки слов’янської бібліотеки В. І. Григоровича (70-а Наукова кон-

ференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І. І. Мечникова (70-я 
звітна наукова конференція професорсько - викладацького складу і наукових працівників ОНУ. Секція 
Бібліотечно-бібліографічна справа, Одеса, 27 листопада 2015 р.).

Алєксєєнко М. В. Дарчі написи на книгах – свідоцтво професійного кола власника (на прикладі сла-
вістичного книжкового зібрання В. І. Григоровича) (ІІІ Міжнародні книгознавчі читання «Стародруки і 
рідкісні видання в університетській бібліотеці», Одеса, 15-17 вересня 2015 р., НБ ОНУ)

Алєксєєнко М. В. Книжкове зібрання В. І. Григоровича (Семінар «Пам’ятки писемності та культури 
у фондах бібліотек» для працівників бібліотек Півдня України, Одеса, 10 грудня 2015, ОННБ)
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Алєксєєнко М. В. «Шукач слов’янських скарбів В. І. Григорович»: презентація видання (Семінар 
у бібліотеці Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського 
«Місце та роль рідкісної книги у сьогоденні», Одеса, 25 вересня 2015) 

Бережок Є. В. Альбом карикатур Майо (les Mayeux) з бібліотеки графа О. Г. Строганова (ІІІ Міжна-
родні книгознавчі читання «Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці», Одеса, 15-17 
вересня 2015 р.)

Бережок Є. В. Книжкове зібрання знатного вельможі та державного діяча : до 220-річчя від дня 
народження графа Олександра Григоровича Строганова (70-а Наукова конференція професорсько-ви-
кладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І. І. Мечникова (70-я звітна наукова конференція 
професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ. Секція Бібліотечно-бібліографічна 
справа, Одеса, 27 листопада 2015 р.)

Бережок Е. В. Французская карикатура первой трети XIX ст. в фондах Научной библиотеки одесско-
го национального университета имени И. И. Мечникова (XVIIIМіжнародна науково-практична конфе-
ренція «Збереження та охорона культурних та наукових цінностей. К 80-річчю Міжнародного Договору 
о захисті художніх та наукових установ та історичних пам’яток (Пакт Реріха)», Одеса, 20-22 листопада 
2015, Одеський Будинок-Музей імені М. К. Реріха)

Великодна Г. В. Колекція прекмурських книг у фондах університетської бібліотеки (ІІІ Міжнародні 
книгознавчі читання «Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці», Одеса, 15-17 ве-
ресня 2015 р.)

Великодна Г. В. Прекмурські книжкові пам’ятки у колекції А. Кухарського (70-а Наукова конферен-
ція професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І. І. Мечникова (70-я звітна 
наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ. Секція Бібліо-
течно-бібліографічна справа, Одеса, 27 листопада 2015 р.)

Подрезова М. О. Інноваційні моделі наукової комунікації (Всеукраїнська науково-практична конфе-
ренція « Бібліотека – фундамент освіти, берегиня знань, осередок культури: До 95 – річниці заснування 
Наукової бібліотеки Національного університету імені адмірала Макарова. 19 листопада 2015 р. Мико-
лаїв).

Подрезова М. О. Відкритий доступ – Рух OpenAcces  як інноваційна модель наукової комунікації 
(Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотеки вищих навчальних закладів України у про-
цесі імплементації Закону України «Про вищу освіту» та інформатизації суспільства», 16-19 червня 
2015 р.).

Подрезова М. О. Наукова бібліотека як науково-дослідна та науково-допоміжна установа універси-
тету: до історії формування моделі сучасної бібліотеки (Наукова конференція «Одеський національний 
університет в освітньому та науковому просторі України та світу: історія та сучасність»).

Подрезова М. О. Громадське звучання науково-просвітницької діяльності М. Я. Грота. Науковий 
спадок М. Я. Грота у фондах університетських бібліотек України: біобібліографічний покажчик (70-я 
звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ. Секція 
Бібліотечно-бібліографічна справа, Одеса, 27 листопада 2015 р.).

Подрезова М. О. Університетська бібліотека – ведучий центр культури і просвітництва ( Міжнарод-
на конференція «Харків як університетське місто», 11-12 листопада 2015 р. , Харків).

Полевщикова О. В. Художнє надбання Б. Пікара у колекціях Наукової бібліотеки ОНУ імені І.  І.  Меч-
никова (ІІІ Міжнародні книгознавчі читання «Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліо-
теці», Одеса, 15-17 вересня 2015 р.)

Міжнародне співробітництво

Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова  плідно співпрацює 
з Дослідницьким центром польської бібліографії Естрейхерів в Ягеллонському університеті (м. Краків, 
Польща). Предметом та метою співпраці є взаємний обмін науковою інформацією, що стосується біблі-
ографічного опису полоніків XVI-XIX століть. 

Підтримуються контакти з університетом «Вища Антропологічна школа» (м. Кишинів, Молдова), 
Науковою бібліотекою ім. М. І. Лобачевського Казанського федерального університету (м. Казань, Ро-
сія), Національною бібліотекою Білорусі (м. Мінськ, Білорусь), Академічною бібліотекою Латвійського 
Університету (м. Рига, Латвія)

У 2015 р. за межами України вийшла друком 1 стаття співробітника Відділу рідкісних книг та руко-
писів НБ ОНУ загальним обсягом 0,71 друк. арк.:
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Алексеенко М. В. Славистическое книжное собрание профессора Виктора Ивановича Григорови-
ча в библиотеке Одесского университета // В. И. Григорович и развитие славяноведения в России : 
материалы «круглого стола» с международным участием, посвященного 200-летию со дня рождения 
ученого, Казань, 10 апреля 2015. – Казань : изд-во Казанского ун-та, 2015. – С. 154-167.

Науково-інформаційна діяльність
Створення БД

Впродовж року для науковців, аспірантів, співшукачів вченого звання та з метою підвищення ефек-
тивності інтеграції учених ОНУ в світову наукову спільноту створено бази даних, до складу яких вхо-
дять перелік вітчизняних та зарубіжних фахових видань із зазначеної науки, перелік видань, що вхо-
дять до наукометричних БД та ресурси відкритого доступу:

Історичні науки; 
Політологічні науки;
Педагогічні науки;
Соціологічні науки; 
Фізико-математичні науки;
Філологічні науки

Створення електронної бібліотеки

Структура:
Архів-репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова
Електронна бібліотекастаровиннихвидань
«Biblio - Колегіум»: Електронний міні-журнал НБ ОНУ імені І. І. Мечникова.
Учбові та методичніматеріали викладачів ОНУ імені І. І. Мечникова.

Проведення бібліометричних та наукометричних досліджень

У загальнодержавному проекті «Наукова Періодика України» (УРАН) у 2015 р.взяли участь, ще 6 
видань ОНУ:

Вісник ОНУ. Біологія
Вісник ОНУ. Правознавство
Записки з романо-германської філології
Мікробіологія і біотехнологія
Мова
Правова держава
         Загалом включено 10 видань.

До проекту «Українські наукові журнали» введено 16 видань ОНУ: 
Odessa Astronomical Publications
Photoelectronics
Вісник ОНУ. Бібліографознавство. Бібліотекознавство. Книгознавство
Вісник ОНУ. Біологія
Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки
Вісник ОНУ. Економіка
Вісник ОНУ. Правознавство
Вісник ОНУ. Психологія
Вісник ОНУ. Соціологія і політичні науки
Вісник ОНУ. Хімія
Записки з романо-германської філології
Мікробіологія і біотехнологія
Мова
Правова держава
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Сенсорна електроніка і мікросистемні технології
Слов’янський збірник
Для отримання експертної оцінки ICV2014 в Index Copernicus (Польша) введено 14 періодичних 

видань ОНУ: 
Odessa Astronomical Publications
Photoelectronics  
Вісник Одеського національного університету. Біологія 
Вісник Одеського національного університету. Правознавство 
Вісник Одеського національного університету. Психологія 
Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки
Вісник Одеського національного університету. Хімія 
Вісник ОНУ. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство.
Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки 
Записки з романо-германської філології 
Мікробіологія і біотехнологія 
Мова 
Правова держава
Физика аэродисперсных систем 

Укладено договір з БД РІНЦ на включення 7 серій «Вісника ОНУ»:  
Вісник ОНУ. Біологія
Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки
Вісник ОНУ. Правознавство
Вісник ОНУ. Психологія
Вісник ОНУ. Соціологія і політичні науки
Вісник ОНУ. Філологія
Вісник ОНУ. Хімія
Було перевірено та розміщено 144 вип., що становить 3099 статей.
Загалом включено 9 серій «Вісника ОНУ».

18 видань реферуються в пошуковій службі Base-search (Німеччина):
Вісник ОНУ. Бібліографознавство. Бібліотекознавство. Книгознавство
Вісник ОНУ. Біологія
Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки
Вісник ОНУ. Правознавство
Вісник ОНУ. Соціологія і політичні науки
Вісник ОНУ. Хімія
Діалог: медіа-студії
Записки з ономастики (Opera in onomastica)
Записки з романо-германської філології
Записки з українського мовознавства (Opera in linguistica ukrainiana)
Записки історичного факультету
Известия Музейного Фонда им. А. А. Браунера
Мікробіологія і біотехнологія (Microbiology & Biotechnology)
Проблеми сучасного літературознавства
Слов’янський збірник (Slavic collection)
Физика аэродисперсных систем
Записки з загальної лінгвістики
Чорноморська минувшина

В базі  ResearchBib зареєстровано  – 10 серій «Вісника ОНУ».
Вісник ОНУ. Бібліографознавство. Бібліотекознавство. Книгознавство
Вісник ОНУ. Біологія
Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки
Вісник ОНУ. Економіка
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Вісник ОНУ. Правознавство
Вісник ОНУ. Психологія
Вісник ОНУ. Соціологія і політичні науки
Вісник ОНУ. Філологія: літературознавство, мовознавство
Вісник ОНУ. Хімія
Мікробіологія і біотехнологія (Microbiology & Biotechnology)

Зареєстровано 2 періодичних видань в базах даних Citefactor и Advanced Sciences Index:
Вісник ОНУ. Бібліографознавство. Бібліотекознавство. Книгознавство
Мікробіологія і біотехнологія (Microbiology & Biotechnology)

Створено профіль та заповнено анкети для видання «Вісник ОНУ. Бібліотекознавство, бібліографоз-
навство, книгознавство» на платформі Google Академія, БД DRJL та InfoBase

Зареєстровано в ISSN реєстрі:
Правова держава (друкована)
Слов’янський збірник (друкована)
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління  (друкована)
Записки з українського мовознавства (друкована)
Вісник ОНУ. Біологія (онлайн-версія)
Вісник ОНУ. Хімія (онлайн-версія)
Вісник ОНУ. Соціологія  (онлайн-версія)
Мова (онлайн-версія)

Присвоєно DOI статтям у періодичних виданнях:
Вісник ОНУ. Біологія (77DOI)
Вісник ОНУ. Соціологія і політичні науки (68DOI)
Вісник ОНУ. Хімія (105DOI)

Розроблено методичні рекомендації, консультування та реєстрація вчених в ORCID.

Виконано 20 наукометричних довідок: перевірка показників (h-index вчених; SNIP, SJR, імпакт-фак-
тор журналів та ін.)

Проводилось щомісячне відстеження наукометричних показників вчених ОНУ за базами даних 
(кількість статей, індекси цитування та Гірша):

Scopus
РІНЦ
для аналізу наукової активності ОНУ 

Об’єднано 142 профілі вчених в Scopus для коректного відстеження цитованості наукових статей кількість

Проводилось відстеження рейтингів університету:
Webometics – 10-е місце в Україні, 2101-е  в світі.
Рейтинг вищих навчальних закладів України Scopus – кількість статей 2508, кількість цитувань – 

10490, h-індекс - 44
Рейтинг ЮНЕСКО «Топ-200 Україна» – 18 місце.

Список монографій

1. Дьомін О.Б., Алєксєєнко М. В. Шукач слов’янських скарбів В. І. Григорович: монографія/ наук. 
ред. В. О. Колесник ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. Ред. Г. В. Великодна ; авт. передм. І. М. Ко-
валь; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наукова б-ка. – Одеса : ОНУ, 2015. – 480 с. : 12 арк. іл.

2. Шедеври в колекціях університетської бібліотеки : західноєвропейська гравюра XV-XIX століть 
= MasterpiecesintheUniversityLibrarycollections: westernEuropeanprintsoftheXV-XIXcenturies: каталог-
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альбом / упоряд. : О. В. Полевщикова, М. В. Алєксєєнко, Є. В. Бережок ; пер. Анг. : О. В. Полевщикова, 
О. Л. Ляшенко; відп. ред. М. О. Подрезова; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наукова б-ка. – Одеса : Астропринт, 
2015. – 148с. : грав.

3. Історія України в книжкових пам’ятках кінця XVII-XVIII ст. : з  колекцій Наукової бібліотеки 
ОНУ : зб. наук. пр. / авт. : О. А. Бачинська, Т. В. Чухліб ; упоряд. Є. В. Бережок ; пер. Текстів з фр. та 
ред.: Л. С. Дімова, Н. Г. Іванова, О. О. Радзиховська ; наук. ред. авт. комент. О. А. Бачинська ; відп. ред. 
М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г.В. Великодна ; Одес. Нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наукова б-ка, іст. 
ф-т, Від історії козацта на півдні України Н.-д. ін-ту козацтва Ін-ту історії України НАН України. – Оде-
са : ОНУ, 2015. 

4. Золоті імена Одеського національного університету імені  І. І. Мечникова (1865-2015) : наук. до-
відник / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наукова б-ка ; наук. ред., авт. вступ. Ст. І. М. коваль ; упоряд. : М. О.  По-
дрезова, В. В. Самодурова; бібліогр. ред. А. П. Бахчиванжи. – Одеса : Астропринт, 2015. – 108  с

5. Напередодні апогею: одеські роки філософа і психолога професора Миколи Яковича Грота 
(1883-1886) / В. І. Подшивалкіна, І. В. Голубович, М. О. Подрезова, В. М. Хмарський, О. Є. Музичко. 
Серія : «Розвиток науки в Одеському національному університеті», Вип. : Психологія. Філософія. – 
Одеса : ОНУ, 2015. 
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2.2.2. БОТАНІЧНИЙ САД

Директор – доктор біологічних наук, професор О. М. Слюсаренко

Ботанічний сад створений у 1867 р при Новоросійському Імператорському університеті як підроз-
діл, що забезпечував рослинним матеріалом навчальний процес перетворився на наукову установу за-
гальнодержавного значення у якій, на жаль, в поточний час з штатного розпису вилучені посади на-
укових співробітників.

Основні пріоритетні напрямки наукової діяльності полягають у: 
проведенні фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт з інтродукції, аклиматизації, 

розмноженні та ефективному використанні рослин, грибів та водоростей місцевої і світової флори, а 
також захисту рослин від збудників хвороб і шкідників;

забезпеченні рослинним матеріалом та веденні навчальної, освітньо-виховної та просвітницької ро-
боти з питань ботаніки, екології, охорони природи, селекції, рослинництва, декоративного садівництва, 
ландшафтної архітектури та захисту рослин від збудників хвороб і шкідників.

Науково-педагогічні кадри

До початку проведення реформ Міністерством освіти і науки, молоді та спорту кількість наукових 
співробітників становила 15 осіб, з них кандидатів наук – 9, докторів – 1. Після першого етапу реформи 
кількість наукових співробітників становила 8 осіб; після другого етапу – кількість наукових співробітни-
ків становила 0 осіб. В поточний час в ботанічному саду працюють чотири кандидата і один доктор наук.

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування
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наукових співробітників становила 15 осіб, з них кандидатів наук – 9, докторів – 1. Після 
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етапу – кількість наукових співробітників становила 0 осіб. В поточний час в ботанічному 
саду працюють чотири кандидата і один доктор наук. 
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Категорії робіт 2012 2013 2014 2015 
К-ть од. Тис.гр

н. 
К-ть од. Тис.грн

. 
К-ть од. Тис.грн

. 
К-ть од. Тис.г

рн. 
Фундаментальні 0 - 0 - 0 - 0 - 
Прикладні 0 - 0 - 0 - 0 - 
Госпдоворні 0 - 0 - 0 - 0 - 

 
Проводилася робота із реконструкції зеленої зони території університету на 

Французькому бульварі. 
Результати фундаментальних досліджень 

 У 2014 році продовжено ініціативні роботи із фундаментального напрямку досліджень 
щодо встановлення закономірностей формування мікоценозу у філоплані та рзосфері рослин 
з урахуванням антропогеноого навантаження.  
Роботи передбачали подальший розвиток розділу, який стосується вивчення впливу на 
мікбіоту і рослини внесених у ґрунт природних мінералів (анальцим, трепел та ін), спор 
Penicilliumroseo-purpereum, та Fusariumgraminearumімобілізованих на мінералі, а також 
ґрунтосумішей, розроблених у рамках іноваційного проекту: “Впровадження новітньої 
технологіїьхімічної та фітомеліорації кислих та засолених ґрунтів” спільно із Національним 
ботанічним садом ім. М.М.Гришка НАН України (№ договору з НАН України 25-06-14 ві 17 
березня 2014 р). 
Підтверджено, що внесення анальциму та спор P. roseo-purpureumта F. 
graminearumімобілізованих на анльцимі у різосферу S. splendensта T. aestivumсприяє 
збільшенню чисельності мікроміцетів різних груп трофності. Показано, що таксономічний 
склад мікроміцетів ґрунтового субстрату при внесенні анальциму та імобілзованих на ньому 
спор P.roseo-purpureumта F. graminearum зазнає суттєвих змін. 
Розроблені ґрунтосуміші до складу яких надходять природні мінерали (анальцим, трепел та 
ін.), сілікат калію та сапропель сприяють розвитку рослин і нормалізують склад популяцій 
мікроміцетів у різосфері. Внесення культуральної рідини та спор P. roseo-purpureumразом із 

Проводилася робота із реконструкції зеленої зони території університету на Французькому бульварі.
Результати фундаментальних досліджень
У 2014 році продовжено ініціативні роботи із фундаментального напрямку досліджень щодо вста-

новлення закономірностей формування мікоценозу у філоплані та рзосфері рослин з урахуванням ан-
тропогеноого навантаження. 

Роботи передбачали подальший розвиток розділу, який стосується вивчення впливу на мікбіоту і рос-
лини внесених у ґрунт природних мінералів (анальцим, трепел та ін), спор Penicilliumroseo-purpereum, 
та Fusariumgraminearumімобілізованих на мінералі, а також ґрунтосумішей, розроблених у рамках іно-
ваційного проекту: “Впровадження новітньої технологіїьхімічної та фітомеліорації кислих та засоле-
них ґрунтів” спільно із Національним ботанічним садом ім. М. М. Гришка НАН України (№ договору з 
НАН України 25-06-14 ві 17 березня 2014 р).

Підтверджено, що внесення анальциму та спор P. roseo-purpureumта F. graminearumімобілізованих 
на анльцимі у різосферу S. splendensта T. aestivumсприяє збільшенню чисельності мікроміцетів різних 
груп трофності. Показано, що таксономічний склад мікроміцетів ґрунтового субстрату при внесенні 
анальциму та імобілзованих на ньому спор P.roseo-purpureumта F. graminearum зазнає суттєвих змін.

Розроблені ґрунтосуміші до складу яких надходять природні мінерали (анальцим, трепел та ін.), 
сілікат калію та сапропель сприяють розвитку рослин і нормалізують склад популяцій мікроміцетів 
у різосфері. Внесення культуральної рідини та спор P. roseo-purpureumразом із ґрунтосумішами під-
силює позитивний вплив останніх на рослини і зменшує кількість фітопатогенних видів у різосфері.

Результати прикладних досліджень

Продовжувалися традиційні для Ботанічного саду наукові роботи з інтродукції рослин, дослідження 
спрямовані на збереження і поповнення колекційного фонду новими зразками, та роботи пов’язані із 
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розробкою рекомендацій щодо вирощування інтродуцентів, їх розмноження і впровадження у вироб-
ництво та озеленення населених пунктів, а також можливого їх використання у лісовому господарстві.

У звітному році продовжено інтродукційне вивчення нового для колекції рослин Ботанічного саду 
виду SteviareboudianaBert. Вивчення виду в умовах Ботанічного саду ОНУ провадиться з метою реко-
мендації її можливого введення в промислову культуру на Півдні України для одержання сировини для 
виготовлення ліків та рослинних добавок. У звітному році розпочато вивчення фенологічного спектру 
виду та накопичення насінневого матеріалу для проведення подальших досліджень.

Провадили роботи з урізноманітнення асортимента декоративних багаторічних та однорічних рос-
лин, що володіють фітонцидними властивостями для їх можливого  використання в озелененні об’єктів 
рекреаційного призначення.

Продовжено наукові дослідження спрямовані на збереження існуючих видів у колекції родини 
Orchidaceae та її поповнення новими видами. Продовжено роботи з розробки технологічних регламен-
тів з вирощування рослин родини орхідних та введення нових видів до асортименту культур промис-
лового квітництва.

У 2015 р завершено перший етап фундаментального дослідження за темою: “Теоретичні основи 
формування сталих рослинних угруповань інтродуцентів Північно-Західного Причорномор’я з вико-
ристанням колекційного фонду ботанічного саду”

Розробки, які впроваджено у 2014 р. за межами ВНЗ або НУ

Впровадження розробок за межами ВНЗ немає оскільки у 2014 р за відсутністю фінансування і 
кадрових наукових співробітників наково-дослідні роботи в повному обсязі не провадились. Впрова-
джувалися інтродуценти, як результат інтродукційних досліджень, мешканцям міста на суму близько 
30 тис. грн.

За результатами робіт в рамках виконання інноваційного проекту змонотовано лінію на виробничій 
базі НВ ТОВ “Сінта”, розпочато виробництво грунтосумішей для відновлення родючості грунтів та 
підвищення адаптаційного потенціалу рослин інтродуцентів.

Отримані результати, оформлені у трьох патентах на корисну модель:
Патент на корисну модель № 99424 “Суміш для рекультивації та детоксикації грунтів” – Зареєстро-

вано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10. 06. 2015 р.
Патент на корисну модель № 91819 “Суміш для меліорації грунтів” – Зареєстровано в Державному 

реєстрі патентів України на корисні моделі 10. 07. 2014 р.
Патент на корисну модель № 87351 “Спосіб підвищення родючості піщаних грунтів” – Зареєстрова-

но в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10. 02. 2014 р.

Діяльність структурного підрозділу з комерціалізації наково-технічних розробок
Проводилася реалізація посадкового матеріалу інтродуцентів, надавалися консультативні послуги 

місцевим органам влади та мешканцям міста щодо стану зелених насаджень і можливості застосування 
певних  агроприйомів для поліпшення стану останніх. 

Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених 182 
  

Роки Кількість студентів, які 
беруть участь у наукових 

дослідженнях 
та відсоток від загальної 

кількості студентів 

Кількість молодих 
учених, які працюють у 

ВНЗ або науковій 
установі 

Відсоток молодих 
учених, які 

залишаються у ВНЗ 
або установі після 

закінчення 
аспірантури 

2012 1   
2013 -   
2014 -   
2015 2   

В межах наукових тем ботанічного саду проводяться навчально-практичні заняття зі 
студентами біологічного факультету ОНУ, Одеського обласного медичного училища 
(фармацевтичне відділення 1 курс), Одеського педагогічного коледжу. Для проведення 
занять на території Ботанічного саду утримується ділянка “Система квіткових рослин за 
А.Л.Тахтаджаном”, колекція якої налічує 176 видів рослин з 50 сімейств, та представлена 
трав’янистими багаторічниками (154 вида), дворічниками (5 видів), однорічниками (1 вид) та 
напівкущами (15 видів), та ділянка лікарських та ефіроолійних рослин. 
 

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 
Співпраця з ботанічними установами світу проводиться у рамках програм BGCI(МІжнародної ради Ботанічних садів) і полягає у 

обміні насіннєвим матеріалом. 
Обмінний фонд насіннєвої лабораторії ботанічного саду ОНУ у 2012 р представлений 

450 зразками насіння з колекційних фондів. Обмін делектусами проведено з 246   
ботанічними установами 43 країн світу, у т.ч. з 48 ботанічними садами та дендраріями 
України. Для науково-дослідної роботи з інтродукції та поповнення колекційних фондів 
ботанічного саду отримано 86 зразків насіння. 
 

Наукова та науково-технічна діяльність, що здійснювалася спільно з науковими 
установами НАН та галузевих академій наук України 

Ботанічний сад співпрацює з Національним ботанічним садом ім. Гришка НАН 
України у напрямку використання природних мінералів і отриманих на їх основі 
грунтосумішей для можливого їх використання при регулюванні чисельності фітопатогенних 
організмів та підвищенні адаптаційного потенціалу рослин інтродуцентів. 

Спільно з Національним ботанічним садо ім. М. М. Гришка (НАНУ) розроблені 
ґрунтосуміші до складу яких надходять природні мінерали (анальцим, трепел), сілікат калію 
та сапропель, які сприяють розвитку рослин і нормалізують склад популяцій мікроміцетів у 
різосфері. Внесення культуральної рідини та спор P. roseo-purpureumразом із 
ґрунтосумішами підсилює позитивний вплив останніх на рослини і зменшує кількість 
фітопатогенних видів у різосфері. 

За результатами виконаних робіт в рамках інноваційного проекту змонотовано лінію 
на виробничій базі НВ ТОВ “Сінта”, розпочато виробництво грунтосумішей для відновлення 
родючості грунтів та підвищення адаптаційного потенціалу рослин інтродуцентів. 

Отримані результати, оформлені у трьох патентах на корисну модель: 
Патент на корисну модель № 99424 “Суміш для рекультивації та детоксикації грунтів” 

– Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10. 06. 2015 р. 
Патент на корисну модель № 91819 “Суміш для меліорації грунтів” - Зареєстровано в 

Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10. 07. 2014 р. 
Патент на корисну модель № 87351 “Спосіб підвищення родючості піщаних грунтів” - 

Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10. 02. 2014 р. 
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В межах наукових тем ботанічного саду проводяться навчально-практичні заняття зі студентами 
біологічного факультету ОНУ, Одеського обласного медичного училища (фармацевтичне відділення 1 
курс), Одеського педагогічного коледжу. Для проведення занять на території Ботанічного саду утриму-
ється ділянка “Система квіткових рослин за А. Л. Тахтаджаном”, колекція якої налічує 176 видів рос-
лин з 50 сімейств, та представлена трав’янистими багаторічниками (154 вида), дворічниками (5 видів), 
однорічниками (1 вид) та напівкущами (15 видів), та ділянка лікарських та ефіроолійних рослин.

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

Співпраця з ботанічними установами світу проводиться у рамках програм BGCI(МІжнародної ради 
Ботанічних садів) і полягає у обміні насіннєвим матеріалом.

Обмінний фонд насіннєвої лабораторії ботанічного саду ОНУ у 2012 р представлений 450 зразками 
насіння з колекційних фондів. Обмін делектусами проведено з 246   ботанічними установами 43 країн 
світу, у т.ч. з 48 ботанічними садами та дендраріями України. Для науково-дослідної роботи з інтродук-
ції та поповнення колекційних фондів ботанічного саду отримано 86 зразків насіння.

Наукова та науково-технічна діяльність, що здійснювалася спільно з науковими установами 
НАН та галузевих академій наук України

Ботанічний сад співпрацює з Національним ботанічним садом ім. Гришка НАН України у напрямку 
використання природних мінералів і отриманих на їх основі грунтосумішей для можливого їх викорис-
тання при регулюванні чисельності фітопатогенних організмів та підвищенні адаптаційного потенціа-
лу рослин інтродуцентів.

Спільно з Національним ботанічним садо ім. М. М. Гришка (НАНУ) розроблені ґрунтосуміші до 
складу яких надходять природні мінерали (анальцим, трепел), сілікат калію та сапропель, які сприяють 
розвитку рослин і нормалізують склад популяцій мікроміцетів у різосфері. Внесення культуральної 
рідини та спор P. roseo-purpureumразом із ґрунтосумішами підсилює позитивний вплив останніх на 
рослини і зменшує кількість фітопатогенних видів у різосфері.

За результатами виконаних робіт в рамках інноваційного проекту змонотовано лінію на виробничій 
базі НВ ТОВ “Сінта”, розпочато виробництво грунтосумішей для відновлення родючості грунтів та 
підвищення адаптаційного потенціалу рослин інтродуцентів.

Отримані результати, оформлені у трьох патентах на корисну модель:
Патент на корисну модель № 99424 “Суміш для рекультивації та детоксикації грунтів” – Зареєстро-

вано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10. 06. 2015 р.
Патент на корисну модель № 91819 “Суміш для меліорації грунтів” – Зареєстровано в Державному 

реєстрі патентів України на корисні моделі 10. 07. 2014 р.
Патент на корисну модель № 87351 “Спосіб підвищення родючості піщаних грунтів” – Зареєстрова-

но в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10. 02. 2014 р.

Заходи, здійснені спільно з облдержадміністрацією

Щорічно спільно з Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної жержавної 
адміністрації ботанічний сад приймає участь у проведенні “Дня довкілля”, програмі “Парад парків”. 

У звітний період за замовленням міської та районних адміністрацій, а також інших закладів прово-
дилося фітосанітарне обстеження ряду об”єктів м. Одеси та подавалися рекомендації щодо їх охорони 
та захисту від шкідників і хвороб.

Під патронатом міської ради та адміністрації Приморського району Ботанічний сад брав участь у 
міській виставці квітів.

У звітному році Ботанічним садом проведено 3 фестиваля і в рамках проведення дня японської куль-
тури в Одесі проведено презентацію проекту японського саду.

Поліпшення рівня інформаційного забезпечення

Ботанічний сад (Французький бульвар, 87) підключено до мережі інтернет, що надає доступ до елек-
тронних колекцій, наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-
ліцензійну діяльність.
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Розвиток матеріально технічної бази досліджень

Для повноцінної роботи Ботанічного саду з виконання основних напрямків його роботи з інтродук-
ції і аклиматизації рослин, а також повноцінне проведення досліджень з вивчення норми реакції рос-
лин-інтродуцентів на стрес фактори у тому числі на патогенні організми необхідно:

1. Провести капітальний ремонт теплиць, як головного інструменту інтродукції тропічних, субтро-
пічних, кактусів, сукулентів, орхідних та ін.

2. Оновити парк малої механізації, що підвищіть ефективність роботи співробітників Ботанічного 
саду. 

3. Замінити застаріле обладнання мікологічної лабораторії.
У зв’язку із проведенням упорядкування державних видатків у галузі освіти наукова діяльність бо-

танічного саду обмежується, що не сприяє розвитку робіт у напрямку ровитку досліджень які були б 
спроможні перетворитися на наукові школи. Необхідно відновити посади накових співробітників і оно-
вити організаційно структуру Ботанічного саду, як науково-дослідного підрозділу, що спрятиме розви-
тку наукових досліджень і сприятиме підвищенню ефективності роботи підрозділу в цілому.

На постійно працюючих курсах проводиться робота з слухачами за програмами “Декоративне садів-
ництво відкритого грунту” та “Декоративне садівництво закритого грунту”.
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2.2.3. НДІ «АСТРОНОМІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ»

Директор – доктор фізико-математичних наук, професор С. М. Андрієвський

Науково-дослідний інститут «Астрономічна обсерваторія» Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова (НДІ АО ОНУ. Рік заснування – 1871. Має спостережні станції в с. Маяки та с. 
Крижанівка, спостережне обладнання в Росії, Туркменії, Словаччині. У складі НДІ АО ОНУ три відділи 
(Відділ фізики зір і галактик, Відділ фізики малих тіл Сонячної системи, Відділ космічних досліджень) та 
три робочі групи при директорі (з астрометрії та небесної механіки, астрономічного приладобудування, 
космології).  Основна діяльність – наукові дослідження. Галузь досліджень – астрономія.  

Найважливіші проблеми фізико-математичних та технічних наук
Напрямки наукових досліджень:
Дослідження фізичних характеристик, хімічного складу, будови й еволюції зір та галактик. Наукові 

керівники доктори наук С. М. Андрієвський, Т. В. Мішеніна, В. В. Ковтюх. 
Дослідження руху, фотометричних характеристик і фізичних особливостей штучних небесних тіл.  

Науковий керівник кандидат наук М. І. Кошкін
Просторовий розподіл, фізичні характеристики й еволюція метеорної й кометної речовини. Наукові 

керівники доктор наук С. М. Андрієвський,  кандидат наук Ю. М. Горбаньов.
Космологічні моделі в чотиривимірному та багатовимірному просторі-часі. Науковий керівник доктор 

наук О. І. Жук. 
Відносні визначення координат і небесно-механічні дослідження природних і штучних небесних тіл. 

Наукові керівники кандидати наук  М. І. Кошкін, О. А. Базєй.
Розробка й створення нових систем телескопів, методів і засобів реєстрації астрономічних даних. 

Науковий керівник кандидат наук С. М. Удовіченко.

Найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок

Тема 498. «Оксиген у Галактиці: процеси нуклеосинтезу  і розподіл у підсистемах», науковий 
керівник д.ф.-м.н., ст.н.с. В. В. Ковтюх. 

Найважливішим результатом 2015 року є відкриття нелінійності просторового розподілу вмісту 
деяких хімічних елементів у внутрішніх  областях нашої Галактики. Єдине значення градієнту 
розподілу вмісту того чи іншого хімічного елементу, яке отримували раніше, просто свідчило про 
експоненціальний розподіл густини речовини по радіусу в Галактиці. Наші нові результати показують, 
що радіальний просторовий розподіл вмісту деяких хімічних елементів виявив структуру плато в області 
від галактичного центру до 6.5  кпс. Зміна знаку градієнту у цій області показує, що її фізико-хімічні 
властивості визначаються динамічним впливом з боку галактичного бару (центральної міжспіральної 
перетинки) на міжзоряне середовище центральної частини галактичного диску. 

Опубліковано 21 наукову статтю в фахових виданнях та 5 тез доповідей на міжнародних конференціях.

Тема 526. «Вивчення походження хімічних елементів, структури і еволюції зір, міжзоряного 
середовища, галактик  та великомасштабної структури Всесвіту», науковий керівник д.ф.-м.н., 
ст.н.с. Т. В. Мішеніна.

Визначено вміст марганцю та сірки в атмосферах зір-карликів, що належать тонкому і товстому дискам 
Галактики, потоку Геркулеса, та в цефеїдах. Виявлено ріст вмісту марганцю зі збільшенням металічності, 
що підтверджує базовий сценарій, де більша частина марганцю в диску Галактики і на Сонці, походить 
від термоядерних Наднових, та проаналізовано і використано інші нові джерела. На основі дослідження  
барію в розсіяних Скупченнях запропоновано нове джерело його виробництва – і-процес нейтронного 
захвату.

Подальшого розвитку набув запропонований раніше новий механічний підхід для опису 
великомасштабної структури сучасного Всесвіту, який дозволяє описувати динаміку галактик і скупчень 
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галактик з урахуванням гравітаційної взаємодії і космологічного розширення, а також дослідити різні 
альтернативні космологічні моделі темної енергії.

Опубліковано 19 наукових статей в фахових виданнях та 15 тез доповідей на міжнародних конференціях.

Тема 527. «Високоточні вимірювання та моделювання руху штучних і природних космічних тіл у 
навколоземному просторі», науковий  керівник   д.ф.-м.н., проф. С. М. Андрієвський

Вперше визначено орієнтацію вісі обертання та зміну періоду обертання непрацюючого супутника 
Кберс-2В та були суттєво уточнені параметри обертання аварійного супутника ЄКА Енвісат – першого 
кандидата на активне видалення з орбіти. Результати представлені спільно із фахівцями університету 
Берна (Швейцарія) на міжнародній конференції АМОС-2015 на Гавайях (США). Розроблено новий 
метод визначення чисельної орбіти телекомунікаційних геостаціонарних супутників на підставі 
спостережень затримок сигналу на різних пунктах. Показано, що стандартне відхилення координат ГСС 
складає близько до 10 метрів. Створено новий  модернізований метод Гауса, призначений для пошуку 
первинних елементів орбіти малих небесних тіл, з підвищеною стійкістю процесу обчислень.  Отримано 
фотометричні і спектроскопічні спостереження комети 29P/Швассмана-Вахмана-1 на 6м телескопі БТА 
САО РАН і на 1.6м телескопі Національної лабораторії астрофізики (Бразилія). Виявлено наявність 
молекул СО+ та N2+ у комі, а також викидів з кометної коми речовини на відстані 5,25 а.о. від Сонця. 
Продуктивність утворення вільної газо-пилової матерії оцінено на рівні від 30 до 104 кг/сек. 

Опубліковано 12 наукових статей в фахових виданнях та 8 тез доповідей на міжнародних конференціях.

Результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук 

а) важливі результати за усіма закінченимиу 2015 році фундаментальними науково-дослідними 
роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету. 

Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з Законом України
1. Фундаментальні наукові  дослідження  з  найбільш  важливих проблем   розвитку   науково-

технічного,  соціально-економічного, суспільно-політичного, людського  потенціалу   для забезпечення 
конкурентоспроможності України у  світі  т  сталого  розвитку суспільства ідержави.

Назва напряму секції 
9. Астрономія. Астрофізика. Радіоастрономія.
Назва піднапряму секції
9.9. Будова і еволюція галактик.
Тема 498  «Оксиген у Галактиці: процеси нуклеосинтезу і розподіл у підсистемах», науковий 

керівник д. ф.-м.н., ст. н. сп. В. В. Ковтюх.
Фактичний обсяг фінансування за повний період1375,403 тис. грн, зокрема, 496,387 тис. грн.. 

на 2015 рік.
Створено модель атому оксигену з урахуванням нееластичних процесів зіткнення атомів оксигену 

з атомами водню в зоряних атмосферах. Розраховані параметри уширення ліній оксигену за рахунок 
дії сили ван дер Ваальса, а також  коефіцієнти відхилення заселеностей  енергетичних рівнів атому ОІ 
від рівноважних,  які відповідають за формування триплету оксигену. Виконано розрахунок профілів 
заборонених ліній і ліній триплету і порівняння їх зі спостережуваними профілями в спектрах Сонця і 
Проціону з метою тестування створеної моделі атому оксигену.  

Визначено вміст оксигену в атмосферах 250 класичних цефеїд, які належать галактичному диску, 
на основі неЛТР аналізу (врахуванню відхилень від спрощуючого методу локальної термодинамічної 
рівноваги - ЛТР) триплету оксигену на 777.4 нм.  Досліджено розподіл вмісту оксигену в диску Галактики. 
Уточнено положення коротаційного резонансу в еволюції дисків спіральних галактик. 

Побудовано двохмірний розподіл оксигену в диску Галактики. Вперше знайдено вміст оксигену та 
інших хімічних елементів в зоні галактоцентричних відстаней від 3 до 5 кпк – майже недослідженій 
області внутрішнього тонкого диску. Вперше отримано, що радіальний розподіл вмісту оксигену, заліза 
і деяких інших елементів показує структуру плато, або навіть позитивний градієнт вмісту в області від 
галактичного центру до 5 кпк.

Визначено вміст оксигену в галактичному гало для зір з різним вмістом атомів заліза. Побудована 
залежність вмісту оксигену від параметра «металевості» зір.  Створено нову модель хімічної еволюції 
Галактики. 
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На основі статистичної моделі Галактики вперше показано, що зроблені нами оцінки середньої 
маси оксигену і заліза, яка викидається в кожному типі Наднових (SNe) в галактичному диску суттєво 
обмежують відповідні моделі попередників різних типів Наднових. Нами вперше отримано: 1) середня 
маса кисню, яка викидається за колапсом ядра Наднових SNe (CC SNe) становить близько 0.27 сонячної 
маси (Mо); 2)  середня маса заліза, яка викидається «запізнілими» Надновими типу Ia становить 0.58 
Mо; 3) верхня границя маси заліза, яка викидається швидкими SNeIa становить 0.23 Mо на подію; 
4)  відповідна середня маса заліза, отримана від CC Наднових – 0.04 Mо на подію; 5) короткоживучі 
Наднові (з колапсом ядра або швидкі SNeIa ) поставляють  85 % від всього заліза галактичного диску.

Крім цього вперше паралельно отримано низку інших результатів: хімічний склад для багатьох 
хімічних елементів в кулястому скупченні 47 Тукана (NGC 104) з метою встановлення нових обмежень 
до сценаріїв хімічного забруднення від Наднових і зір асимптотичної гілки гігантів; вперше досліджені 
спектри VLT для двох гігантів системи Crater, підтверджено інтерпретацію системи Crater як карликової 
галактики; на основі аналізу області спектральних ліній СаII Н+К виявлені блакитні компаньйони у 
класичних цефеїд WW Car і FN Vel, при цьому, наш метод залишається ефективнішим за інші; вперше 
встановлено класифікацію двох цефеїд, HQ Car і DD Vel як цефеїд  типу II і підкласу W Діви.  

Аналогів такому застосуванню методу неЛТР аналізу, заснованому на власних вдосконалених атомних 
моделях, для великої кількості зір, якісний спектральний матеріал для яких отримати надзвичайно важко, 
у світі на сьогоднішній день немає. Завдяки реалістичності отриманих розподілів сьогодні з’являється 
можливість перевірки існуючих теоретичних моделей хімічної еволюції Галактики. Всі ці наукові 
результати повністю відповідають сучасному світовому рівню досліджень в галактичній астрономії.

Робота фундаментальна, має освітянське та просвітницьке значення. Отримані в результаті виконання 
роботи знання окрім суто астрофізичного значення є також актуальними для суміжних областей знань – 
фізики плазми, хімії, та, особливо, – для  філософії, як системи концептуальних знань про Всесвіт  і його 
еволюцію. Були отримані нові знання і розроблені нові методи. 

Створено нові моделі атомів, поповнена база даних по фундаментальним параметрам та хімічному 
складу зір, яка розміщена і доступна в Інтернеті.

Основні результати опубліковані як статті в міжнародних та вітчизняних виданнях (50 статей, 6 on-line 
каталогів) та доповіді на міжнародних конференціях (16). 

Найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних 
науково-дослідних робіт

Тема 526: «Вивчення походження хімічних елементів, структури і еволюції зір, міжзоряного 
середовища, галактик  та великомасштабної структури Всесвіту», науковий керівник д. ф.-м. н., 
ст. н. сп. Т. В. Мішеніна. Обсяг фінансування на 2015 рік 724,846 тис. грн.

Вперше на прикладі дослідження вмісту марганцю в близько 250 зір товстого та тонкого галактичних 
дисків проаналізовано внески в збагачення від різних джерел, спираючись на самі останні розрахунки 
нуклеосинтезу.  Нове дослідження сірки в дисках (близько 180 зір) і порівняння з розрахунками теорії 
галактичної еволюції показало недостатність теперішніх розрахунків джерел виробництва сірки на 
близько сонячних металлічностях. Вперше для знайденого надлишку вмісту барію запропоновано 
механізм і-процесу нейтронного захвату. Наукова значимість може бути визначена 8 цитуваннями на даний 
час. Запропонована і впроваджена  нова  ідея  визначення особливостей хімічного складу  пекулярних 
та змінних зір за рахунок  акреції міжзоряного газу та пилу. Вперше досліджено хімічний склад молодої 
зорі HIP 13962 (спектральний клас --G0Ia), можливого компаньйона пульсара PSR J0826+2637. 

Для мікроквазару Cyg X-1 вперше показано, що при обдуванні вітром донору прецесіюючого 
акреційного диску, в центрі диску починають виникати стани з високою та низькою температурою та, 
відповідно, з низькою та високою швидкістю акреції.

У роботі отримав подальший розвиток запропонований нами новий механічний підхід для опису 
великомасштабної структури сучасного Всесвіту, який дозволяє описувати динаміку галактик і скупчень 
галактик з урахуванням гравітаційної взаємодії і космологічного розширення, а також дослідити різні 
альтернативні космологічні моделі темної енергії. Вперше показано, що в рамках запропонованого нами 
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механічного підходу альтернативні моделі темної енергії з лінійними параметризації рівняння стану 
(наприклад, CPL модель) суперечать теорії скалярних збурень. Вперше отримані області параметрів для 
космологічної моделі з газом Чаплигіна, які узгоджуються з даними спостережень. Вперше отримано 
вирази для гравітаційних потенціалів періодично розташованих джерел в космологічних моделях з 
топологіями ТхТхТ, ТхТхR і TxRxR. Показано, що регулярні рішення мають місце тільки у випадку, коли 
джерела розмазані по деякій області.   

Використання сучасних високоточних спостережень, застосування та вдосконалення сучасних методів 
обробки спектрів і методів визначення параметрів атмосфер та їх хімічного складу дозволили отримати 
результати, що відповідають світовому рівню. Проведений детальний аналіз поведінки марганцю та 
джерел його виробництва з урахуванням найсучасніших розрахунків нуклеосинтезу дозволив з більш 
високою точністю описати тренд марганцю і виявити нові джерела його виробництва, що навіть 
випереджає світовий рівень. Отримані космологічні результати відповідають світовому рівню. Перш за 
все, вони є піонерськими. Як і дослідження теорії скалярних збурень для альтернативних космологічних 
моделей темної енергії в рамках запропонованого нами нового механічного підходу та отримання виразів 
для гравітаційних потенціалів періодично розташованих джерел в космологічних моделях з топологіями 
ТхТхТ, ТхТхR і TxRxR, які не були раніше опубліковані в літературі. 

Відповідність результатів, отриманих в даній роботі, світовому рівню підтверджується їх публікацією 
в престижних міжнародних журналах. Результати досліджень будуть використані при підготовці 
магістерської і бакалаврської робіт, а також складають основу кандидатських дисертацій аспірантів 
А.  Бургазлі і Х. Фахра; підготовлені кандидатські дисертації А. Чоповського і В. Ющенка.

Опубліковано19 робіт, захищені 2 магістерські роботи підготовлено 2 кандидатські дисертації.
Тема 527. «Високоточні вимірювання та моделювання руху штучних і природних космічних 

тіл у навколоземному просторі», науковий  керівник   д. ф.-м. н., проф. С. М. Андрієвський. Обсяг 
фінансування в 2015 році 1212,642 тис. грн.

Вперше проведено дистанційне зондування обертання супутників Енвісат і Кберс-2B навколо центру 
мас з допомогою фотометрії. Астрономічні спостереження з високою роздільною здатністю сукупно із 
моделюванням дозволили дослідити вплив різних космічних факторів на довгострокові та короткострокові 
зміни в орбітальному русі та орієнтації великих штучних тіл в космосі. Для довгострокового моніторингу 
поведінки великих космічних об’єктів в рамках програми, що виконується Українською мережею 
оптичних станцій спостереження за супутниками Землі (УМОС), використовується швидкісний телескоп 
КТ-50 на альт-азимутальному монтуванні із дзеркалом діаметром 50 см і ПЗС-камерою WAT-902H2 Sup.

У квітні 2012 року європейський геофізичний супутник Енвісат припинив свою місію в результаті 
відмови обладнання. При цьому значно зросла потенційна небезпека зіткнення Енвісата з діючими 
супутниками на цій же висоті польоту над Землею. Оскільки ЄКА планує місію по активному видаленню 
його з орбіти – важливо з’ясувати стан обертання супутника.

За звітний період нами проаналізовані фотометричні спостереження 2013-2015 рр супутника Енвісат. 
На основі аналізу дзеркальних спалахів в 222 кривих блиску і за допомогою редукції синодичних періодів 
суттєво уточнено положення полюса обертання і повільна зміна сидеричного періоду обертання. 
Встановлено що, вісь обертання відчуває дрібні коливання близько нормалі до площини орбіти. Напрямок 
обертання протилежний орбітальному руху Енвісата. Вперше встановлено що зміна сидеричного 
періоду щонайкраще апроксимується поліномом другого ступеня від часу: Psid (сек) = 0.000021534 ∙ T2 + 
0.04936003 ∙ T + 121.18195, де Т - вимірюється в добах від початку 2013 року. Застосовано даний методу 
до іншого космічного тіла Кберс-2В та вперше отримано результат для його обертання. Встановлено, що 
знайти точне і стабільне рішення для полюса обертання неможливо, оскільки він підданий коливанням з 
різними характерними періодами від годин до місяців. Вісь обертання в 2014 році становила 10 градусів 
з нормаллю до орбіти, а напрямок обертання у даного супутника прямий, тобто збігається з орбітальним 
рухом. Вперше знайдено, що сидеричний період щонайкраще апроксимується виразом: Psid (сек) = 
0.000029543 ∙ T2 + 0.08094931 ∙ T + 81.31775, де Т вимірюється в добах від 10 березня 2014 року. Проведене 
дослідження дає можливість визначити зміни видимого періоду обертання, уточнити положення полюса 
обертання і вікового тренду інерційного періоду. Розроблений метод дозволяє контролювати повільні 
зміни просторової орієнтації і характеру обертання супутників, яким притаманне дзеркальне відбиття 
світла плоскими гранями поверхні. Розроблений метод побудови оптико-геометричної моделі супутника 
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і об’єднання з даними спостереження (швидкісна фотометрія) дозволяє детальне вивчення властивостей 
реального обертання супутників і великого космічного брухту навколо центру мас.

Вперше визначено параметри орбіти телекомунікаційного геостаціонарного супутника (ТК ГСС). В 
рамках міжвідомчої кооперації УМОС в Україні створена мережа станцій для спостережень ТК ГСС. 
Розроблена методика визначення параметрів астродінамічної моделі руху за затримками часу приходу 
сигналу. Уточнення координат супутника (визначення параметрів орбіти) виконано підгонкою орбіти 
одночасно до всіх оцінок часових затримок. В якості параметрів моделі обрано вектор стану супутника 
доповнений балістичним параметром. Для реалізації різних варіантів астродінамічних моделей 
використана бібліотека Orekit. В рамках цієї бібліотеки реалізована SGP4/SDP4 модель та деякі чисельні 
і напіваналітичні моделі. Результат обробки затримок часу приходу сигналу за допомогою чисельної 
астродінамічної моделі, в якій враховані 7 ступенів розкладання геопотенциала і сбурення від Місяця та 
Сонця, показує, що в нев’язках відсутні періодичні зміни. Стандартне відхилення декартових координат 
супутника при апроксимації спостережень SGP4/SDP4 орбітою на епоху параметрів орбіти близько до 50 
метрів. Визначення параметрів чисельної моделі орбіти дає стандартне відхилення координат супутника 
близько до 10 метрів. Отримані орбіти придатні для прогнозування положень супутника на кілька днів 
вперед. А оцінки неузгодженостей між прогнозними значеннями відносних затримок часу приходу 
сигналу і даними спостережень дозволяють виявляти моменти маневру супутника.
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Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених 

У проведенні досліджень за тематикою науково-дослідницьких робіт працювали 12молодих 
учених. Молодими вченими опубліковано  27  робіт (10 – узарубіжних виданнях), за даними 
бази SCOPUS кількість цитувань 94; зроблено 15 доповідей на 2 міжнародних конференціях. 
Один аспірант та 1 студент працювали з оплатою, ще один та 6 студентів –  без оплати. 
Студентами опубліковано 9 статей. 
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У проведенні досліджень за тематикою науково-дослідницьких робіт працювали 12 молодих уче-
них. Молодими вченими опубліковано  27  робіт (10 – узарубіжних виданнях), за даними бази SCOPUS 
кількість цитувань 94; зроблено 15 доповідей на 2 міжнародних конференціях. Один аспірант та 1 сту-
дент працювали з оплатою, ще один та 6 студентів –  без оплати. Студентами опубліковано 9 статей.

Внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки: кращі доповіді молодих учених на щорічній Гамівській 
конференції-школі отримали відзнаку – нові книги з космології (Чоповський О., Бургазлі А.); Чехонад-
ських Ф. А. отримує стипендію Кабінету Міністрів України, Ющенко В. О. отримав премію імені Юрія 
Дрогобича від Української Астрономічної Асоціації.

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 

Науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями здійснюється за:
договорами, укладеними з Вигорлацькою астрономічною обсерваторією (1999 рік), Шанхайською 

Астрономічною обсерваторією АН Китаю (2010 р.); усними угодами між науковцями НДІ АО ОНУ 
та Інституту астрономії Антона Паннекука Університету  Амстердама – Ковтюх В. В., Обсерваторії 
Конколі Академії Наук Угорщини – Ковтюх В. В., Південної Європейської обсерваторії (Чилі) – Міше-
ніна  Т. В., Інституту небесної механіки та розрахунку ефемерид  (Франція) – робоча група з астрометрії 
(Троянський В. В.); індивідуальними грантами, отриманими науковцями НДІ АО ОНУ від Інституту 
теоретичної фізики та астрономії  Вільнюського університету (Литва) - Андрієвський С. М., Астроно-
мічної обсерваторії Гейдельберзького університету (Німеччина) – Андрієвський С. М., Кельнського та 
Олденбурзького університетів (Німеччина) – Жук О. І., ЦЕРНу (Швейцарія) – Жук О. І.; грантом CNRF 
(Франція) - Андрієвський С. М.  Продовжується співпраця з Обсерваторією м. Бордо (Франція), за-
снована завдяки договору за програмою «Дніпро» (2005 – 2006 рр.) – Мішеніна Т. В.; з департаментом 
астрономії Вашингтонського університету після отримання грантів CRDF (2007-2008 рр.) – Андрієв-
ський С. М., Ковтюх  В. В.; з університетами Кейз Вестерн (США), Сан Пауло (Бразилія) – Андрієв-
ський С. М. 

Завдяки індивідуальним запрошенням з фінансуванням від оргкомітетів відбулось 6 поїздок на за-
кордонні міжнародні конференції з доповідями.

Напрямки досліджень – астрофізика, космологія, близький космос, навколоземний простір. Резуль-
татами досліджень є спільні публікації, які базуються на спостережному матеріалі, отриманому на кра-
щих світових телескопах за найсучаснішими технологіями. Обробка спектрального матеріалу та аналіз 
результатів здійснюється співробітниками НДІАООНУ за власними розробленими методиками. Статті 
опубліковані в зарубіжних фахових виданнях з імпакт-фактором переважно за рахунок коштів закор-
донних партнерів. Перспективи – продовження співпраці.
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Роки Кількість студентів, які 
беруть участь у наукових 

дослідженнях 
та відсоток від загальної 

кількості студентів 

Кількість молодих 
учених, які працюють у 

ВНЗ або науковій 
установі 

Відсоток молодих 
учених, які 

залишаються у ВНЗ 
або установі після 

закінчення 
аспірантури 

2012 63 18 100 
2013 34 17   0 
2014 24 18 50 
2015 41 12 50 

 
Внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки: кращі доповіді молодих учених на 

щорічній Гамівській конференції-школі отримали відзнаку – нові книги з космології 
(Чоповський О., Бургазлі А.); Чехонадських Ф. А. отримує стипендію Кабінету Міністрів 
України, Ющенко В. О. отримав премію імені Юрія Дрогобича від Української 
Астрономічної Асоціації. 
 

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями  
 

Науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями здійснюється за: 
договорами, укладеними з Вигорлацькою астрономічною обсерваторією (1999 рік), 

Шанхайською Астрономічною обсерваторією АН Китаю (2010 р.); усними угодами між 
науковцями НДІ АО ОНУ та Інституту астрономії Антона Паннекука Університету  
Амстердама – Ковтюх В. В., Обсерваторії Конколі Академії Наук Угорщини – Ковтюх В. В., 
Південної Європейської обсерваторії (Чилі) – Мішеніна Т. В., Інституту небесної механіки та 
розрахунку ефемерид  (Франція) – робоча група з астрометрії (Троянський В. В.); 
індивідуальними грантами, отриманими науковцями НДІ АО ОНУ від Інституту теоретичної 
фізики та астрономії  Вільнюського університету (Литва) - Андрієвський С. М., 
Астрономічної обсерваторії Гейдельберзького університету (Німеччина) – Андрієвський 
С. М., Кельнського та Олденбурзького університетів (Німеччина) – Жук О. І., ЦЕРНу 
(Швейцарія) – Жук О. І.; грантом CNRF (Франція) - Андрієвський С. М.  Продовжується 
співпраця з Обсерваторією м. Бордо (Франція), заснована завдяки договору за програмою 
«Дніпро» (2005 – 2006 рр.) – Мішеніна Т. В.; з департаментом астрономії Вашингтонського 
університету після отримання грантів CRDF (2007-2008 рр.) – Андрієвський С. М., 
Ковтюх  В. В.; з університетами Кейз Вестерн (США), Сан Пауло (Бразилія) – 
Андрієвський С. М.  

Завдяки індивідуальним запрошенням з фінансуванням від оргкомітетів відбулось 6 
поїздок на закордонні міжнародні конференції з доповідями. 

Напрямки досліджень – астрофізика, космологія, близький космос, навколоземний 
простір. Результатами досліджень є спільні публікації, які базуються на спостережному 
матеріалі, отриманому на кращих світових телескопах за найсучаснішими технологіями. 
Обробка спектрального матеріалу та аналіз результатів здійснюється співробітниками 
НДІАООНУ за власними розробленими методиками. Статті опубліковані в зарубіжних 
фахових виданнях з імпакт-фактором переважно за рахунок коштів закордонних партнерів. 
Перспективи – продовження співпраці. 
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Тематика співробітництва з зарубіжними партнерами 
 
Країна 
партнер (за 
алфавітом) 

Установа - 
партнер 

Тема 
співробітницт-
ва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 
співробітницт-
во, термін його 
дії 

Практичні результати від 
співробітництва 

1 2 3 4 5 
Бразилія, Інститут 

астрономії  
Університету 
Сан Пауло. 

Дослідження 
еволюції 
галактик. 

Індивідуальне 
запрошення до 
співпраці після 
стажування. 
Андрієвський 
С.М. 
З 2010 року. 
 

Досліджено вміст легких 
елементів в атмосфері 
однієї з перших зір HD 
140283. Розглянуто роль 
резонансу в еволюції 
галактичного диску. 
Результати від 
співробітництва:  
опубліковано 1 статтю в 
«Astronomy & 
Astrophysics». 

Велико-
британія, 
Йорк. 
 
 
 

 

Оргкомітет 
конференції. 
Nuclear Physics 
in Astrophysics 
Vll - 28th EPS 
Nuclear Physics 
Divisional 
Conference 

Ядерна фізика в 
астрофізиці. 

Індивідуальне 
запрошення на 
конференцію. 
18-22 травня 
2015 
 

Зроблена доповідь 
MisheninaT.V.«Manganes
eabundancesinthestarswith
metalli-cities -1.0 < [Fe/H] 
< 0.3» 
(Вміст марганцю в зорях 
з металічністю  -1.0 < 
[Fe/H] < 0.3). 

Китай  Шанхайська 
Астрономічна 
обсерваторія 
АН Китаю 

«Астрометрія і 
фотометрія 
навколоземних 
космічних тіл»  

Договір 
про співпрацю з 
ШАО від 
12.04.2010. 
Термін 
продовжено до 
31.12.16 р. 

Проект переобладнання  
та автоматизації 
одеського телескопу КТ-
50; 
Спільні публікації: 
Remote Sensing of the 
EnviSat and Cbers-2B 
satellites rotation by 
photometry (Submit to 
Adv. in Space Res., 2015) 

Корея  Астрономічна 
обсерваторія 
Чунбуцького 
національного 
університету, м. 
Чонгджу 

Феноменоло-
гічне 
моделювання 
змінних зір 

Окреме 
дослідження із 
серії. 
 

Результати від 
співробітництва – 
публікації в журналах з 
імпакт-фактором: 
опубліковано 1 статтю. 

Нідерланди  Інститут 
астрономії 
Антона 
Паннекука, 
Університет   
Амстердама 

«Цефеїди ІІ 
типу лиску 
Галактики. 
Дослідження 
хімічного 
вмісту  двох 

Індивідуальне 
запрошення до 
співпраці. 
Ковтюх В.В. 
Протягом року. 
 

Уточнена класифікація 
двох нових  зір типу 
WVir: DDVel  та HQCar 
– цефеїди II типу 
підкласу W Vir;  
визначено вміст 
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нових  зір типу 
WVir: DDVel  та 
HQCar». 

елементів  в атмосферах    
цих  змінних зір.   
Опубліковано  статтю в 
«Astronomy&Astrophysic
s» - журналі з імпакт-
фактором . 

Німеччина  Кельнський 
університет 

Доповідь на 
семінарі 
факультету 
теоретичної 
фізики 

Індивідуальне 
запрошення.  
Жук О.І. 
Вересень 2015 

Доповідалися результати 
власних досліджень в 
області багатомірної 
гравітації 
Результати від 
співробітництва - 
обговорення результатів 
доповіді й 
перспективних завдань 
для  спільних 
досліджень. 

Німеччина,  Олденбурзь-кий 
університет 

Доповідь на 
спільному 
семінарі 
теоретичної 
фізики 
Олденбурзь-
кого й Бремен-
ського 
університетів 

Індивідуальне 
запрошення. 
Жук О.І. 
Вересень 2015 

Доповідалися результати 
власних досліджень в 
області багатомірної 
гравітації. 
Результати від 
співробітництва - 
обговорення результатів 
доповіді й 
перспективних завдань 
для  спільних 
досліджень. 

Польща  Інститут фізики 
Академії ім. Яна 
Длугоша, 
Ченстохова 

Феноменологіч
не моделювання 
змінних зір. 

Індивідуальне 
запрошення на 
конференцію. 
Чінарова Л.Л. 
Окреме 
дослідження із 
серії 

Результати від 
співробітництва – 
публікація, що входить 
до міжнародної  
науково-метричної бази 
ADS: опубліковано1 
статтю. 

Польща  Молодіжна 
Астрономічна 
обсерваторія в 
Ніполоміце 

Феноменологіч
не моделювання 
змінних зір. 

Індивідуальне 
запрошення на 
конференцію. 
Чінарова Л.Л. 
Окреме 
дослідження із 
серії 

Результати від 
співробітництва – 
участь у міжнародній 
конференції 

Польща  Польське 
астрономічне 
товариство, 
Краків 

Феноменологіч
не моделювання 
змінних зір. 

Індивідуальне 
запрошення на 
конференцію. 
Чінарова Л.Л. 
Окреме 
дослідження із 
серії 

Результати від 
співробітництва – 
участь у міжнародній 
конференції 
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Португалія,  Університет 

Бейра Інтеріор, 
Ковілья. 

Дослідження 
великомасштаб
ної структури 
Всесвіту 

Індивідуальне 
запрошення. 
Жук О.І. 
 
Лютий та 
жовтень 2015 

Досліджено скалярні 
збурювання в ряді 
альтернативних 
космологічних моделей 
темної енергії 
Результати від 
співробітництва – 
публікація 3 статей 
в журналах з імпакт-
фактором, ще 1 
готується до друку. 

Словаччина.  
 

Вигорлацька 
астрономічна 
обсерваторія, 
м. Гуменне.  

«Спільна 
експлуатація 
телескопа НДІ 
АО ОНУ.»   
Фотометричні 
спостереження
зір. 

«Договір про 
співпрацю між 
НДІ АО ОНУ 
та Астрономіч-
ною 
обсерватор-
рією м. 
Гуменне» від 
19.10.1999. 
Продовжено до 
2019 р. 

Планові роботи по 
модернізації 
спостережної 
апаратури на 
спільному телескопі.  
Отримані 
спостереження зір, 
зокрема, проміжних 
полярів, за спільною 
програмою 
досліджень. 
Опублікована 1 стаття.   

Сполучені 
штати 
Америки. 
 
 

Department of 
Physics and 
Astronomy, 
University of 
Hawai'i at Hilo. 
Гавайї. 

«Розподіл 
вмістів 
хімічних 
елементів у 
внутрішній 
частині 
галактичного 
диску». 
Програма 
спільних 
досліджень. 

Індивідуальне 
запрошення до 
співпраці. 
Андрієвський 
С.М. 
З 2013 року. 

Отримано вмісти 
елементів  в 27 
цефеїдах, більшість 
яких розташована в 
межах зони галакто-
центричних відстаней 
від 5 до 7 kpc. 
Опубліковано 1 статтю 
 в журналі MNRASз 
імпакт-фактором. 

Угорщина   
 

Обсерваторія 
Конколі, 
Академія Наук 
Угорщини 

  «Відкриття 
подвійності 
класичних   
 цефеїд». 
 

 Індивідуальне 
запрошення до 
співпраці. 
Ковтюх В.В. 
Протягом року.  

Відкрито спектральну 
подвійність двох 
класичних цефеїд 
південного неба: WW 
Car та FN Vel мають 
блакитних 
компаньонів.       
Результати від 
співробітництва – 
спільні публікації в 
журналах з імпакт-
фактором – 1 статтяв 
«MonthlyNoticesoftheR
oyalAstronomicalSociet
y». 
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Франція  Астрономічна 

обсерваторія 
університету в 
м.Бордо. 

«Детальний 
аналіз 10 зір з 
дефіцитом 
металів». 
 
 

Продовження 
співпраці, 
започаткованої 
за темами 
«Дніпро». 
Мішеніна Т.В. 
Протягом року. 

На основі проведеного 
визначення та аналізу 
хімічного складу 10 зір 
з дефіцитом металів 
готується стаття до 
друку. 

Франція 
 

Обсерваторія  
Парижу-
Медону 

Дослідження 
перших зір 
Галактики                   

 Грант CNRS. 
 
Андрієвський 
С.М.    
 
 
 

 На основі проведеного 
аналізу хімічного 
складу зір Галактики 
опубліковано 5 статейу 
зарубіжних виданнях з 
імпакт-фактором. 
 

Франція   Інститут 
небесної 
механіки та 
розрахунку 
ефемерид 
(IMCCE), 
Париж 

GAIA -  
мережа 
наземної 
підтримки для 
об’єктів 
Сонячної 
системи (Gaia-
FUN-SSO).  

Колективне 
співробітницт-
во. 
Термін: з 2014 
р. 

Модернізація 
спостережної 
апаратури на телескопі 
ОМТ-800.  
Спостереження щойно 
відкритих GAIA 
астероїдів за спільною 
програмою. 
Опублікована 1 стаття.  

Чилі   Європейська 
Південна 
Обсерваторія 
(ESO) 

«Дослідження 
вмісту барію в 
розсіяних 
зоряних 
скупченнях». 
 

Індивідуальне 
запрошення до 
співпраці. 
Мішеніна Т.В. 
 
Протягом року.  
 

На основі досліджень 
розсіяних скупчень 
показано, що 
надлишок барію може 
бути спричинений і-
процесом.  
Опублікована 1 стаття 
в 
“MonthlyNoticesoftheR
oyalAstronomicalSociet
y”. 

Швейцарія  Фізичний 
факультет 
Базельського 
університету; 
Астрономічна 
обсерваторія 
Женевського 
університету. 
Базель, 
Женева. 
 

«Зорі, зоряні 
вибухи та 
походження 
елементів». 
 
 

Індивідуальне 
запрошення до 
співпраці. 
Мішеніна Т.В. 
 
 З 2014 року. 
 
 

На основі досліджень 
розсіяних скупчень 
показано, що 
надлишок барію може 
бути спричинений і-
процесом. 2. 
Проведено детальний 
аналіз джерел 
походження марганцю 
в зорях галактичного 
диску. 
Опубліковано 2 статті в 
“MonthlyNoticesoftheR
oyalAstronomicalSociet
y”. 

Швейцарія. 
 
 

Берн. 
Оргкомітет 
конференції 

Connecting 
Stellar 
Abundances 

Індивідуальне 
запрошення на 
конференцію. 

Зробленадоповідь 
МішенінаТ.В. 

“Behavior of elements 
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197 
  
 «Satellitemeetin

gfor PathwaysT
owardsHabitabl
ePlanets 2015» 
(Сателітна 
зустріч заради 
шляху в 
напрямку  
придатних для 
життя планет 
2015). 
13-17 липня. 

and Planet 
Habitability. 
(Зв'язок вмістів 
зоряних 
атмосфер з 
населеністю 
планет.)   

 

Мішеніна Т.В. 
 
 

from Lithium to 
Europium in stars with 

[Fe/H]>-0.2” 
 
 

Швейцарія.  ЦЕРН 
(Європейська 
організація з 
ядерних 
досліджень), 
Женева. 

Дослідження 
великомасшта
бної структури 
Всесвіту. 

Індивідуальне 
запрошення. 
Жук О.І. 
Щороку. 
 

Досліджено  проблеми 
дискретної космології. 
Результати від 
співробітництва - 
підготовлена до 
публікації  1 стаття в 
журнал з імпакт-
фактором.. 

 
Наукова та науково-технічна  діяльність, що здійснювалась спільно з науковими 

установами Національної академії наук України 
НДІ АО ОНУ продовжує співпрацю з ГАО НАНУ в галузях космології (програма 

«Космомікрофізика»), астрофізичних досліджень, досліджень малих тіл Сонячної системи 
(метеорних явищ, комет, астероїдів), штучних космічних об’єктів (УМОС – Українська 
мережа оптичних спостережень). Спільна робота «Будова та еволюція Всесвіту на 
галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі 
та спостережні результати», представлена ГАО НАНУ, отримала Державну Премію України 
(співавтор – ЖУК О. І), спільно зі співробітниками ГАО НАНУ опубліковано монографію 
«Общая теория относительности: признание временем» (співавтор – ЖУК О. І), 
Опубліковані спільні наукові статті (Гопка В. Ф., АО ОНУ –  Шавріна А. В., ГАО; 
Кашуба С. Г., АО ОНУ – Андрук В., ГАО;Донських А., ОНУ – Рябов М. І., РАІ НАНУ; 
Колесніков С. В., ОНУ – Кісельов М. М., ГАО НАНУ; Кошкін М. І., ОНУ – Кравчук С. Г., 
ГАО та ін.). 

Продовжується співпраця з Радіоастрономічним інститутом НАНУ та Південним 
науковим центром НАНУ (в рамках  Наукової секції «Космічні дослідження і космічні 
інформаційні технології» ). В спільній з РІ НАНУ Лабораторії радіоастрономії студенти та 
аспіранти ОНУ проводять наукові дослідження Сонця та галактик. Організаторами та 
учасниками щорічної Гамівської літньої астрономічної школи-конференції, зокрема, 
виступили Південний науковий центр НАНУ, Радіоастрономічний інститут НАНУ. НАНУ 
надала допомогу на публікацію матеріалів конференції у 28-му томі 
“OdessaAstronomicalPublications”. Мішеніна Т. В. є членом редколегії журналу «Кінематика 
та фізика небесних тіл», який видає ГАО НАНУ.  

НДІ АО ОНУ разом з ГАО НАНУ приймає участь у проекті «Українська Віртуальна 
обсерваторія» в частині збереження та використання архівів астрономічних даних. В рамках 
укладеного Договору декілька сотень платівок уже оцифровано (опублікованастаття 
вжурналі «OdessaAstronomicalPublications», 2015, т.28, част.2). Результати проведеної роботи 
відображені також в публікаціях співробітників ГАО НАНУ, які увійшли до 28-го тому 
нашого журналу “OdessaAstronomicalPublications” за 2015 рік.  

 
Поліпшення рівня  інформаційного забезпечення наукової діяльності  

Наукова та науково-технічна  діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами 
Національної академії наук України

НДІ АО ОНУ продовжує співпрацю з ГАО НАНУ в галузях космології (програма «Космомікрофізи-
ка»), астрофізичних досліджень, досліджень малих тіл Сонячної системи (метеорних явищ, комет, ас-
тероїдів), штучних космічних об’єктів (УМОС – Українська мережа оптичних спостережень). Спільна 
робота «Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і 
темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати», представлена ГАО НАНУ, отримала Дер-
жавну Премію України (співавтор – Жук О. І.), спільно зі співробітниками ГАО НАНУ опубліковано 
монографію «Общая теория относительности: признание временем» (співавтор – Жук О. І), Опубліко-
вані спільні наукові статті (Гопка В. Ф., АО ОНУ –  Шавріна А. В., ГАО; Кашуба С. Г., АО ОНУ – Ан-
друк В., ГАО; Донських А., ОНУ – Рябов М. І., РАІ НАНУ; Колесніков С. В., ОНУ – Кісельов М. М., 
ГАО НАНУ;  Кошкін М. І., ОНУ – Кравчук С. Г., ГАО та ін.).

Продовжується співпраця з Радіоастрономічним інститутом НАНУ та Південним науковим центром 
НАНУ (в рамках  Наукової секції «Космічні дослідження і космічні інформаційні технології» ). В спіль-
ній з РІ НАНУ Лабораторії радіоастрономії студенти та аспіранти ОНУ проводять наукові досліджен-
ня Сонця та галактик. Організаторами та учасниками щорічної Гамівської літньої астрономічної шко-
ли-конференції, зокрема, виступили Південний науковий центр НАНУ, Радіоастрономічний інститут 
НАНУ. НАНУ надала допомогу на публікацію матеріалів конференції у 28-му томі “OdessaAstronomic
alPublications”. Мішеніна Т. В. є членом редколегії журналу «Кінематика та фізика небесних тіл», який 
видає ГАО НАНУ. 

НДІ АО ОНУ разом з ГАО НАНУ приймає участь у проекті «Українська Віртуальна обсерваторія» 
в частині збереження та використання архівів астрономічних даних. В рамках укладеного Договору 
декілька сотень платівок уже оцифровано (опублікованастаття вжурналі «OdessaAstronomicalPublicati
ons», 2015, т.28, част.2). Результати проведеної роботи відображені також в публікаціях співробітників 
ГАО НАНУ, які увійшли до 28-го тому нашого журналу “OdessaAstronomicalPublications” за 2015 рік. 

Поліпшення рівня  інформаційного забезпечення наукової діяльності 

Співробітники НДІ АО ОНУ мають можливість доступу до міжнародних астрофізичних баз 
даних через Інтернет. 

НДІ АО ОНУ є членом Української астрономічної віртуальної обсерваторії (УкрВО), національного 
представника у Міжнародному альянсі віртуальних обсерваторій (IVOA). Діяльність в рамках УкрВО 
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здійснюється через спільне використання учасниками матеріалів колекцій спостережень, які є в наяв-
ності. Наш ресурс – Колекція знімків зоряного неба – Склотека, що налічує понад 104 тисячі платівок, 
спостереження для якої отримані за проміжок часу майже 100 років. Це – одна з найбільших колекцій 
у світі, і найбільша на теренах України. Головним завданням УкрВО є:

• створення відкритого електронного реєстру українських астрономічних ресурсів у стандартах 
IVOA (УРАР) ;

• створення об’єднаного електронного архіву даних фотографічних, ПЗЗ і спектральних спостере-
жень небесних об’єктів (ОЦА, об’єднаний цифровий архів астрономічних даних УкрВО);

• створення інформаційної системи керування і доступу до реєстру ресурсів і ОЦА, що об’єднає 
засоби адміністрування УРАР і взаємозв’язаних/об’єднаних баз астрономічних даних, пошукові інтер-
фейси для віддалених користувачів, онлайн-сервіси аналізу й оброблення даних, засоби доступу до 
інструментів зарубіжних ВО, засоби навчання методів роботи з інструментарієм ВО, забезпечення за-
гальноукраїнської інфраструктури розміщення астрономічних даних обсерваторій в Інтернеті тощо;

• розроблення власних стандартів оцифрування й обміну даними на етапі перехідного до ресурсу ВО 
періоду й упровадження стандартів IVOA на завершальному етапі для забезпечення процесу гомогені-
зації розрізнених спостережних архівів як складових створюваного ОЦА УкрВО;

• організація широкого доступу до астроінформаційних ресурсів УкрВО на національному й між-
народному рівнях;

• визначення перспектив і напрямів подальшого розвитку УкрВО;
• розвиток українських астрономічних освітніх ресурсів.
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2.2.4. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ 

Зам. директора – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник В. Ю. Мандель

НДІ фізики ОНУ засновано у 1903 р. як Фізичний інститут Імператорського Новоро-сійського 
університету. Постановами ВУЦВК і РНК УСРР від 30.04.1926 р. діяльність Інституту було відновлено 
як Українського НДІ фізики в м. Одесі у системі Наркомосвіти України як самостійної наукової 
одиниці. З 1932 року  – Фізико-технічний інститут кіне-матографії, а з 1933 року Інститут стає окремим 
структурним підрозділом ОДУ. Наказом МОНУ від 24.05.2005 р. № 308 його діяльність як юридичної 
особи було припинено, залишивши Інститут  структурним підрозділом університету із збереженням 
його назви. 

Основні пріоритетні напрями наукової діяльності: 1.1. Найважливіші проблеми фізико-математичних 
та технічних наук, 1.2. Фундаментальні проблеми сучасного матеріа-лознавства, 6.3. Створення та 
застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів.   

Досліджуються світлові поля і конденсовані середовища, які містять наноструктури та метаструктури, 
їх взаємодії та трансформації, а також проблеми створення елементної бази оптоелектроніки та 
фототехнологій, розробки оптичних методів і приладів неруйнівного контролю та діагностики 
наносистем.

За матеріалами науково-дослідних тем, що виконувались в НДІ фізики, були захищені 2 кандидатські 
дисертації

1. «Реологічні і оптичні характеристики і моделювання квазімікроскопічних приграничних структур 
немезогенів» - 01.04.14., теплофізика та молекулярна фізика Шатагіною О. О., наук.керівник – 
проф. Алтоіз Б. А., в Спецраді при ОНУ імені І. І. Мечникова.

2. «Перерозподіл енергії та еволюція фазових сингулярностей при дифракції вихрових світлових 
пучків» - 01.04.05., оптика, лазерна фізика Мохаммедом Кадім Амін Мохаммед, наук.керівник – докт.
фіз.-мат.наук Бекшаєв О. Я. у Спецраді при Чернівецькому НУ імені Ю. Федьковича.

Найвагоміші результати фундаментальних досліджень 

Тема № 531: «Формування та характеристики внутрішніх потоків енергії у світлових полях 
складної просторової структури»,наук.керівник  док.фіз.-мат.наук Бекшаєв О. Я.:

- Розроблена аналітична теорія перетворення внутрішніх потоків енергії при дифракції вихрового 
пучка на основі узагальнених концепцій вихрової та асиметрійної форм поперечної циркуляції енергії.  
Це повинно знайти застосування у створенні оптичних інструментів для захоплення і керованого 
пересування мікрооб’єктів (оптичні пінцети, мікроманіпулятори), кодування, передачі та обробки 
інформації, вимірювання малих зсувів, тощо.  

Тема № 534: ««Наносистеми сенсорної електроніки, голографії, біомедицини, альтернативної 
енергетики, що містять частинки благородних металів та агрегати барвників»,  наук.керівник, 
док.фіз.-мат.наук, проф. Тюрин О. В. 

- Встановлені закономірності фізико-хімічних процесів синтезу та сенсибілізації барвниками 
гетерофазних мікро- та наносистем в конденсованих середовищах, що містять наночастинки 
благородних металів. Розроблені методи керування хімічним складом та структурою цих систем, 
що надає можливість оптимізувати їх параметри для практичної діяльності в галузі фототехнологій, 
біології та медицини.

Найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних 
науково-дослідних робіт

Тема № 531: «Формування та характеристики внутрішніх потоків енергії у світлових 
полях складної просторової структури»,наук.керівник - док.фіз.-мат.наук Бекшаєв О. Я., обсяг 
фінансування в 2015 році – 114 602 грн.

Вперше встановлено, що при крайовій дифракції вихрового лагерр-гаусова (ЛГ) пучка в дальній 
зоні формується розподіл інтенсивності, симетричний відносно осі, паралельній краю екрана, а всі 
його оптичні вихори (ОВ) розташовані на осі симетрії. Координати окремих ОВ однозначно пов’язані зі 
взаємним розташуванням падаючого пучка і краю екрана. Зокрема, точне позиціонування ОВ в дальній 



257

зоні дифрагованого пучка може бути використане для дистанційного вимірювання положення краю 
екрана відносно осі пучка, і, таким чином, для безконтактного визначення малих зсувів та деформацій.

Теоретично та експериментально показано, що картини дифракції на прямолінійному краї та щілині, 
ширина якої близька до ширини світлового кільця вихрового пучка, можуть використовуватись для 
візуалізації поперечної циркуляції енергії в пучку. На цій основі запропоновано і експериментально 
апробовано метод експрес-діагностики хвильового фронту та внутрішніх потоків енергії в пучках з ОВ, 
який не тільки надає зручні можливості наближеного визначення форми хвильового фронту ОВ пучків, 
але може служити також для вимірювання параметрів циркуляції енергії та для аналізу морфологічних 
особливостей початкового ОВ.

Опубліковано 12 статей, у тому числі 10 в журналах, що входять до наукометричної бази SCOPUS, 
прийнято до друку 2 статті, зроблено 3 доповіді на Міжнародній конференції.

Тема № 534: ««Наносистеми сенсорної електроніки, голографії, біомедицини, альтернативної 
енергетики, що містять частинки благородних металів та агрегати барвників»,  наук.керівник, 
док.фіз.-мат.наук, проф. Тюрин О. В., обсяг фінансування у 2015 році – 717 912 грн. 

Розроблена та запропонована методика контролю і керування фоторелаксацією фотозбудження 
барвника в процесі передачі цього фотозбудження активним центрам в наногетероструктурах, що 
містять наночастинки благородних металів та агрегати барвників, для використання в сенсорній 
електроніці, голографії, біомедицині, альтернативній енергетиці.

Встановлено, що в гетерогенних наноструктурах, які сформовані в моделі «наночастинки срібла-
барвники», відбувається трансформація спектра поглинання барвника, а саме, в присутності металевих 
наночастинок молекули барвників проявляють схильність до агрегації. 

Встановлений ефект підсилення люмінесценції сульфіду кадмію в гетерогенній системі «квантові 
точки CdS – наночастинки срібла» та умови його виникнення, що може бути використано при 
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Опубліковано 9 статей, 4 прийнято до друку, зроблено 4 доповіді на 4-х Міжнародних конференціях, 
подано 1 заяву на патент України «Спосіб оцінки реакції біологічної тканини на наночастинки металів», 
опубліковано 1 главу в монографії «Неравновесные процессы в сенсорных наноструктурах».
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томографии стационарного 
факела 

Восточно-
Европейский 
журнал 
передовых 
технологий 

2015, №4, 
с.8-12 

13 

Помогайло Д.А., 
Спирин М.Г., 
Скобеева В.М., 
Джардима- 
лиева Г.И., 
Смынтына В.А. 

Спектрально-люминесцентные 
свойства нанокомпозитов CdS 
в полимерной оболочке 

Вестник 
Московского 
Авиационного 
Института 

2015, том 
22, №2, 
стр.169-177 

 
Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених 
У 2015 році 3 студента ОНУ (Е. І. Буценко, Л. В. Каманський, В. М. Шмигельський) за 

матеріалами наукових досліджень, що виконувалися за їх участю в НДІ фізики, виступали з 
доповідями (Тези з матеріалів конференції) на VI Всеукраїнській науково-практичній 
студентській конференції «Авіація і космонавтика» (15 квітня 2015 р., м.Кривий Ріг), а серед 
авторів статті  Bekshaev A. Ya., KurkaI. A., Mohammed K. A., SlobodeniukI. I. Wide-
slitdiffractionandwavefrontdiagnosticsofoptical-vortexbeams Ukr. J. Phys. Opt.V. 16, No 1, 
P. 17–23 – студенти фізичного факультету ОНУ І. Курка та І. Слободенюк. 

 

Роки 
 

Кількість студентів, які 
беруть участь у 
наукових дослідженнях 
(відсоток від загальної 
кількості студентів) 

Кількість молодих 
учених, які працюють 
у ВНЗ або науковій 
установі 

Відсоток молодих 
учених, які 
залишаються у ВНЗ або 
в установі після 
закінчення аспірантури 

2012 16 5 - 
2013 14 4 - 
2014 14 1 - 
2015 16 - - 

 
У 2015 році студенти і молоді вчені ОНУ по матеріалах наукових досліджень, що 

виконувалися у НДІ фізики, брали участь у Міжнародних конференціях студентів і молодих 
науковців та безпосередньо виступали з доповідями (Тези з матеріалів конференцій) і були 
нагороджені Оргкомітетами двома Дипломами за кращі доповіді. 
 

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 
Комітетом НАТО з безпеки в межах Наукової програми «Наука заради миру та 

безпеки» (SPS) затверджений багаторічний проект NUKR.SEPP 984957 «Дослідження 
обледеніння та зменшення його діяння і розвиток технологій для систем безпеки» (Грант-
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203 
  
лист від 7 травня 2015 року) визначені партнерами-виконавцями проекту Йоркський 
університет, Торонто, Канада, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 
Україна, Академія холоду, Одеса, Україна та Університет Libre де Брюссель, Брюссель, 
Бельгія.Частка фінансування від НАТО для ОНУ на 2015-2017 роки становить 104 500 євро. 
Науковий керівник від ОНУ – профессор Контуш С.М., гол.наук.співр. НДІ фізики. 

 
 

 
Країна 
партнер (за 
алфавітом) 

Установа-
партнер 

Тема 
співробітництва 
та обсяги 
фінансування 
(частка ОНУ ім. 
І.І.Мечникова) 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 
співробітництво, 
термін його дії 

Практичні 
результати від 
співробітництва 

1 2 3 4 5 
Росія Інститут 

Оптики 
атмосфери 
ім. В.Є. Зуєва 
СВ РАН (м. 
Томськ) 

Розробка 
оптичних 
методів 
зондування, 
зв’язку та 
обробки 
інформації 

Угода про 
співробітництво  
2014 – 2018 р. 

Підготовлено 
сумісну статтю до 
публікації у Журналі 
«Оптика і 
спектроскопія», 
Санкт- Петербург. 

Росія Інститут 
проблем 
хімічної 
фізики РАН, 
м. Черно-
головка 

Дослідження 
оптичних та 
люмінесцентних  
властивостей 
напівпровіднико
вих 
наночастинок, 
що 
інкорпоровані в 
полімерні 
матриці. 
(без 
фінансування). 
 

Договір про 
науково-
технічне 
співробітництво 
від 29.01.2010р. 
Термін дії: 2010 
- 2015р.р.  
 

Підготовлено до 
друку сумісну статтю 
до публікації в 
«Журналі прикладної 
спектроскопії», 
Мінськ. 

Великобри-
танія 

H.H. Wills 
Physics 
Laboratory, 
University of 
Bristol; 
Centre for 
Nanoscience 
and Quantum 
Information, 
University of 
Bristol, 
Bristol, UK 

Дослідження 
аномального 
імпульсу в 
еванесцентних 
оптичних полях 
(фінансування з 
боку ОНУ 
немає) 

Особисті 
контакти 

Спільні публікації у 
міжнародних 
журналах з імпакт-
фактором: 
стаття в архіві 
наукових публікацій 
arXiv:1506.04248 16 
Jun 2015 і направлена 
до NaturePhysics. 

Дания DTU Fotonik, 
Department of 
Photonics 
Engineering, 

Дослідження 
нанодисперсних 
систем у 
світлових полях 

Особисті 
контакти 

Спільні публікації у 
міжнародних 
журналах з імпакт-
фактором:  
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204 
  

DK-4000 
Roskilde, 
Denmark 

(фінансування з 
боку ОНУ 
немає) 

Opt. Express. – 2015. 
– V. 23. – P. 7152–
7163. 

Японія Center for 
Emergent 
Matter 
Science, 
RIKEN 
Advanced 
Science 
Institute, 
Wako-shi, 
Saitama, 
Japan. 

Дослідження 
потоків енергії у 
світлових полях. 
(фінансування з 
боку ОНУ нема). 

Certificate of 
Eligibility No 13-
001847, issued 
for Bekshaev 
Oleksandr, 
24.12.2013 – 
2017. 

2 спільні публікації у 
міжнародних 
журналах з імпакт-
фактором: одна 
стаття опублікована, 
Phys. Rev. X. – 2015. 
– V. 5, No 1. – 
011039;  
друга викладена в 
архіві наукових 
публікацій: 
arXiv:1506.04248 16 
Jun 2015 і направлена 
до NaturePhysics. 

 
 

Наукова та науково-технічна діяльність, що здійснювалась спільно з науковими 
установами Національної академії наук України  

Згідно з угодами про наукове співробітництво проводяться роботи з такими 
установами НАН України як Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка (Київ), Інститут колоїдної 
хімії і хімії води ім. А.В. Думанського (Київ), Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Гончаренка 
(Київ), Інститут  біоорганічної хімії та нафтохімії, Інститут фізики (Київ). 

На основі експериментальних даних, отриманих від цих установ проводились 
теоретичні дослідження з проблем адсорбції, результати яких використовуються при 
виконанні науково-технологічних робіт в названих інститутах НАНУ. Результати 
опубліковані в трьох сумісних статтях у зарубіжних виданнях. 

Спільно з лабораторіями інституту фізики НАН України (відділ оптичної квантової 
електроніки, чл.-кор. НАНУ М.С. Соскін) проводяться дослідження в галузі фізики світлових 
полів складної структури та сингулярних світлових полів. Діяльність включає спільне 
користування обладнанням та базами даних, спільні публікації, участь у конференціях, 
подачу спільних наукових проектів на конкурси. Також спільно з Інститутом фізики НАН 
України виконувалися дослідження з ІЧ-спектроскопії наноструктур сульфіду кадмію в 
желатиновій матриці з використанням науково-дослідницького обладнання Інституту. 
Підготовлено до друку 2 статті. 

Об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного користування 
наукоємним обладнанням полягає в сумісному використанні обладнання Інституту хімії 
поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України (сорбтометр-М), та обладнання НДІ фізики ОНУ 
(вакуумно-адсорбційна установка). 

 
Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями 

За сприяння депутата Одеської обласної ради було залучено спонсорське фінансування та 
здійснено авторським колективом співробітників НДІ фізики видання Історичного нарису 
«Научно-исследовательский институт физики (1903–2015), присвяченого 150-річчю Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова  (ум.-друк. арк. 4,88, накл.120 пр.). 

Основними труднощами та недоліками в організації досліджень та впровадження є 
недостатнє фінансування для збереження висококваліфікованих наукових кадрів, залучення 
молодих перспективних учених та для оновлення застарілої матеріально-технічної бази. 

Наукова та науково-технічна діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами 
Національної академії наук України 

Згідно з угодами про наукове співробітництво проводяться роботи з такими установами НАН Укра-
їни як Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка (Київ), Інститут колоїдної хімії і хімії води ім. А. В. Ду-
манського (Київ), Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Гончаренка (Київ), Інститут  біоорганічної хімії 
та нафтохімії, Інститут фізики (Київ).

На основі експериментальних даних, отриманих від цих установ проводились теоретичні дослі-
дження з проблем адсорбції, результати яких використовуються при виконанні науково-технологічних 
робіт в названих інститутах НАНУ. Результати опубліковані в трьох сумісних статтях у зарубіжних 
виданнях.

Спільно з лабораторіями інституту фізики НАН України (відділ оптичної квантової електроніки, 
чл.-кор. НАНУ  М. С. Соскін) проводяться дослідження в галузі фізики світлових полів складної струк-
тури та сингулярних світлових полів. Діяльність включає спільне користування обладнанням та база-
ми даних, спільні публікації, участь у конференціях, подачу спільних наукових проектів на конкурси. 
Також спільно з Інститутом фізики НАН України виконувалися дослідження з ІЧ-спектроскопії нано-
структур сульфіду кадмію в желатиновій матриці з використанням науково-дослідницького обладнання 
Інституту. Підготовлено до друку 2 статті.

Об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного користування наукоємним об-
ладнанням полягає в сумісному використанні обладнання Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН 
України (сорбтометр-М), та обладнання НДІ фізики ОНУ (вакуумно-адсорбційна установка).

Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями

За сприяння депутата Одеської обласної ради було залучено спонсорське фінансування та здійснено 
авторським колективом співробітників НДІ фізики видання Історичного нарису «Научно-исследова-
тельский институт физики (1903-2015), присвяченого 150-річчю Одеського національного університе-
ту імені І. І. Мечникова  (ум.-друк. арк. 4,88, накл.120 пр.).

Основними труднощами та недоліками в організації досліджень та впровадження є недостатнє фі-
нансування для збереження висококваліфікованих наукових кадрів, залучення молодих перспективних 
учених та для оновлення застарілої матеріально-технічної бази.

Вважаємо, що слід дотримуватися згідно Закону України «Про основи державної політики у сфері 
науки і науково-технічної діяльності» базового бюджетного фінансування наукових установ та підроз-
ділів, що забезпечить налагодження більш ефективної роботи в організації та провадженні наукової та 
науково-технічної діяльності.
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2.2.5. ІНСТИТУТ ГОРІННЯ ТА НЕТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В.о. директора – доктор фізико-математичних наук, доцент М. І. Полєтаєв

Інститут горіння та нетрадиційних технологій Одеського національного університету ім. І. І. Мечни-
кова (ІГНТ ОНУ) створено у 1994 р. спільним наказом Міністерства освіти та Міністерства машинобу-
дування, військово-промислового комплексу і конверсії України. Інститут складається з трьох відділів:

макрокінетики горіння - зав. відділом Шевчук В. Г. д-р. фіз.-мат. наук, професор;
енергетичного горіння - зав. відділом Сидоров О. Є. канд. фіз.-мат. наук, мол. н. співр.;
технологічного горіння - зав. відділом Полєтаєв М. І. д-р. фіз.-мат. наук, доцент.

Основні пріоритетні напрями наукової діяльності: 

3. Енергетика та енергоефективність. 3.1. Технології використання нових видів палива, скидних 
енергоресурсів, відновлюваних та альтернативних джерел енергії, теплонасосні технології. 6. Нові ре-
човини і матеріали. 6.3. Створення та застосування нанотехнологій в технологія наноматеріалів. Експе-
риментально і теоретично досліджуються: макрокінетика горіння дисперсних систем металів, вугілля і 
органічних палив, в тому числі, альтернативних; основи технології факельного синтезу нанодисперсних 
оксидів металів; СВС цільових продуктів; фізичні основи пожежовибухобезпеки дисперсних систем.

Найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок – 
«Вплив іонізації двохфазного середовища на енергетичні та технологічні аспекти горіння дис-
персних систем». Науковий керівник  д-р фіз.-мат. наук, доцент М. І. Полєтаєв.

Вперше отримані нові знання, які доводять перспективність використання рівноважної та нерівно-
важної іонізації газозависів дисперсного палива для вирішення проблеми спалювання низькоенерге-
тичного органічного та неорганічного пилу в галузі енергетики, керованого синтезу нанорозмірних 
оксидів металів в галузі матеріалознавства та покращення екологічних показників процесів горіння.

Найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних 
науково-дослідних робіт

Пріоритетний напрям - Енергетика та енергоефективність.
Пріоритетний тематичний напрям - Енергетика та енергозбереження
«Вплив іонізації двохфазного середовища на енергетичні та технологічні аспекти горіння дис-

персних систем». Науковий керівник – д-р фіз.-мат. наук, доцент М. І. Полєтаєв
Фактичний обсяг фінансування за повний період 388,632 тис.грн., 
на 2015 рік – 388,632 тис.грн.
Вперше отримані нові знання щодо можливостей використання рівноважної та нерівноважної іоні-

зації полум’я як ефективних інструментів управління процесами енергетичного горіння низькокалорій-
ного пилу та технологічного горіння для синтезу оксидних матеріалів, які представляють інтерес для 
альтернативної енергетики та матеріалознавства.

Вперше експериментально виявлена і теоретично обґрунтована залежність розміру наночастинок 
продуктів газофазного згоряння металевих частинок від хімічного складу та концентрації іонізуючих 
домішок до газодисперсної паливної суміші, що дозволило запропонувати новий ефективний метод 
цілеспрямованого керування дисперсним складом продуктів газодисперсного синтезу. 

Розроблені фізична та математична моделі коагуляції конденсованих продуктів згоряння в 
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статичної взаємодії частинок конденсованої фази. 

Вперше показано, що в основі впливу іонізації середовища на процеси масо переносу реагентів на 
поверхню дисперсного пального лежать електростатична взаємодія конденсованої фази з іонами газо-
вої фази та наведеними дипольними моментами нейтральних молекул в електричному полі, яке ство-
рюють електричні заряди. 
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Вперше методом газодисперсного синтезу отримано наночастинки оксиду цинку різної морфології 
(наностержні, тетраподи), виявлені способи організації пилового полум’я, які дозволяють  керувати 
дисперсним складом та морфологією частинок оксиду цинку. 

Розбудовані нові методи визначення режиму горіння частинок дисперсного палива за результатами 
вимірювання нормальної швидкості поширення полум’я по газозавису частинок дисперсного палива та 
новий метод визначення терміну горіння частинок палива шляхом кореляційнго аналізу інтенсивності 
випромінювання зони горіння.
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Полетаев Н. И., 
Вовчук Я. И. 
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Физика горения и 
взрыва. 

2015. Т. 51, №2. 
С. 125-143 

2 Полетаев Н. И. Образование конденсированных 
продуктов сгорания в пылевых 
пламенах металлов: стадия 
нуклеации  

Физика горения и 
взрыва. 

2015. Т. 51, №3. 
С. 19-33 
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пламенах металлов: стадия 
коагуляции 

Физика горения и 
взрыва. 

2015.Т. 51, №4. 
С. 51-65 

4 ОпаринА.С., 
СидоровА.Е., 
ШевчукВ.Г. 

Ламинарное пламя в 
полидисперсных аэровзвесях 
частиц алюминия 

Физика горения и 
взрыва. 

2015. Т.51, №6. 
– С.  41-44 

5 A. K. Kopeika, D. S. 
Darakov, V. V. 
Golovko, A. N. 
Zolotko,  L.  
Raslavičius, V. M. 
Lubarskii 

Influence of  Biofuel Additions on 
the  Ignition Delay of Single 
Diesel Fuel Drops 

Journal of 
Engineering Physics 
and Thermophysics 

2015. V. 88, № 
4. – P. 948–957.  
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горения частиц горючего 

Физика горения и 
взрыва 

Прийнято до 
розгляду 

2 Полєтаєв М.І., 
Хлебникова М.Є., 
Земляний А.Д., 
Ханчич К.Ю. 

Енергозберігаючий спосіб 
отримання наночастинок оксиду 
цинку різної морфології 

Патент на винахід  Прийнято до 
розгляду 
16.10.2015, 
присвоєно 
номер 
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а201510111 
3 Полєтаєв М.І., 

Хлебникова М.Є., 
Земляний А.Д., 
Ханчич К.Ю. 

Спосіб синтезу наночастинок 
оксиду цинку методами горіння 

Патент на корисну 
модель  

Прийнято до 
розгляду 
16.10.2015, 
присвоєно 
номер 
и201510110. 

4 Полєтаєв М.І., 
Хлебникова М.Є. 

Спосіб регулювання розмірів 
нанооксидів металів, 
отримуваних методом 
газодисперсного синтезу 

Патент на винахід  Прийнято до 
розгляду 
16.10.2015, 
присвоєно 
номер 
а201510112 

5 Полєтаєв М.І., 
Хлебникова М.Є. 

Спосіб отримання наночастинок 
оксидів металів заданого 
розміру в пиловому полум‘ї 
металів 

Патент на корисну 
модель  
 

Прийнято до 
розгляду 
16.10.2015, 
присвоєно 
номер 
и201510113 

6 Полєтаєв М.І., 
Хлебникова М.Є. 

Особенности влияния примесей 
щелочных металлов на 
дисперсность продуктов 
сгорания алюминия 

SPACE’2015,7я 
Международная 
конференция 
«Космический 
вызов ХХIвека» 
Новые материалы, 
технологии и 
приборы для 
космической 
техники» –Крым, 
Севастополь, 2015. 

Прийнято до 
друку 

7 Скобеева В.М, 
Ханчич Е.Ю. и др. 

Plasmon-senіitive senіors based on 
Argentum nanoparticles 

Сенсорная 
электроника и 
микросистемные 
технологии 

Прийнято до 
друку 

8 Бойчук Л.В., 
Шевчук В.Г., 
Сидоров А.Е., 
Опарин А.С. 

Распространение пламени в 
гибридных газовзвесях «уголь-
метан-воздух» 

Физика 
аэродисперсных 
систем 

Прийнято до 
друку 

 
Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених 

 
Роки Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 
дослідженнях 

та відсоток від загальної 
кількості студентів 

Кількість молодих 
учених, які працюють у 

ВНЗ або науковій 
установі 

Відсоток молодих 
учених, які 

залишаються у ВНЗ 
або установі після 

закінчення аспірантури 
2012 14 (78%) 6 немає 
2013 22 (92%) 7 немає 
2014 14 (78%) 7 немає 
2015 8(57%) 6 50% 
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Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених
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Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 
 

Країна 
партнер (за 
алфавітом) 

Установа - 
партнер 

Тема 
співробітництва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 
співробітництво, 
термін його дії 

Практичні 
результати від 
співробітництва 

Росія Інститут 
хімічної 
фізики РАН 

Макрокінетика 
горіння 
дисперсних систем 
металів, вугілля і 
органічних палив, 
в тому числі, 
альтернативних 

немає Спільне 
проведення 
наукових 
симпозіумів, 
конференцій і 
семінарів з 
питань горіння, 
спільні публікації 

Росія Інститут 
структурної 
макрокінетики 
РАН 

Макрокінетика 
горіння 
дисперсних систем 
металів, вугілля і 
органічних палив, 
в тому числі, 
альтернативних 

немає Спільне 
проведення 
наукових 
симпозіумів, 
конференцій і 
семінарів з 
питань горіння, 
спільні публікації 

Росія Інститут 
проблем 
хімічної 
фізики РАН 

Макрокінетика 
горіння 
дисперсних систем 
металів, вугілля і 
органічних палив, 
в тому числі, 
альтернативних 

немає Спільне 
проведення 
наукових 
симпозіумів, 
конференцій і 
семінарів з 
питань горіння, 
спільні публікації 

 
Наукова та науково-технічна  діяльність, що здійснювалась спільно з науковими 

установами Національної академії наук України  
В рамках Договору про науково-технічне співробітництво між Фізико-хімічним 

інститутом ім. О. В. Богатського НАН України (м. Одеса) і Одеським національним 
університетом ім. І. І. Мечникова (м. Одеса) спільно з дослідною лабораторією Фізико-
хімічного інституту ім. О. В. Богатського Національної академії наук досліджувалася 
можливість створення перспективних люмінофорів на основі нанооксиду алюмінію, 
отриманого методом газодисперсного синтезу, для їх подальшого використання при розробці 
і створенні світлодіодних джерел світла. Нанооксид алюмінію, отриманий ГДС-методом, 
використаний при створенні люмінофорів для енергозберігаючих світлодіодних джерел 
світла. Спосіб отримання люмінофору захищений спільним патентом: 

Доценко В. П., Березовська І. В., Полєтаєв М. І, Дорошенко Ю. А., Вовчук Я. І., Зубар 
О. В. Спосіб отримання люмінофору на основі тербій-ітрій алюмінієвого гранату, 
активованого іонами церію. Патент на винахід №102326, 25.06.2013, Бюл. №12. 

Разом з Фізико-хімічним інститутом ім. О.В. Богатського в 2015 році проведені спільні 
дослідження по синтезу та вивченню властивостей нанокристалічного оксидк алюмінію 
легованого тербіем. 
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при розробці і створенні світлодіодних джерел світла. Нанооксид алюмінію, отриманий ГДС-методом, 
використаний при створенні люмінофорів для енергозберігаючих світлодіодних джерел світла. Спосіб 
отримання люмінофору захищений спільним патентом:

Доценко В. П., Березовська І. В., Полєтаєв М. І, Дорошенко Ю. А., Вовчук Я. І., Зубар О. В. Спосіб 
отримання люмінофору на основі тербій-ітрій алюмінієвого гранату, активованого іонами церію. Па-
тент на винахід №102326, 25.06.2013, Бюл. № 12.

Разом з Фізико-хімічним інститутом ім. О. В. Богатського в 2015 році проведені спільні дослідження 
по синтезу та вивченню властивостей нанокристалічного оксидк алюмінію легованого тербіем.

В рамках Договору про науково-технічне співробітництво між Фізико-хімічний інститут захисту 
навколишнього середовища і людини (ФХІЗНСІЛ, м. Одеса) і Одеським національним університетом 
ім. І. І. Мечникова (м. Одеса) проводились дослідження  щодо визначення дисперсного складу конден-
сованої фази та розподілу електричного заряду в пиловій плазмі.
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Поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності 

ІГНТ ОНУ підключено до загальної університетської комп’ютерної мережі, яка має вихід до Інтер-
нету, що забезпечує співробітникам ІГНТ ОНУ можливість доступу до електронних баз даних. Наукова 
бібліотека ОНУ надає можливість прямого доступу до бібліотеки Cornell University Library (США), 
бази реферативних даних ВІНІТІ (Росія), а також міжнародних баз даних наукової періодики EBSCO, 
Springer та IOP science.

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

«Оптимізація процесів спалахування та горіння біопалив та їх сумішей  з мінеральними паливами «. 
Науковий керівник - канд. фіз.-мат. наук, доцент Копійка О. К.

Встановлена роль складу паливної суміші в процесі спалахування крапель мультикомпонентних біо-
палив, а саме добавки метилового ефіру рапсового масла до дизельного пального підвищують, а до-
бавки біоетанолу навпаки, знижують час затримки спалахування. З’ясовано, що найбільш близьке до 
дизельного пального значення тривалості періоду спалахування має місце при одночасному викорис-
танні вищезазначених біопалив як добавок до дизельного пального, що дає можливість використання 
біопаливних сумішей в серійних дизельних двигунах  без будь-яких конструктивних змін.

Основними труднощами та недоліками в організації досліджень в 2015 році вважаємо таке:

- неможливість матеріального забезпечення проведення експериментальних досліджень в зв’язку з 
тим, що кошторис конкретних науково-дослідних робіт не передбачає витрати на придання необхідних 
матеріалів, малоцінного обладнання та комплектуючих для діючого обладнання, що унеможливлює 
не тільки створення нових експериментальних установок, але й навіть підтримання існуючих та про-
ведення необхідного ремонту обладнання лабораторних приміщень, а також обмежує можливості ін-
формаційного забезпечення наукової діяльності, можливість придбання необхідної наукової ї технічної 
літератури;

- відсутність у кошторисах конкретних тем коштів на відрядження виключає можливості необхідно-
го наукового спілкування, різко знижує можливості пошуку додаткових джерел фінансування наукових 
досліджень і впровадження результатів виконаних робіт.
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2.2.6. НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 

Директор – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник 
М. А. Глауберман

Навчально-науково-виробничий центр Одеського національного університету імені І. І. Мечникова  
(скорочена назва ННВЦ ОНУ) створено Міністерством освіти і науки України внаслідок припинення 
юридичної особи Навчально-науково-виробничого центру при Одеському національному університеті 
імені І. І. Мечникова шляхом реорганізації його у структурний підрозділ університету (наказ МОН Укра-
їни від 29.03.2010 р. № 263).

Основні пріоритетні напрями наукової діяльності: 
- фундаментальні дослідження проблеми розробки та створення екологічно чистих та мало енергоєм-

них систем теплохладозабезпечення нового покоління;
- фундаментальні дослідження, пов‘язані з розробкою та створенням сенсорів різноманітних фізичних 

величин;
- проведення наукових досліджень, виконання розробок, впровадження та авторського супроводу авто-

матизованих систем збору, обробки, накопичення та передачі інформації для різних потреб, розробка та 
впровадження відповідного програмного забезпечення. 

Науково-педагогічні кадри

В ННВЦ ОНУ на протязі 2012- 2013 років працювали два доктора наук, у 2014 році – один доктор 
наук, за останні чотири роки – п’ять кандидатів наук, з яких троє мають вчене звання старшого наукового 
співробітника, а також чотири кваліфіковані фахівці002E.

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки

211 
  

Навчально-науково-виробничий центр 
Директор – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий 

співробітник М. А. Глауберман 
 

 
Навчально-науково-виробничий центр Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова  (скорочена назва ННВЦ ОНУ) створено Міністерством освіти і науки 
України внаслідок припинення юридичної особи Навчально-науково-виробничого центру 
при Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова шляхом реорганізації його 
у структурний підрозділ університету (наказ МОН України від 29.03.2010 р. № 263). 

Основні пріоритетні напрями наукової діяльності:  
- фундаментальні дослідження проблеми розробки та створення екологічно чистих та 

мало енергоємних систем теплохладозабезпечення нового покоління; 

- фундаментальні дослідження, пов‘язані з розробкою та створенням сенсорів 
різноманітних фізичних величин; 

- проведення наукових досліджень, виконання розробок, впровадження та авторського 
супроводу автоматизованих систем збору, обробки, накопичення та передачі інформації для 
різних потреб, розробка та впровадження відповідного програмного забезпечення.  

Науково-педагогічні кадри 
В ННВЦ ОНУ на протязі 2012- 2013 років працювали два доктора наук, у 2014 році – 

один доктор наук, за останні чотири роки – п’ять кандидатів наук, з яких троє мають вчене 
звання старшого наукового співробітника, а також чотири кваліфіковані фахівці002E 

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки 

Категорії 
робіт 

2012 2013 2014 2015 
к-сть од. тис.грн. к-сть од. тис.грн

. 
к-сть од. тис.грн. к-сть од. тис.грн

. 
Фундаментальні 1 272 1 318 1 218 1 195 

Прикладні    1 46 1 39   

Госпдоговірні  1 182 1 168 1 158 1 160 

 

Результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок  
- на основі проведених досліджень розроблені концептуальні представлення процесів 

трансформації сонячної енергії альтернативних багатофункціональних системах 
(охолодження,нагрів, кондиціонування та осушення повітря); 

- узагальнено отримані результати теоретичних і експериментальних досліджень у 
вигляді розрахункових залежностей, які забезпечують розрахунок й проектування нових 
альтернативних сонячних систем та їх окремих елементів. 

Результати роботи дозволяють на 40-50% знизити енерговитрати порівняно з 
рішеннями традиційної пара компресійної техніки. У межах класу альтернативних сонячних 
систем нові розробки забезпечують ряд значних переваг за рахунок зниження температури 
рівня регенерації абсорбенту до 25%. 

Результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок 

- на основі проведених досліджень розроблені концептуальні представлення процесів трансформа-
ції сонячної енергії альтернативних багатофункціональних системах (охолодження,нагрів, кондиціону-
вання та осушення повітря);

- узагальнено отримані результати теоретичних і експериментальних досліджень у вигляді розра-
хункових залежностей, які забезпечують розрахунок й проектування нових альтернативних сонячних 
систем та їх окремих елементів.

Результати роботи дозволяють на 40-50% знизити енерговитрати порівняно з рішеннями традицій-
ної пара компресійної техніки. У межах класу альтернативних сонячних систем нові розробки забез-
печують ряд значних переваг за рахунок зниження температури рівня регенерації абсорбенту до 25%.

Наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт

Науково-дослідна робота за д/б темою № 530 «Дослідження тепломасопереносу у низькотемпера-
турних випарних охолоджувачах газів і рідин для традиційних і альтернативних енергосистем на осно-
ві капілярно-пористих наноструктур» 

Керівник проекту (П.І.Б.)  Адамян Вадим Мовсесович
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- Розроблені принципові схемні рішення низькотемпературних випарних охолоджувачів газів і рідин 
на основі капілярно-пористих структур стосовно до випареих охолоджувачів непрямого типу. Такі охо-
лоджувачі забезпечують зниження межі випарного охолодження від температури мокрого термометра 
повітряного потоку, що поступає в охолоджувач, до температури точки роси. Зниження температурного 
рівня охолодження зв’язане з проблемою реконденсации в допоміжному повітряному потоці, процес 
тепломасообмена в якому протікає безпосередньо поблизу рівноважної лінії. Особлива увага приділена 
аналізу цієї проблеми і виробленню рішень по її відвертанню. Виконано моделювання процесів спіль-
ного тепломасообмена в апаратах непрямого типу. 

- Розроблено експериментальне устаткування для вивчення процесів спільного тепломасообміну 
в низькотемпературних випарних охолоджувачах. Виконано експериментальне дослідження процесів 
спільного тепломасообмена і гідроаеродинаміки Отримані теоретичні і експериментальні результати 
знаходяться в хорошій відповідності. Особлива увага приділена вивченню процесу реконденсации при 
низькотемпературному охолодженні середовищ при варіюванні основних параметрів насадної струк-
тури випарних охолоджувачів і початкових параметрів взаємодії контактуючих потоків газу і рідини. 
Запропоновані рішення, як за основними схемами охолоджувачів, так і за умовами реалізації процесів, 
забезпечують відвертання проблеми реконденсации і супутнього зниження ефективності процесу. 

- У практичному відношенні нові рішення забезпечують створення низькотемпературних охолоджу-
вачів (холодильних систем і систем кондиціонування повітря), як для традиційної, так і альтернативної 
(сонячною) енергетики. Такі рішення дозволяють понизити рівень енерговитрат до 40%% порівняно з 
традиційними рішеннями з використанням парокомпресійної холодильної техніки

Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2015 році у 
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 213 

  
№ 
з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 
опубліковано роботу 

Том, номер 
(випуск, перша-

остання сторінки 
роботи 

Статті 
1 Doroshenko A.V., 

Antonova A.R., Garh 
Saed 
 

MULTIFUNCTIONAL 
SOLAR SYSTEMS 
BASED ON TWO-STAGE 
REGENERATION 
ADSORBENT SOLUTION  

Academy of sciences of 
Moldova “Problems of the 
regional energetics 

1 (27) 2015. – С. 12-
19  

 
 

2 Guangming Chen, 
Alexander 
Doroshenko, Paul 
Koltun, Kostyantyn 
Shestopalov 

Comparative field 
experimental investigations 
of different flat plate solar 
collectors 

Solar Energy 115, pp. 577-588, 
2015 

 Guangming Chen, 
Kostyantyn 
Shestopalov, 
Alexander 
Doroshenko, Paul 
Koltun 

Polymeric materials for 
solar energy utilization: a 
comparative experimental 
study and environmental 
aspects 

Polymer-Plastics Technology 
and Engineering 

54, pp. 796-805, 2015 
 

Статті, прийняті редакцією до друку 
1 М.А. Глауберман, 

А.В. Дорошенко, 
В.Х. Кириллов, А.Б. 
Антонова, К.В. 
Людницкий. 

Солнечные 
абсорбционные 
холодильные системы. 
Принципы построения и 
анализ возможностей. 

Научный сборник «Физика 
аэродисперсионных 
систем». 
 
 

Вып. …, 2015, с. …-
… (принято к 
печати)  
 

2 А.В. Дорошенко, 
В.Х. Кириллов, А.Б. 
Людницкий, 
Глауберман М.А. 

Испарительные 
охладители газов и 
жидкостей непрямого 
типа со сниженным 
пределом охлаждения. 

Academy of sciences of 
Moldova “Problems of the 
regional energetics” 

– 2015. – № … (…). 
– С. …–… (принято 
к печати). 

3 А.В. Дорошенко. 
И.Ю. Младёнов, 
Глауберман М.А. 

Разработка, теоретическое 
и экспериментальное 
исследование плоских 
солнечных полимерных 
коллекторов 

Научный сборник «Физика 
аэродисперсионных 
систем». 

Вып. …, 2015, с. …-
… (принято к 
печати)  
 

 
Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями 

Співробітники ННВЦ ОНУ багато років плідно співпрацюють з Одеською державною 
обладміністрацією. Кожного року між ОДА і ОНУ укладається відповідна угода, згідно з 
якою співробітники ННВЦ виконують авторський та інформаційно-технічний нагляд за 
роботою інформаційно-програмного комплексу – автоматизованої електронної системи 
голосування Одеської обласної ради, забезпечують поточне обслуговування та модернізацію 
системи відповідно до вимог замовника, що дозволяє забезпечити бездоганне проведення 
голосування під час проведення сесій Одеської обласної ради. 

Обсяг фінансування складає приблизно 160 тис. грн. на рік.  
 

Поліпшення рівня  інформаційного забезпечення наукової діяльності 
Наукові працівники ННВЦ ОНУ мають доступ до електронних колекцій наукової 

періодики та баз даних  провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну 
діяльність через мережу Інтернету, яка створена в Центрі, а також мають можливість 
безкоштовного інформаційного доступу до широкого кола іноземних наукових баз даних за 
допомогою відповідних підрозділів наукової бібліотеки ОНУ. 
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БАЗИ ДАНИХ і 
СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ 
БАЗАМИ ДАНИХ (СУБД 
ADABAS і середовище 
розробки NATURAL)»   
2. «Інформаційні системи 
в керуванні 
підприємством: 
Інформаційні технології 
від фірми Software AG й 
їхнє застосування в 
автоматизації виробничих 
процесів на підприємстві 
(банку)» для студентів 
спеціальності 
«Економічна 
кібернетика» 
3. «Інформаційні системи 
в керуванні 
підприємством: Введення 
в процессне керування й 
бізнес процес 
менеджмент (Програмні 
продукти й технології 
комплексу CROSSVISION 
від Software AG)» для 
студентів спеціальності 
«Економічна 
кібернетика» 
4. "Керування бізнесами-
процесами" для студентів 
спеціальності«Економічна 
кібернетика» 
5. "Проектування 
інформаційних 
економічних систем" для 
студентів спеціальності 
«Економічна 
кібернетика» 
6. "Економічна 
кібернетика" (розділ 
Інформація, Зберігання й 
доступ до  інформації, 
Моделювання ) для 
студентів спеціальності 
«Економічна 
кібернетика» 
У цей час ведуться 
дослідницькі роботи: 
вивчення, адаптація 
Програмного Пакета  
«webMethods  Business 

Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями

Співробітники ННВЦ ОНУ багато років плідно співпрацюють з Одеською державною 
обладміністрацією. Кожного року між ОДА і ОНУ укладається відповідна угода, згідно з якою 
співробітники ННВЦ виконують авторський та інформаційно-технічний нагляд за роботою 
інформаційно-програмного комплексу – автоматизованої електронної системи голосування Одеської 
обласної ради, забезпечують поточне обслуговування та модернізацію системи відповідно до вимог 
замовника, що дозволяє забезпечити бездоганне проведення голосування під час проведення сесій 
Одеської обласної ради.

Обсяг фінансування складає приблизно 160 тис. грн. на рік. 

Поліпшення рівня  інформаційного забезпечення наукової діяльності

Наукові працівники ННВЦ ОНУ мають доступ до електронних колекцій наукової періодики та баз 
даних  провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність через мережу Інтернету, 
яка створена в Центрі, а також мають можливість безкоштовного інформаційного доступу до широкого 
кола іноземних наукових баз даних за допомогою відповідних підрозділів наукової бібліотеки ОНУ.
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2.2.7. МІЖВІДОМЧИЙ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ 
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР

МОН і НАН України (МННФТЦ) 

Директор – доктор фізико-математичних наук, професор Я. І. Лепіх

МННФТЦ створено спільним Наказом Міністра освіти і науки України і Президента Національ-
ної академії наук України на базі НДЛ-3 ОНУ і підрозділів Інституту фізики напівпровідників (ІФН) 
ім.  В. Є. Лашкарьова НАН України у 2008 р.  До складу МННФТЦ входять: НДЛ-3, НДЛ-9 і НДЛ 
“ДРС”. У МННФТЦ працює 23 співробітників, з них 2 д-ра фіз.-мат. наук, проф., 6 канд. фіз.-мат. наук. 
МННФТЦ має Науково-технічну раду з 16 науковців: співробітників ОНУ і ІФН. До складу її входить 
2 академіка НАН України, 2 чл.-кор. НАН України, 2 академіка АН ВШ України. Науково-методичне 
керівництво Центром здійснюється ІФП ім. В. Є. Лашкарьова НАН України.

Основні пріоритетні напрями наукової діяльності: 

– Найважливіші проблеми фізико-математичних та технічних наук.
– Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства.
1.4.2. Фізика твердого тіла
4.- Раціональне природокористування. 4.1. Технології сталого використання, збереження  і 
      збагачення біоресурсівта  покращення  їх  якості і безпечності,  збереження біорізноманіття.
6 - Нові речовини і матеріали. 6.3. Створення та застосування нанотехнологій і технологій 
       наноматеріалів.

Найвагоміші результати фундаментальних досліджень 

Тема № 497: Дослідження явищ формування та деградації наноструктурованої поверхні кремнію, 
отриманої новим методом неелектролітичного травлення. Керівник к. ф-м. н. Бритавський Є. В. 

Побудовану нову фізико-хімічну модель наноструктурування поверхні кремнію отриманого методом 
неелектролітичного травлення в присутності частинок благородних металів та виявлено ефективність 
впливу різних реагентів на морфологію та нові фізичні характеристики наноструктурованої поверхні; 
визначено основні морфологічні особливості наноструктурованої поверхні кремнію отриманого мето-
дом неелектролітичного травлення; визначено основні механізми деградації кремнієвих наноструктур, 
отриманих новим методом неелектролітичного травлення; визначено основні фактори, що впливають 
на зміну фізичних властивостей даних структур з часом та в результаті дії температури, випроміню-
вання, тощо; досліджено фізичні механізми чутливості сенсорних структур на основі наноструктур на 
поверхні кремнію, отриманих в результаті застосування нового метода неелектролітичного травлення.

Тема № 521: “Розробка наукових основ створення нового класу акустоелектронних пристроїв з 
керованими характеристиками”. Керівник НДР – д. ф.-м. н., проф. Лепіх Ярослав Ілліч

Вперше з використанням удосконалених методів і розроблених методик та створених оригінальних 
вимірювальних стендів отримано нові дані про електрофізичні параметри (ЕФП) і акустичні характе-
ристики (АХ) низки перспективних  для активної акустоелектроніки п’єзоелектричних матеріалів. 

Вперше встановлені температурні залежності ЕФП і АХ низки п’єзоелектричних матеріалів.
Визначено та обгрунтовано клас функціональних матеріалів для  акустоелектронних пристроїв з 

керованими характеристиками.
Значимість отриманих вищевказаних  наукових результатів полягає у тому, що на їх основі будуть 

розроблені нові принципи побудови нового класу акустоелектронних пристроїв з керованими характе-
ристиками.  

Тема № 522: Розробка методу  високоточного дальнометрування коротких трас для створення 
адаптивного оптико-електронного сенсора рухомих об’єктів. Керівник НДР – д. ф.-м. н., проф. 
Лепіх Ярослав Ілліч

Вперше отримано закономірності модуляції відбитого випромінювання в залежності від відносної 
швидкості руху оптико-електронного сенсора (ОЕС), об’єкта та параметрів зондуючого променя 

Вперше розроблена нова методика дослідження завадової ситуації в оптичному діапазоні на корот-
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ких трасах, яка відрізняється тим, що розроблена на засаді фізико-математичних моделей структури 
відбитого сигналу, сигналу зворотного розсіювання і завадових характеристик оптичного  каналу. 

Вперше удосконалено методвисокоточного дальнометрування коротких трас, який відрізняється 
тим,щойого узагальнена структура створена на базі компенсації фазового зсуву за рахунок частотного 
варіювання та модуляції параметрів світлового сигналу, що  визначає інформаційну місткість  локацій-
ного сигналу та виділяє його складові. 

Вперше створено комп’ютерну динамічну модель оптичного каналу, що відображає процеси оптич-
ної локації в умовах завад, взаємного руху ОЕС та відбивача оптичного сигналу. 

Тема № 528: Дослідження поверхневих та об’ємних явищ в нестаціонарних умовах в нанострук-
турованих халькогенідах, оксидах металів та барвниках.Керівник д. ф.-м. н. проф. Сминтина В. А.

Визначені фізико-хімічні основи отримання напівпровідникових наноструктур з ефективною люмі-
несценцією у видимій області спектра, які базуються на локалізації носів заряду в об”ємі нанокристалу, 
що забезпечується в наногетероструктурі з відповідними потенційними бар’єрами на границі нано-
кристал-оболонка, модифікації поверхні з метою пасивації безвипромінювальних центрів рекомбінації 
шляхом фотоіндуктованої адсорбції гідроксильних груп, поверхневого легування атомами металів, які 
створюють в нанокристалі центри світіння з ефективною рекомбінацією, нарощуванні напівпровідни-
кової оболонки. 

Встановлена можливість використання тонких плівок ZnO та TiO2 як основи фотолюмінісцентних 
біосенсорів для детекції лейкозу, що значно спрощує і здешевлює виявлення даного вірусу, а такожви-
користання в оптичних біосенсорах наноламінатів  ZnO/Al2O3, TiO2/Al2O3, Au/ZnO, Au/TiO2, отрима-
них новим сучасним методом атомно-пошарового нанесення на кремній та скло.

Тема № 540: Сенсор зображення на основі наногетероструктури. Керівник НДР:д. ф.-м. н. Бор-
щак Віталій Анатолійович

Створено новий сенсор рентгенівського та оптичного зображення на основі наногетероструктури, 
який має високу стабільність та достатню площу і може бути застосований в цифрових рентгеногра-
фічних в комп’ютерній томографії, чи людини, так і інших біологічних, неорганічних та органічних 
об’єктів

Результати фундаментальних досліджень

Тема № 497: “Дослідження явищ формування та деградації наноструктурованої поверхні крем-
нію, отриманої новим методом неелектролітичного травлення”. Керівник - к. ф-м. н. Бритав-
ський Є. В. Обсяг фінансування – 369,981/238,157 тис.грн.

Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з Законом України
1. Фундаментальні наукові дослідження найбільш важливих проблем науково-технічного, соціаль-

но-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспромож-
ності України та сталого розвитку суспільства і держави

1.2.Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства
Назва напряму секції 
7. Наноструктурні (нанодисперсні, нанокристалічні) матеріали.
Назва піднапряму секції
7.3. Шляхи підвищення експлуатаційних властивостей наноматеріалів та удосконалення технологій 

їх одержання.
Вперше розроблено концепцію формування наноструктурованої поверхні кремнію при неелектро-

літичному травлені та побудовано фізичну модель процесу травлення структур кремній-метал (Au, Ag, 
Pt) з урахуванням інжекції дірок на границі розділу. Значимість цього результату полягає в можливості 
керування морфологією поверхнікремнію змінюючи умови процесу травлення та осадження частинок 
металів.

Вперше досліджено деградаційні процеси кремнієвих наноструктур, отриманих в результаті неелек-
тролітичного травлення, визначенні основні фактори, що впливають на зміну фізичних властивостей 
даних структур з часом. Знайдено основні механізми впливу структурних дефектів кремнію на процес 
неелектролітичного травлення поверхні. Значущість цього результату полягає в можливості встанов-
лення діапазону умов роботи пристроїв (температура, час роботи, дія випромінювання, тощо) на основі 
отриманих структур кремнію.
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Вперше побудована фізико-хімічна модель явищ стимульованих  новим методом неелектролітичного 
травлення, вперше визначено нові фізичні механізми чутливості сенсорів газів та біологічних об’єктів 
і побудовано теоретичну модель чутливості сенсорів на основі кремнієвих нанониток, отриманих в 
результаті неелектролітичного травлення кремнію. Значимість цього результату полягає в можливості 
створення сенсорів газів та біологічних об’єктів на основі наноструктурованого кремнію, розрахунку 
параметрів їх роботи, спираючись на розроблену теоретичну модель.

Вперше досліджено деградаційні процеси кремнієвих наноструктур, отриманих в результаті не-
електролітичного травлення, за допомогою вивчення спектрів люмінесценції та ренгено-структурного 
аналізу визначенні основні фактори, що впливають на зміну фізичних властивостей даних структур 
з часом. Також визначено основні механізми випромінюючої рекомбінації в нанокремнії та знайдено 
основні механізми впливу структурних дефектів кремнію на процес деградації наноструктур з часом.  

Значимість цього результату полягає в можливості встановлення діапазону умов роботи пристроїв 
(температура, час роботи, дія випромінювання, тощо) на основі отриманих наноструктур кремнію.

Вперше визначено фізичні механізми чутливості сенсорних структур нанокремній - кремній, що ба-
зуються на зміні оптичного відбиття після адсорбції молекул газу та нові фізичні механізми чутливості 
сенсорів газів та біологічних об’єктів, також побудовано теоретичну модель чутливості сенсорів на 
основі кремнієвих нанониток, отриманих в результаті неелектролітичного травлення кремнію. 

Найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт

Тема № 521: Розробка наукових основ створення нового класу акустоелектронних пристроїв з 
керованими характеристиками. Керівник НДР – д. ф.-м. н., проф. Лепіх Ярослав Ілліч. Обсяг фінан-
сування - 202,312 / 202,312 тис. грн.

Вперше з використанням удосконалених методів і розроблених методик та створених оригінальних 
вимірювальних стендів отримано нові дані про ЕФП і АХ низки перспективних  для активної акустое-
лектроніки п’єзоелектричних матеріалів. 

Вперше встановлені температурні залежності ЕФП і АХ низки п’єзоелектричних матеріалів.
Визначено та обгрунтовано клас функціональних матеріалів для  акустоелектронних пристроїв з 

керованими характеристиками.
Значимість отриманих вищевказаних  наукових результатів полягає у тому, що на їх основі будуть 

розроблені нові принципи побудови нового класу акустоелектронних пристроїв з керованими характе-
ристиками.  

Відповідність отриманих наукових результатів сучасному рівню досліджень

Наявні на даний час дані вітчизняних і зарубіжних авторів з означеної проблеми носять розрізнений 
і не систематизований характер, що робить отримані наукові результати вивчення фізичних власти-
востей полі- і монокристалічних п’єзоелектриків актуальними з позицій можливості керованої зміни 
величин основних  характеристик акустоелектронних пристроїв з їх виктристанням.    

Особливої уваги заслуговують необхідні дані у випадку використання поверхневих акустичних 
хвиль, кожна з типів (мод) яких мають суттєві відмінності, а також шаруваті структури.  

Розроблені методики дозволяють встановити для моно- і полікристалічних п’єзоелектричних під-
кладок-звукопроводів параметри і характеристики, а також їх залежність від впливу дестабілізуючих 
факторів, головним чином температури.

Розроблені і виготовлені оригінальні два вимірювальні стенди, які забезпечують з високою ме-
трологічною точністю вимірювання вищевказаних ЕФП і акустичних характеристик різних класів 
п’єзоелектричних моно- і полікристалічних матеріалів. 

Наукові результати досліджень відповідають світовому рівню досліджень.

Практична цінність результатів  НДР

НДРмає велике практичне значення, оскільки отримані знання можуть мати широке застосування 
при створенні нових класів перспективних сенсорів і пристроїв функціональної мікроелектроніки з 
кардинально покращеними технічними характеристиками, та складають передумови подальшого впро-
вадження результатів у різні суміжні галузі науки і техніки, у тому числі подвійного призначення і 
спеціальної техніки.
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Створення нового класу пристроїв функціональної мікроелектроніки та сенсорів нового покоління, 
які можуть бути використані у декількох суміжних галузях науки і техніки, сприятимуть розширенню 
потенційних можливостей сенсорики і  акустоелектроніки вцілому. 

Результати НДР актуальні для різних галузей промисловості, таких як приладобудування, радіоелек-
троніка, опто- та мікроелектроніка, високоефективні інформаційні системи тощо.   

Тема 528 Дослідження поверхневих та об’ємних явищ в нестаціонарних умовах в нанострукту-
рованих халькогенідах, оксидах металів та барвниках.Керівник д. ф.-м. н. професор Сминтина В. А. 
Обсяг фінансування 423,183 / 423,183.

Вдосконалені методи синтезу КТ сульфіду кадмію та вперше теоретично обгрунтовано ймовірность 
перебігу реакцій, що забезпечують пасивацією поверхневих станів шляхом утворення на поверхні на-
нокристалу оболонки  неорганічного походження. Отримані теоретичні рівняння матеріального балан-
су мольних часток продуктів гідролізу солей кадмію сірки в залежності від рН середовища. Прикладом 
цього є встановлення умов утворення сполуки гідроксиду кадмію на поверхні нанокристалів сульфіду 
кадмію у желатині.

Значимість отриманих результатів полягає в створенні фізико-хімічних основ отримання напівпро-
відникових наноструктур з ефективною люмінесценцією у видимій області спектра, які базуються на 
виконанні наступних умов: локалізації носів заряду в об”ємі нанокристалу, що забезпечується в наноге-
тероструктурі з відповідними потенційними бар’єрами на границі нанокристал - оболонка; здійснення 
модифікації поверхні з метою пасивації безвипромінювальних центрів рекомбінації шляхом фотоіндук-
тованої адсорбції гідроксильних груп, поверхневого легування атомами металів, які створюють в на-
нокристалі центри  світіння з ефективною рекомбінацією, нарощування напівпровідникової оболонки.

Проведене вдосконалення етапів процесу отримання наноструктурованих плівок діоксиду олова з 
урахуванням хімічних процесів, що відбуваються при розкладанні вихідних розчинів прекурсорів, до-
зволило отримати нові технологічні засоби впливу на електрофізичні властивості досліджуваних плі-
вок і наноструктур. Значимість отриманих результатів полягає в можливості отримання матеріалів з 
властивостями, характерними для високочутливих матеріалів газових сенсорів.

Отримані наукові результати є досягненням в галузі дослідження напівпровідникових наноструктур, 
біо-нанотехнологій, біосенсорів та сенсорики в цілому. Встановлена можливість використання тонких 
плівок ZnO та TiO2 в якості основи фотолюмінісцентних біосенсорів для детекції лейкозу, що значно 
спрощує і здешевлює виявлення даного вірусу. Також, досліджено оптичні та структурні властивості 
наноламінатів  ZnO/Al2O3, TiO2/Al2O3, Au/ZnO, Au/TiO2, отриманих новим сучасним методом атом-
но-пошарового нанесення на кремній та скло та встановлена можливість їх використання в біосенсо-
рах, що визначає значимість отриманих результатів.

Вперше запропоновано механізм газочутливості до аміаку у ансамблях наночастинок барвників на 
базі комплексів 4-валентного стануму. Значимість цього результату полягає в тому, що він дозволив 
надати рекомендації щодо створення індикаторного люмінесцентного сенсора аміаку.

Найважливіші результати прикладних досліджень
Тема № 522:
Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з Законом України: 
6.Нові речовини і матеріали
Назва піднапряму секції:
5. Розв’язання комплексної проблеми проектування виробництва та випробування оптичних при-

ладів и систем
Назва напряму секції 
5.1. Дослідження  проблем  створення  та  функціонування  оптичних та оптично електронних при-

ладів і систем та їх складових частин 
5.5. Розробка методів та засобів моделювання оптичних та оптико-електронних приладів і систем.
Назва НДР “Розробка методу  високоточного дальнометрування коротких трас для створення адап-

тивного оптико-електронного сенсора рухомих об’єктів”. Керівник НДР: Лепіх Ярослав Ілліч. Обсяг 
фінансування – 1490,0 / 1395,883 тис. грн. 

Вперше отримано закономірності модуляції відбитого випромінювання в залежності від відносної 
швидкості руху оптико-електронного сенсора (ОЕС), об’єкта та параметрів зондуючого променя 

Вперше розроблена нова методика дослідження завадової ситуації в оптичному діапазоні на корот-



274

ких трасах, яка відрізняється тим, що розроблена на засаді фізико-математичних моделей структури 
відбитого сигналу, сигналу зворотного розсіювання і завадових характеристик оптичного  каналу. 

Вперше удосконалено методвисокоточного дальнометрування коротких трас, який відрізняється 
тим,щойого узагальнена структура створена на базі компенсації фазового зсуву за рахунок частотного 
варіювання та модуляції параметрів світлового сигналу, що  визначає інформаційну місткість  локацій-
ного сигналу та виділяє його складові. 

Вперше створено комп’ютерну динамічну модель оптичного каналу, що відображає процеси оптич-
ної локації в умовах завад, взаємного руху ОЕС та відбивача оптичного сигналу. 

Вперше розроблено високоефективний метод фізико-математичного моделювання  швидкісних про-
цесів динамічних оптико-електронних вимірювань для всебічного контролю параметрів ОЕС в процесі 
їх розробки та експлуатації на коротких трасах.

Наукова новизна отриманих результатів підтверджена отриманим патентом України, публікаціями у 
фахових наукових журналах та доповідями на Міжнародних конференціях.

Отримані результати роботи матимуть практичну цінність для різних галузей промисловості, перш 
за все для військово-промислового комплексу (ВПК),  оскільки створений на їх основі адаптивний ОЕС 
рухомих об’єктівнового покоління є важливим для використання в пристроях ближньої дальнометріі 
для швидкісних об’єктів, що функціонують у динамічному режимі та мають високу швидкодію, а та-
кож у високоточній техніці та інших засобах подвійного призначення при безконтактних вимірюваннях 
параметрів руху та дистанційного контролю швидкісних об’єктів та обладнання.  

Практичним результатом впровадження результатів виконання НДР в 2015 р. також є отримані два 
Дипломи на регіональному конкурсі інноваційних проектів приуроченому до Дня науки України, а 
такожукладення  та виконання двох госпдоговорів за тематикою НДР з потенційним  споживачем про-
дукції КБ “Південне” ім. М. К. Янгеля обсягом 1500,0 тис. грн. на 2 роки.

Тема № 540:
Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з Законом України: 
6. Нові речовини і матеріали
Назва піднапряму секції:
5. Розв’язання комплексної проблеми проектування виробництва та випробування оптичних при-

ладів и систем
Назва напряму секції 
Назва  НДР: “Сенсор зображення на основі наногетероструктури”.Керівник НДР -Борщак Віталій 

Анатолійович. Обсяг фінансування -  84,468/ 84,468 тис. грн.
Вперше проведено мікроскопічний аналіз перерізу досліджуваної тонкоплівкової гетероструктури.   

Встановлена відсутність поверхневих мікротріщин у шарі сульфіду кадмію та суттєвої неодноріднос-
ті товщини шару сульфіду міді на зразках, отриманих методом вакуумного випаровування. Здобута 
інформвція дала змогу покращити існуючу технологіх виготовлення сенсору на базі неідеального на-
ногетеропереходу CdS-Cu2S. 

Основні технічні характеристики сенсора є такими: жорсткий растр, розмір фото чутливої поверхні - 
5х5 см2; спектральна область чутливості 400-750 нм; максимальна чутливість - 10-6лк у оптичному і 0,5 
мРн у рентгенівському діапазонах, коефіцієнт внутрішнього підсилення - не менше 104; розподільна 
спроможність – 2 мкм

Отримані вперше дані, які не мають світових аналогів – а саме, використання скануючої електро-
нної мікроскопії дозволило провести якісний та кількісний порівняльний аналіз мікроструктури по-
верхні зразків двох типів, відмінних за технологією отримання базового шару ГП. 

Для отримання інформації щодо зміни стехіометрії та розподілу фазового складу шару CuхS дослі-
джуваної сенсорної структури при її деградації вперше була використана методика фазового дифракто-
метричного аналізу. При цьому був задіяний рентгенівський дифрактометр D8 Advance (Bruker AXS) з 
лінією випромінювання Cu Kα (довжина хвилі λ = 1.54183 Å, робочий потенціал на катоді Ua = 40 kV, 
катодний струм Ia = 40 mA). Були використані режими геометрично симетричного сканування (Θ/2Θ) 
та сканування з ковзаючим променем падіння (GIXRD). Обробка та аналіз дифракційних спектрів про-
водився за допомогою програмного забезпечення Bruker-AXS EVA, для моделювання спектрограм 
та подальшого визначення параметрів досліджених шарів використовувалася програма Bruker-AXS 
TOPAS 3.0. Особливості компонентного складу вивчалися з використанням патернів бази даних JCPDS.

Таким чином, проведена робота дозволила створити методику мікроскопічних та рентгеноструктур-
них досліджень наноструктури зразків гетеропереходу CdS-Cu2S, що визначає перевагу отриманих 
результатів над вітчизняними та зарубіжними аналогами
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Розроблено новий наноструктурований сенсор рентгенівського зображення з підвищеною стабіль-
ністю параметрів для комплексних досліджень неорганічних, біологічних та органічних об’єктів. Чут-
ливість сенсора в рентгенівському та оптичному діапазонах дозволить застосовувати його як датчик 
в автоматичних приладах контролю, що використовуються в зонах з суттєво підвищеною радіацією, 
зокрема для пошуку мікродефектів на атомних станціях.

Створена методика проведення мікроскопічних та рентгеноструктурних досліджень наноструктури 
зразків гетеропереходу CdS-Cu2S.

Дослідження морфології поверхні та зрізу фоточутливих тонкоплівкових зразків проводилися за до-
помогою двох приладів: атомного силового мікроскопу (АСМ) NTEGRA Prima NS-150 з використанням 
кремнієвих кантилеверів з радіусом вістря зонду 10 нм та скануючого електронного мікроскопу (СЕМ) 
Inspect F50 з максимальною роздільною здатністю 1.0 нм. 

Використана АСМ методика дозволяє провести кількісний аналіз морфології по ряду параметрів, 
таких як шорсткість (сукупність нерівностей поверхні з малими кроками на базовій довжині), хвиляс-
тість, довжина профілю (відношення опорної довжини профілю до базової довжини) та середній розмір 
зерен, що визначає сначимість отриманих результатів.

Отримані результати мають практичну значимість і можуть бути актуальним для суміжних 
галузей науки. Результати, що отримані відповідають світовому  рівню. 

Відмінні риси і перевага отриманих результатів над аналогами чи прототипами
Відмінною рисою сенсорів зображення на основі наногетероструктури є можливість створення 

високостабільних пристроїв, що визначає їх конкурентоспроможність на внутрішньому та світо-
вому ринку.

Таким чином, отримані результати можуть бути використані у реальному виробництві, що визначає 
їх  істотну практичну цінність.

Розробки, які впроваджено у 2015 році за межами ВНЗ або НУ
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програма Bruker-AXS TOPAS 3.0. Особливості компонентного складу вивчалися з 
використанням патернів бази даних JCPDS. 
Таким чином, проведена робота дозволила створити методику мікроскопічних та 
рентгеноструктурних досліджень наноструктури зразків гетеропереходу CdS-Cu2S, що 
визначає перевагу отриманих результатів над вітчизняними та зарубіжними аналогами 
 Розроблено новий наноструктурований сенсор рентгенівського зображення з 
підвищеною стабільністю параметрів для комплексних досліджень неорганічних, 
біологічних та органічних об’єктів. Чутливість сенсора в рентгенівському та оптичному 
діапазонах дозволить застосовувати його як датчик в автоматичних приладах контролю, що 
використовуються в зонах з суттєво підвищеною радіацією, зокрема для пошуку 
мікродефектів на атомних станціях. 
 Створена методикапроведення мікроскопічних та рентгеноструктурних досліджень 
наноструктури зразків гетеропереходу CdS-Cu2S. 
Дослідження морфології поверхні та зрізу фоточутливих тонкоплівкових зразків 
проводилися за допомогою двох приладів: атомного силового мікроскопу (АСМ) NTEGRA 
Prima NS-150 з використанням кремнієвих кантилеверів з радіусом вістря зонду 10 нм та 
скануючого електронного мікроскопу (СЕМ) Inspect F50 з максимальною роздільною 
здатністю 1.0 нм.  
Використана АСМ методика дозволяє провести кількісний аналіз морфології по ряду 
параметрів, таких як шорсткість (сукупність нерівностей поверхні з малими кроками на 
базовій довжині), хвилястість, довжина профілю (відношення опорної довжини профілю до 
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результату; 
переваги над 
аналогами, 
економічний, 
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1 2 3 4 5 6 
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Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2015 році у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
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з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 
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роботу 

Том, номер (випуск, 
перша-остання 
сторінки роботи 

Статті 
1 Igor Iatsunskyi, 

Marteusz 
Kempinski, Mariusz 
Jancelewicz,  
Karol Zaleski, 
Stefan Jurga, 
Valentyn Smyntyna 

Structural and XPS 
Characterization of ALD Al2O3 
Coated Porous Silicon 

Vacuum 113 (2015) 52-58 

2 I. Iatsunskyi, M. 
Pavlenko, R. Viter, 
M. Jancelewicz, G. 
Nowaczyk, I. 
Baleviciute, K. 
Załęski, S. Jurga, A. 
Ramanavicius, V. 
Smyntyna 

Tailoring the Structural, 
Optical, and Photoluminescence 
Properties of Porous 
Silicon/TiO2 Nanostructures 

J. Phys. Chem. C. 2015, 119,  7164–7171 

3  I. Iatsunskyi, M. 
Pavlenko, G. 
Nowaczyk, V. 
Fedorenko, S. Jurga, 
V. Smyntyna,  

One and two-phonon Raman 
scattering from nanostructured 
silicon 

Optic. 2015,126, 1650-1655 

4 Ya.I. Lepikh, A. A. 
Karpenko. 

  A Method for Lowering the 
Level of the Backward Radiation 
of a Microwave Horn Radiator 
 

Journal of 
Communications 
Technology and 
Electronics,  

 2015, Vol. 60, No. 4, 
pp. 341–344.  

5 Лепіх Я.І.,  
Карпенко А. А.  

Метод снижения уровня 
обратного излучения 
рупорного   
сверхвысокочастотного 
излучателя  

Pадиотехника и 
электроника 

2015, том 60, 
 № 4, С. 364–368. 

6 Viter Roman; Abou 
Chaaya, Adib; 
Iatsunskyi, Igor; 
Nowaczyk, 
Grzegorz; 
kovalevskis, 
kristaps; Erts, 
Donats; Miele, 
philippe; Smyntyna 
Valentyn; 
Bechelany, Mikhael. 

Tuning of ZnO 1D 
Nanostructures by Atomic 
Layer Deposition and 
Electrospinning for Optical Gas 
Sensor Applications 

Nanotechnology, V.26, № 10 
105501.doi:10.1088/095
7-4484/26/10/105501. 

7 Kravchenko I.A., 
Lepikh Ya.I., 
Kobernik A.A., 
Aleksandrova A.I., 
Snegur P.A., 
Zatovskaya N.P.  

Anti-Inflammatory Activity of 
the Sea Coastal Lake Salt in a 
Combination to Ultrasound  

Biosens J 2015, 4(2) 4: 119. 
doi:10.4172/2090-
4967.1000119. 
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8 Помогайло Д.А., 

Спирин М.Г., 
Скобеева В.М., 
Джардималиева 
Г.М.,  
Смынтына В.А. 

Спектрально- 
люминесцентные свойства 
нанокомпозитов CdS в 
полимерной оболочке 

Вестник 
Московского 
авиационного 
института. 

Т.22.№2,.С.169-177. 

9 Karol Zaleski, 
Stefan Jurga, 
Valentyn Smyntyna 

Structural and XPS 
Characterization of ALD Al2O3 
Coated Porous Silicon / Igor 
Iatsunskyi,  
 
Marteusz Kempinski, Mariusz 
Jancelewicz 
 

Vacuum 113 (2015) 52-58 

Статті, прийняті редакцією до друку 
1 Brytavskyi Ie. V., 

Borschak V. A., 
Smyntyna V.A.  

Nanostructured sensor for X-ray 
and optical imaging in security 
systems 

NANOMATERIA
LS FOR 
SECURITY (NS-
2015)  

Advanced Research 
WorkshopProceedings 
(accepted) 

2 R. Viter, Z. 
Balevicius,  A. Abou 
Chaaya, I. 
Baleviciute, L. 
Mikoliunaite, A. 
Ramanavicius, Z. 
Gertnere, A. 
Zalesska, V. 
Vataman, V. 
Smyntyna, D. Erts, 
P. Miele and M. 
Bechelany 

Tuning of Optical and Structural 
Properties of Au/ZnO 
Nanostructures 

Nanoscale 
Research Letters 

(2015) V.10, accepted in 
press. 

3 A.V.Tereshchenko, 
V.A. Smyntyna, I.P. 
Konup,  
S.A. Geveliuk, M.F. 
Starodub  

Metal oxide based biosensors for 
the detection of dangerous 
biological compounds 

NATO Advanced 
Research 
Workshop 
“Nanomaterials for 
Security” 
Proceeding paper.  

To be published. 

4 V. Grinevych, L.M. 
Filevska, V.A. 
Smyntyna, M.O. 
Stetsenko, S.P. 
Rudenko,  
L.S. Maximenko, 
B.K. Serdega 

Characterization of Sensors 
Nanomaterials byPolarization 
Modulation Method// 

Nanomaterials for 
Security, NATO 
Advanced. 
Proceeding paper.  

To be published. 

5 S.A.Gevelyuk, 
E.Rysiakiewicz-
Pasek,  
I.K.Doycho  

Dependence of 
photoluminescence of 
nanoparticle ensembles of 
stannum (IV) complexes in silica 
porous matrix on concentration of 
saturating solution  

J. of 
Luminescence. 

2015 (in print). 
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Нуково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених 
 

Роки Кількість студентів, які 
беруть участь у наукових 

дослідженнях 
та відсоток від загальної 

кількості студентів 

Кількість молодих 
учених, які працюють у 

ВНЗ або науковій 
установі 

Відсоток молодих 
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залишаються у ВНЗ 
або установі після 

закінчення 
аспірантури 

2012    
2013    
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2015    

 
Дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по кожній 

країні) викласти за формою 
 

Країна партнер 
(за алфавітом) 

Установа - 
партнер 

Тема 
співробітниц
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Документ, в рамках 
якого здійснюється 

співробітництво, 
термін його дії 

Практичні 
результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 
Польща 
University of 
Latvia, LU, Riga, 
Latvia;  
 
Linköping, 
Sweden; 
 
France, 
Montpellier, 
France;  
 
Minsk, Belarus;  
 
 
 
Vilnius 
Lithuania; 
 
Daugavpils, Latvia 
 

Інститут фізики 
Вроцлавської 
політехніки 
 
 
University of 
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of Membranes, 
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of Sciences of 
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на сучасному 
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Обговорення 
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досліджень 

 
Угода про 
співдружність, 
безстроково 
 
Фінансуванняурамках
проекту 
“DEVELOPMENT OF 
NANOTECHNOLOG
Y BASED 
BIOSENSORS    FOR 
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BIOSENSORS-
AGRICULT”,  
PIRSES-GA-2012-
318520 
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міжнародних 
наукових конфе-  
ренціях; опублі- 
ковано  спільні 
статті та тези 
Підвищення 
кваліфікації 3-х 
співробітників, 
виконання 
спільних 
досліджень на 
сучасному 
обладнанні в 
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Linköping  
(Швеція),  Ріга 
(Латвія), 
Montpellier 
(Франція). 
Опубліковані 
спільні статті в 
провідних 
журналах. 
Результати 
використані при 
виконанні дбт. 
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2.2.8. БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР

Директор – доктор біологічних наук, професор Б. М. Галкін

З метою запровадження нових організаційно-структурних форм наукової підготовки висококва-
ліфікованих фахівців та виконання конкурентоспроможних наукових розробок у складі ОНУ імені 
І.  І.  Мечникова було створено Біотехнологічний науково-навчальний центр (БННЦ). За період роботи 
БННЦ було проведено більше 45 спільних міждисциплінарних робіт із залученням ПНДЛ-5, ПНДЛ 
ПЕ, ПНДЛ ФАС, а також кафедр мікробіології, вірусології та біотехнології; генетики та молекулярної 
біології; гідробіології та загальної екології, загальної хімії та полімерів. 

Основні пріоритетні напрями – Біотехнологія є проведення біотехнологічних, молекулярно-гене-
тичних та мікробіологічних досліджень, зокрема міждисциплінарних, які відповідають світовому рів-
ню: Біотехнологія препаратів медичного призначення; Екологічна біотехнологія; Біотехнологія захисту 
рослин та грибів; Біоінженерія і біосенсори; Молекулярна біотехнологія; Біоінформатика і математич-
на біологія; Проблеми біологічної безпеки.

Найвагоміші результати фундаментальних досліджень 

Д/б № 496 «Вивчення закономірностей функціонування системи міжклітинної комунікації мікро-
організмів за присутності синтетичних та природних біологічно активних сполук». Керівник роботи – 
д.б.н., проф. Філіпова Т. О.: вивчено процесиміжклітинноїкомунікації у мікроорганізмів за впливу ауто-
індукторівсистеми quorumsensing, їх попередників та хімічно модифікованих аналогів у представників 
роду Pseudomonas, молочнокислих бактерій та Candida albicans. До важливіших наукових результаті 
відносяться дані щодо міжвидових взаємовідносин. Новизна роботи полягає у встановленні впливу 
сигнальних молекул на утворення біоплівки мікроорганізмами. Поглиблено уявлення про механізми 
регуляції біосинтезу корисних метаболітів і свідчать про перспективи використання екзогенних аутоін-
дукторів для підвищення їх продукції.

Д/б тема № 551 «Розробка математичної моделі для оцінки запасу бичкових риб в північно-західній 
частині Чорного моря і прилеглих водоймах». Керівник роботи – к. б. н. Заморов В. В.: вперше в Україні 
розрахована величина запасу бичка-кругляка для прибережної зони Чорного моря, а також здійснено 
аналіз структури популяції. Вперше використано математичний метод Prodbiom для розрахунку век-
тору природної смертності бичкових риб. Отримані результати дозволяють достовірно оцінити сучас-
ний стан популяцій промислових видів бичкових риб Чорного моря та їх кормової бази. Розроблене 
програмне забезпечення дозволяє ефективно розраховувати потенційну чисельність і біомасу риб в 
інтересах рибного господарства. Такий комплексний підхід іншими дослідниками при вивчені стану 
популяцій бичкових риб раніше не використовувався.

Результати фундаментальних досліджень 

Д/б № 496 «Вивчення закономірностей функціонування системи міжклітинної комунікації мікро-
організмів за присутності синтетичних та природних біологічно активних сполук». Керівник роботи 
– д.б.н., проф. Філіпова Т. О. (597,767 тис. грн.): вивчено процесиміжклітинноїкомунікації у мікроор-
ганізмів за впливу аутоіндукторівсистеми quorumsensing, їх попередників та хімічно модифікованих 
аналогів. Досліджено регуляторні властивості сигнальних молекул, природних і синтетичних по-
рфіринів щодо функціонування системи quorumsensing у представників роду Pseudomonas, молочно-
кислих бактерій та Candida albicans при формуванні біоплівки та синтезі корисних біотехнологічних 
продуктів: біосурфактантів, антимікробних агентів. Науковими результатами, що поглиблюють фун-
даментальні знання, є дані щодо міжвидових взаємовідносин між бактеріями і грибами та бактеріями 
і бактеріофагами. 

Кількість публікацій: 13 публікацій, серед яких 4 є статтями.



280

Найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних 
науково-дослідних робіт

Д/б № 520 «Метагеномний аналіз біологічної різноманітності мікробіоти Чорного моря та її біо-
технологічний потенціал». Керівник роботи – д.б.н., проф. Іваниця В. О. (504,446 тис. грн.): вперше 
досліджено осади глибоководних районів та північно-західної частини шельфу Чорного моря, з яких 
ізольовано та встановлено видову приналежність мікроорганізмів. Методом газової хроматографії 
встановлено ступінь родинних зв’язків ізольованих бактерій, що дозволило створити їх філогенетичне 
дерево. Вперше проведено виявлено некультивованих форм мікроорганізмів Чорного моря та лиманів з 
використанням сучасних методів метагеномного аналізу. Вперше прийнято учaсть і представлено Укра-
їну у програмі Всесвітній день відбору проб, яка функціонує у межах проекту MicroB3 і присвячена 
дослідженню мікробіоти Світового океану.  

Кількість публікацій: 17 публікацій, серед яких 3 є статтями, 3 – навчальними посібниками без 
грифу МОН. 

Д/б № 518 «Регуляція обміну вторинних месенджерів у бактерій з метою підвищення ними біо-
синтезу біосурфактантів». Керівник роботи – д.б.н., проф. Галкін Б. М. (321,898 тис. грн.): досліджено 
особливості утворення біоплівки штамами Pseudomonas aeruginosa з високим та низьким рівнями про-
дукції вторинного месенджеру бактерій – цикло-ді-ГМФ. Встановлено, що штами з надпродукцією 
цикло-ді-ГМФ утворюють біоплівку, маса якої вища за масу біоплівок, що утворювалися штамами з 
низьким рівнем біосинтезу цієї сполуки. Вперше показано, що досліджені штами відрізняються за здат-
ністю до роїння. Найбільш рухомими виявилися клітини штамів з низьким рівнем цикло-ді-ГМФ. Для 
порівняння досліджувані показники визначали у дикого штаму P. aeruginosa РА01 і колекційних штамів 
P. aeruginosa (ATCC 27853, ATCC 10145,ATCC 9027).

Кількість публікацій: 8 публікацій, серед яких 2 є статтями. 
Д/б № 532 «Розвиток теорії і практики біокоординаційної супрамолекулярної хімії металокомп-

лексів полідентатних лігандів як спосіб вирішення медико-біологічних проблем». Керівник роботи – 
д.х.н., проф. Сейфулліна І. Й. (284,798 тис. грн.):розроблено методики створення нових сполук p- та 
d-елементів з полідентатними лігандами. Вперше одержано сполуки Со(II), Ni(II), Cu(ІІ), Mn(ІІ) з про-
дуктом конденсації «гідазепаму» з піровиноградною кислотою. Вперше як протигрипозні та антистафі-
лококові засоби запропоновано сполуки з двома металами та біологічно активним лігандом. Виявлено 
зміну противірусної активності ліпополісахаридів Pseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens при мо-
дифікації їх координаційними сполуками Sn(IV), Ge(IV). Прозначимість результатів свідчать виявлені 
закономірності між структурою сполук та їх впливом на активність пептидаз 1 і 2 B. thuringiensisvar. 
israelensis ІМВ В-7465.

Кількість публікацій: 26 публікацій, серед яких 15 є статтями, 1 – монографією, 1 – навчальним по-
сібником без грифу МОН, 1 – словником. 

Д/б № 517 «Генетичний поліморфізм і адаптивний потенціал представників екоморфних угруповань 
рапани (RapanavenosaValenciennes, 1846) Чорного моря». Керівник роботи – д.б.н., проф. Тоцький В. М. 
(281,865 тис. грн.): отримано принципово нові дані про адаптивні можливості рапани, яка демонструє 
унікальні адаптивні можливості і здатна серйозно погіршити екологічну ситуацію та вкрай негативно 
впливати на інші промислові і екологічно значимі види. Вперше вивчено особливості функціонування 
антиоксидантної системи та загально-клітинних ферментів цього черевоногого молюска за впливу не-
сприятливих умов. Отримані результати не мають аналогів у світовій літературі і сприяють поглиблен-
ню існуючих уявлень з генетики популяцій та екологічної генетики. 

Кількість публікацій: 8 публікацій, серед яких 6 є статтями. 
Д/б № 519 «Наукові основи вдосконалення санітарного контролю безпеки харчової сировини і про-

дуктів її переробки (комплексна)». Керівник роботи – д.б. н., проф. Іваниця В. О. (168,898 тис. грн.): 
вперше проаналізовано мікробіоту рослинної сировини, районованої в Україні та вирощеної в Одесь-
кій області (моркви, кабачків, баклажанів) та грибних консервів з ознаками псування: вивчено групо-
вий склад мікробних контамінантів, отримано нові актуальні дані щодо їх морфологічних, фiзiолого-
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бiохiмiчних, молекулярно-бiологiчних властивостей. Вперше здійснено аналіз генетичних особливос-
тей бактерій роду Bacillus, які контамінують харчову сировину і продукти її переробки. Проведено 
ідентифікацію ізольованих бактерій роду Bacillus класичними та молекулярно-біологічними методами.

Кількість публікацій: 18 публікацій, серед яких 3 є статтями, 2 – посібниками без грифу МОН. 
Д/б № 523 «Створення концепції боротьби з резистентними штамами мікроорганізмів з викорис-

танням амфіфільних порфіринових сполук». Керівник роботи – д.х.н. Ішков Ю. В. (166,89 тис. грн.): 
вперше розроблено молекулярний дизайн мезо-5,10,15,20-заміщених порфіринів, будова яких є анало-
гом відомого антимікробного засобу XF-73 – 5,15-дизаміщеного порфірину. Вперше в світі створено 
відносно прості та надійні методи отримання 5,15-дихінолінілдіалкілпорфіринів, як перспективних 
антимікробних препаратів, а також синтезу відповідних вихідних сполук – ізомерних хінолін-карбаль-
дегідів. Проведено хроматографічне виділення, доведено будову за допомогою низки сучасних фізико-
хімічних методів отриманих водорозчинних форм нових амфіфільних порфіринів. 

Кількість публікацій: 5 публікацій, серед яких 2 є статтями. 

Найважливіші результати прикладних досліджень

Д/б тема № 551 «Розробка математичної моделі для оцінки запасу бичкових риб в північ-
но-західній частині Чорного моря і прилеглих водоймах». Керівник роботи – к. б. н. Заморов В. В.  
(425,349 тис. грн.): вперше в Україні розрахована величина запасу бичка-кругляка для прибережної 
зони Чорного моря, а також здійснено аналіз структури популяції. Вперше використано математичний 
метод Prodbiom для розрахунку вектору природної смертності бичкових риб. Отримані результати до-
зволяють достовірно оцінити сучасний стан популяцій промислових видів бичкових риб Чорного моря 
та їх кормової бази. Розроблене програмне забезпечення дозволяє ефективно розраховувати потенційну 
чисельність і біомасу риб в інтересах рибного господарства. Такий комплексний підхід іншими дослід-
никами при вивчені стану популяцій бичкових риб раніше не використовувався.

Кількість публікацій: 16 публікацій, серед яких 6 є статтями, 1 – монографією. 
Д/б № 543 «Вивчити різноманітність та механізми взаємодії лактобацил з різних географічних зон 

з іншими організмами та розробити біопрепарати для стимуляції росту рослин та їх ферментування». 
Керівник роботи – д.б.н., проф. Іваниця В. О. (388,31 тис. грн.): вперше комплексно досліджено лак-
тобактерії рослин та продуктів рослинного походження з різних географічних зон (Україна, Франція, 
В’єтнам). Вперше показано, що штами Lactobacillusplantarum з різних географічних зон розрізняються 
за генами синтезу плантарицинів, серед яких для штамів, виділених в Україні, було знайдено унікальні 
та загальні комбінації генів pln. Показано, що всі штами формують біоплівки на поверхнях рослин. 
Відібрано найбільш перспективний штам L. plantarumONU315, який має високу антагоністичну актив-
ність щодо мікробіоти плодових тіл гливи звичайної та позитивно впливає на показники відповідних 
ферментованих продуктів.

Кількість публікацій: 25 публікацій, серед яких 5 є статтями, 2 – посібниками без грифу МОН. 
Д/б № 545 «Біотехнологія комплексної переробки відвалів збагачення кам’яного вугілля з отриман-

ням германієвого концентрату». Керівник роботи – к.т.н. Блайда І. А. (376,439 тис. грн.): вперше надано 
методику та на її підставі виділено і ідентифіковано 59 штамів мікроорганізмів, які мешкають у пород-
них відвалах, та отримано дослідно-експериментальну партію бактеріального препарату. Встановлено, 
що якісний склад мікробіоти відходів вуглезбагачення не залежить від терміну збереження. Кількісний 
склад відрізняється на користь більшої кількості спороутворюючих і тіонових бактерій, що окислюють 
залізо. Вперше за допомогою запатентованої триелектродної електрохімічної комірки вивчено залеж-
ність окислювально-відновного потенціалу систем з металами різного ступеню окислення від терміну 
накопичення техногенних субстратів, на підставі чого рекомендовано методи контролювання процесу.

Кількість публікацій: 19 публікацій, серед яких 7 є статтями. 
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Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

У межах співробітництва БННЦ підтримує зв’язки з: Грецьким центром вивчення моря (Helleni
cCentreformarineresearch, Грецька Республіка), Інститутом сільськогосподарської генетики (м. Ханой, 
Соціалістична Республіка В’єтнам), Університетом Умеа (м. Умеа, Швеція), а також лабораторією На-
уково-дослідного національного інституту сільського господарства (м. Нант, Франція). 

Вперше проведено консультації щодо планування наукових проектів та організації досліджень у 
межах вивчення метагеноміки Світового океану, зокрема Чорного моря. Обговорено шляхи та можли-
вості подальшої співпраці в рамках спільних наукових тем з Грецьким центром вивчення моря.

Вперше проведено порівняння властивостей фітопатогенів та бактерій родуLactobacillus, які ізольо-
вано в України та Республіці В’єтнам. Розроблено біотехнологію нової стратегії контролю за збудника-
ми фітоінфекцій, з використанням кілерних бактеріоцинів та бактеріофагів, як альтернативи антибіоти-
кам. Вперше показано можливість захисту від бактеріального раку та м’яких гнилей з використанням 
молочнокислих бактерій, що є основою для створення новітньої стратегії фітозахисту від низки пато-
генів, поширених як в Україні, так й у Франції.

Впродовж 2013-2015 рр. у БННЦ відбулися Семінари з біомедичної метаболоміки, діагностики та 
лікування туберкульозу в рамках проекту РП7 Марі Кюрі «TBprognosis-IRSES» «TBprognosis-IRSES; 
aworkshoponbiomedicalmetabolomics, TBdiagnosticsandtreatment», основні питання яких були аналіз ме-
таболому, фактори патогенності мікобактерій, молекулярні методи діагностики, еволюція терапевтич-
ної ефективності протитуберкульозних препаратів, перспективи створення нових протитуберкульоз-
них засобів.
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якого здійснюється 
співробітництво, 
термін його дії 

Практичні 
результати та 
публікації 

Грецька 
Республіка 

Грецький 
центр 
вивчення 
моря 
(HellenicCe
ntreformari
neresearch 

Проведення 
метагеномному 
аналізу 
мікробіоти 
Світового 
океану 

Договір про 
науково-технічне 
співробітництво 

Прийнято участь і 
представлено 
Україну у 
міжнародній 
програмі Всесвітній 
день відбору проб, 
яка функціонує у 
межах проекту 
Micro B3, присвя-
ченого дослідженню 
мікробіоти Світо-
вого океану. Прове-
дено біоінфор-
мативний аналіз цих 
даних, з вико рис-
танням сучасного 
програмного 
забезпечення: 
QUIIME, MEGAN, 
MG-RAST, 
SILVAngs і т.п.   

 
Соціаліс-
тична 
Республіка 
В’єтнам 
 

 
Інститут 
сільсько-
господарсь
кої 
генетики, 
м. Ханой 

 
Пошук і 
вивчення 
бактерій, їх 
бактеріофагів і 
бактеріоцинів 
для розробки 
біотехнологічни
х препаратів з 
захисту рослин 
від 
бактеріальних 
інфекцій 

 
Угода про науково-
технологічне спів- 
робітництво, 
Протокол П’ятого 
спільного засідання 
українсько-
в’єтнамської 
Підкомісії з 
науково-
технологічного 
співробітництва 

 
Спільні статті. 
Вивчення 
властивостей 
макромолекулярних 
бактеріоцинів із 
штамів родів 
Ralstonia, Erwinia, 
Agrobacteriumта 
Lactobacillus 
колекцій у В’єтнамі 
та Україні. 
Розроблено нову 
стратегію контролю 
за збудниками 
фітоінфекцій, з 
використанням 
кілерних 
бактеріоцинів та 
бактеріофагів, як 
альтернативи 
антибіотикам.  
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234 
  

Франція  
Науково-
дослідний 
національн
ий 
інститут 
сільського 
господарст
ва, м. Нант 

 
Стратегія 
захисту рослин 
від 
бактеріального 
раку та м'яких 
гнилей з 
використанням 
молочнокислих 
бактерій 

 
Договір про 
науково-технічне 
співробітництво 

 
Спільні статті, 
відвідування 
лабораторії НДНІ 
сільського 
господарства для 
здійснення 
біологічного 
контролю 
фітопатогенів  

Швеція  
Університе
т Умеа, м. 
Умеа 

 
Біомедична  
метаболоміка, 
діагностика та 
лікування 
туберкульозу 

 
проект РП7 за 
програмою 
фінансування Марі 
Кюрі «TB 
prognosis-IRSES» 
«TB prognosis-
IRSES; a workshop 
on biomedical 
metabolomics, TB 
diagnostics and 
treatment» 

 
Спільні статті, 
відвідування НДЛ 
університету м. 
Мадрид для 
здійснення 
досліджень зі 
збудниками 
туберкульозу. 
Проаналізовано 
метаболом, фактори 
патогенності 
мікобактерій, 
молекулярні методи 
діагностики, 
терапевтичну 
ефективність проти- 
туберкульозних 
препаратів, 
перспективи 
створення нових 
проти туберкульоз-
них засобів 

 
Наукова та науково-технічна діяльність, що здійснювалась спільно з науковими 

установами Національної академії наук України  
Отримані біологічно активні порфірини та їх металокомплекси, а також нові 

координаційні сполуки та полімери,використовуються в установах Національної академії 
медичних наук, Інституті мікробіології та вірусології імені Д.К. Заболотного НАНУ, 
Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького, 
Одеському державному медичному університеті, Інженерно-технологічному інституті 
«Біотехніка» та Українському науково-дослідному інституті реабілітації і курортології МОЗ 
України. 

Будову всіх біологічно-активних сполук, синтез яких здійснено вперше, вивчено з на 
найвищому рівні з використанням методів УФ-, ЯМР-, ІЧ- та мас-спектрометрії на базі 
Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського Національної академії наук України та 
Інститут органічної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського Національної академії наук 
України. 

З метою виконання спільних науково-дослідних робіт у напрямку створення 
принципово нових підходів до біологічного захисту рослин з використанням молочнокислих 

Наукова та науково-технічна діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національ-
ної академії наук України 

Отримані біологічно активні порфірини та їх металокомплекси, а також нові координаційні сполуки та 
полімери,використовуються в установах Національної академії медичних наук, Інституті мікробіології та 
вірусології імені Д. К. Заболотного НАНУ, Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології 
імені Р. Є. Кавецького, Одеському державному медичному університеті, Інженерно-технологічному інсти-
туті «Біотехніка» та Українському науково-дослідному інституті реабілітації і курортології МОЗ України.

Будову всіх біологічно-активних сполук, синтез яких здійснено вперше, вивчено з на найвищому рів-
ні з використанням методів УФ-, ЯМР-, ІЧ- та мас-спектрометрії на базі Фізико-хімічного інституту іме-
ні О. В.  Богатського Національної академії наук України та Інститут органічної та неорганічної хімії 
ім.  В. І.  Вернадського Національної академії наук України.

З метою виконання спільних науково-дослідних робіт у напрямку створення принципово нових підходів 
до біологічного захисту рослин з використанням молочнокислих бактерій було укладено договори про на-
укове співробітництво з НДІ виноградарства та виноробства ім. В. Є. Таїрова. 

Зауваження та пропозиції щодо забезпечення організації та координації наукового процесу у вищих на-
вчальних закладах та наукових установах до департаменту науково-технічного розвитку МОН України, 
основні труднощі та недоліки в  роботі вищих навчальних закладів та наукових установ при провадженні 
наукової та науково-технічної діяльності у 2015 році. Пропозиції та зауваження щодо налагодження більш 
ефективної роботи в організації цих процесів.

Для більш ефективної роботи за відповідними науковими та науково-технічними напрямами необхідно 
розширити доступ до міжнародних баз даних, зокрема SpringerLink, Elsevier, PubMed, які є платними, а та-
кож вирішити питання щодо публікацій у журналах з імпакт-фактором.
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2.2.9. РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІНТЕГРОВАНОГО МОНІТОРИНГУ
І ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
старший науковий співробітник В. І. Медінець

Регіональний центр є науково-навчальним підрозділом університету, створеним у 2003 р. спільним 
рішенням ОНУ імені І. І. Мечникова, Одеської облради і Одеської облдержадміністрації на базі Центру 
аерокосмічного моніторингу навколишнього природного середовища, який з 1998 р. існував у структурі 
університету. У 2015 році колективом Центру виконувались наукові дослідження за 6 науковими про-
ектами: 3 – за рахунок держбюджету, 3 – за рахунок грантів програми FP7 Європейського Союзу. На-
укова та експедиційна діяльність центру в 2015 році була зосереджена в таких районах: у Чорному 
морі (острів Зміїний)  та в північно-західному Причорномор’ї (дельта Дністра, Куяльницький лиман, 
Тузловська група лиманів) . 

Основні пріоритетні напрями наукової діяльності

Основні пріоритетні наукові напрями центру: охорона і інтегрований моніторинг природного се-
редовища; дослідження острівних, водних і морських екосистем; створення ГІС баз даних; атмосфер-
на хімія; антропогенні і кліматичні зміни природного середовища і Чорного моря; гідрогеологічні, 
гідробіологічні, гідрологічні, гідрохімічні, мікробіологічні експедиційні дослідження озер, річок і 
морського середовища; створення та обслуговування станцій інтегрованого екологічного моніторингу 
на острові Зміїний і в дельті Дністра.

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки

236 
  

Регіональний центр інтегрованого моніторингу і 
екологічних досліджень 

Керівник – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий 
співробітник В. І. Медінець 

 
Регіональний центр є науково-навчальним підрозділом університету, створеним у 2003 

р. спільним рішенням ОНУ імені І.І. Мечникова, Одеської облради і Одеської 
облдержадміністрації на базі Центру аерокосмічного моніторингу навколишнього 
природного середовища, який з 1998 р. існував у структурі університету. У 2015 році 
колективом Центру виконувались наукові дослідження за 6 науковими проектами: 3 - за 
рахунок держбюджету, 3 - за рахунок грантів програми FP7 Європейського Союзу. Наукова 
та експедиційна діяльність центру в 2015 році була зосереджена в таких районах: у Чорному 
морі (острів Зміїний)  та в північно-західному Причорномор’ї (дельта Дністра, Куяльницький 
лиман, Тузловська група лиманів) .  
 

Основні пріоритетні напрями наукової діяльності 
Основні пріоритетні наукові напрями центру: охорона і інтегрований моніторинг природного 
середовища; дослідження острівних, водних і морських екосистем; створення ГІС баз даних; 
атмосферна хімія; антропогенні і кліматичні зміни природного середовища і Чорного моря; 
гідрогеологічні, гідробіологічні, гідрологічні, гідрохімічні, мікробіологічні експедиційні 
дослідження озер, річок і морського середовища; створення та обслуговування станцій 
інтегрованого екологічного моніторингу на острові Зміїний і в дельті Дністра. 

 
Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки 

 

 
 

Найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і 
розробок 

Тема №547 Назва: Провести дослідження та розробити  сучасну науково-методичну 
основу для створення  новітньої регіональної системи інтегрованого морського 
моніторингу.Науковий керівник: Черкез Євген Анатольович 

Вперше розроблений перелік вимог до проведення моніторингу за результатами 
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Наукові гранти ЄС FP7 Прикладні проекти 

Кількість грантів ЄС FP7 Кількість прикладних проектів 

Найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок

Тема № 547 Назва: Провести дослідження та розробити  сучасну науково-методичну основу для 
створення  новітньої регіональної системи інтегрованого морського моніторингу. 

Науковий керівник: Черкез Євген Анатольович
Вперше розроблений перелік вимог до проведення моніторингу за результатами аналізу  Рамкової 

Директиви ЄС про морську стратегію. Розроблені концепція та стратегія дій щодо розроблення регіо-
нальної системи інтегрованого моніторингу для оцінки стану морського середовища Чорного моря з 
урахуванням вимог Рамкової Директиви ЄС про морську стратегію. Отримані нові дані щодо сучасного 
стану берегової смуги, морського середовища і біорізноманіття підвищують рівень наших знань про 
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стан берегової смуги, підводного схилу, а також про зміни біорізноманіття морського середовищ в ра-
йоні острова Зміїний. 

Результати проекту будуть базовою науково-методичною основою для розробки, створення та 
функціонування сучасної системи інтегрованого моніторингу морського середовища, що дасть мож-
ливість об’єктивно і гармонізовано з законодавством ЄС та причорноморських країн оцінювати стан 
та тенденції змін європейських морських екосистем та повністю впровадити РДМС в Україні в най-
ближчі роки.

Тема № 548: Вивчити кризові зміни екосистеми Куяльницького лиману та обґрунтувати заходи  
щодо стабілізації його екологічного стану. Науковий керівник: Черкез Євген Анатольович.

Використання нових методів досліджень щодо визначення впливу гідрогеологічних процесів на 
водно-сольовий баланс лиманного комплексу  дозволило вперше отримати нову за якістю інформа-
цію про водообмін між поверхневими і підземними водами та особливості гідродинамічного, гідрохі-
мічного та температурного режимів підземних вод. Вперше визначені тенденції довгострокових змін 
якості водного середовища лиманних геобіоценозів під впливом змін клімату. Впровадження програ-
ми комплексних спостережень  за процесами в екосистемі лиманного комплексу дає змогу вперше 
розробити  методологію організації подібних систем спостережень і оцінки стану екосистем інших 
лиманних комплексів України, в яких спостерігаються кризові екологічні ситуації. Саме тому результа-
ти досліджень створюють методологічну основу для розробки та впровадження  Державної програми 
захисту та відновлення природних ресурсів лиманних комплексів Причорномор’я, яка дозволить дер-
жавним органам та суб’єктам, що приймають рішення, почати процес науково обґрунтованого комплек-
сного управління біорізноманіттям лиманних комплексів для уникнення кризових ситуацій. Виконання 
унікальних гідрогеологічних спостережень, які не мають аналогів в Україні, дозволяє почати дослі-
дження взаємодії впливу змін сольового складу на гідробіологічні характеристики екосистеми лиману. 
Вперше на протязі року проведені синхронні спостереження за іонним складом води, бактеріопланкто-
ном, зоопланктоном,  фотосинтетичними пігментами, фітопланктоном та біогенними сполуками, на базі 
яких виконаний аналіз впливу запуску морської води на якість водного середовища лиману. 

3. Тема 550: Дослідити стан типових водних об’єктів Причорномор’я та розробити  науково-мето-
дичні рекомендації для проведення їх екологічного моніторингу. Науковий керівник: Медінець Воло-
димир Іванович

Вперше проведено дослідження стану типових водних екосистем Причорномор’я (дельта Дністра, 
Тузловська група лиманів та Куяльницький лиман) у відповідності до методології, яка рекомендова-
на Водною Рамковою Директивою ЄС. Проведено аналіз вимог Водної Рамкової Директиви ЄС щодо 
проведення комплексного екологічного моніторингу для водних об’єктів різних типів. Розроблено 
програму дій та необхідних експедиційних досліджень для розробки методології моніторингу водних 
об’єктів, прибережних, перехідних та підземних вод басейну дельти Дністра. Проведено щомісячні 
спостереження за якістю річкових вод у трьох точках моніторингу. Підготовані звіти про проведені 
експедиційні дослідження. Складені пілотні програми інтегрованого моніторингу водних об’єктів у 
відповідності до вимог Водної Рамкової Директиви. Всі отримані у 2015 році експедиційні дані до-
сліджень занесені в електронний архів даних.  Значимість отриманих результатів обумовлена тим, що 
вони є базою для розв’язання завдань, яке виникли після підписання Україною Угоди про асоціацію з 
ЄС. Результати проекту будуть мати соціально-економічну значимість не тільки для Причорномор’я, а 
і для інших районів України та дадуть можливість сформувати гармонізований науково-методологіч-
ний простір з іншими Європейськими країнами. Значимість результатів  обумовлена тим, що, на жаль, 
у попередні роки Україна відстала у питаннях охорони і менеджменту водних об’єктів від країн ЄС. 
Без науково-обґрунтованих рекомендацій щодо створення систем моніторингу неможливо розробити, 
почати впроваджувати та контролювати результати комплексного менеджменту водних об’єктів, який 
є основною ціллю впровадження ВРД. Вперше отримано експериментальну інформацію, яка за осно-
вними параметрами і комплексністю відповідає європейським аналогам та дає можливість вперше на 
Україні впровадити повний цикл менеджменту водних об’єктів за методологію ВРД. 
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Найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних 
науково-дослідних робіт

НДР 547 (прикладна)
Пріоритетний напрям: 4) раціональне природокористування
Пріоритетний тематичний напрям: 4.1. Технології сталого  використання,  збереження  і   збага-

чення біоресурсів  та  покращення  їх  якості і безпечності,  збереження біорізноманіття.
Назва роботи: Провести дослідження та розробити  сучасну науково-методичну основу для ство-

рення  новітньої регіональної системи інтегрованого морського моніторингу.
Науковий керівник проф., д-р геолого-мінерал. наук Черкез Є. А.
Фактичний обсяг фінансування: всього -3681,2 тис. грн., зокрема на 2015 рік –  471,476 тис. грн.
Одержаний науковий результат: В процесі досліджень почато розв’язання важливої науково-тех-

нічної проблеми, що сприятиме розвитку морської екології і суміжних галузей досліджень. Науково-
дослідна станція «Острів Зміїний» є єдиною острівною морською станцією інтегрованого моніторингу 
в Україні та в західній частині Чорного моря взагалі. Більша частина спостережень за станом абіотич-
ної складової та біоценозу екосистеми острова Зміїний і його прибережних вод є унікальною, і прово-
диться в Чорному морі лише науковцями університету, а саме: дослідження забруднення морських 
прибережних вод, донних відкладень, підземних вод острова Зміїний; метеорологічні спостереження 
на острові Зміїний проводяться тільки науковцями університету і передаються Гідрометцентрові Чор-
ного і Азовського морів для використання в прогностичній діяльності; атмосферно-хімічні, гідрологіч-
ні, гідрохімічні і гідрогеологічні спостереження виконуються сучасним обладнанням і сучасними євро-
пейськими методами, що дозволяє використати отримані дані досліджень у міжнародній діяльності та 
для підготовки щорічних національних доповідей для Секретаріату Конвенції з захисту Чорного моря 
від забруднення. Спеціалізовані експедиційні дослідження прилеглої 500м зони загальнодержавного 
заказника «Острів Зміїний», які проведені у 2013-2014 рр., з виконанням одночасних спостережень 
гідробіологічних, гідрологічних, гідрохімічних, геофізичних та гідрогеологічних характеристик, засто-
совуючи європейські підходи, дозволили вперше отримати новітні дані з гідробіології, мікробіології, 
іхтіології, гідрології, гідрохімії, гідрогеології, метеорології і атмосферної хімії району острова Зміїний, 
насамперед про стан та біорізноманіття іхтіофауни, макрозообентосу, фітопланктону та кількісні харак-
теристики бактеріопланктону, а також про особливості гідролого-гідрохімічного режиму прибережних 
вод і гідродинамічного, гідрохімічного і температурного режимів підземних вод острова.

Наукова новизна роботи базується на використанні нових методів вирішення завдань, що дозволили 
отримати нові значні результати в процесі досліджень, які проводились на острові Зміїний і в його мор-
ських прибережних водах. Впровадження нових технологій інтегрованого моніторингу для оцінки  ста-
ну морського середовища підвищує  ефективність функціонування науково-дослідної станції «Острів 
Зміїний» та дозволяє  вперше отримати нову за якістю інформацію, на базі якої планується створити 
науково-методичні рекомендації щодо створення регіональної системи інтегрованого моніторингу  і 
оцінки стану Чорного моря з урахуванням вимог Рамкової Директиви ЄС про морську стратегію, у від-
повідності з якою будуть вперше визначені найбільш критичні дескриптори морського середовища та 
вперше будуть обґрунтовані заходи  щодо створення новітньої системи інтегрованого моніторингу, 
що дасть змогу Україні вперше почати вирішення завдання досягнення до 2020 року доброго екологіч-
ного стану Чорного моря. Отримані нові дані щодо сучасного стану берегової смуги, морського серед-
овища і біорізноманіття підвищують рівень наших знань про стан берегової смуги, підводного схилу, а 
також про зміни біорізноманіття морського середовищ в районі острова Зміїний. 

Науковий рівень. Відповідність наукової та науково-технічної продукції світовому рівню  базу-
ється  на досвіді керівника та виконавців, які в останні 3 роки беруть участь у наступних міжнарод-
них проектах:

- «Ефекти впливу змін клімату на зміни забруднення повітря і стратегії реагування для європейських 
екосистем». (Сьома рамкова наукова програма ЄС. 2011-2015). Номер гранту №282910 - ECLAIRE.

- «Стратегічно орієнтовані морські екологічні дослідження південних європейських морів». (Сьома 
рамкова наукова програма ЄС. 2011-2016). Номер гранту №287600 - PERSEUS.

-  «Поліпшення моніторингу навколишнього середовища Чорного моря». (Проект Програми ООН з 
розвитку (UNDP) та ЄС). Номер гранту 84971 – EMBLAS.

Досвід виконавців та наукові результати морських досліджень дали можливість науковій групі бра-
ти участь в міжнародних проектах EnviroGrids,  PERSEUS та EMBLAS європейської програми FP7. В 
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найближчі роки, у зв’язку з включенням до Угоди про асоціацію з ЄС розділів про імплементацію Ди-
рективи з морської стратегії, наші експериментальні дані, досвід виконавців та результати досліджень 
можуть бути використані для впровадження в Україні ключових положень вищезгаданих директив, 
особливо в частині створення новітньої системи інтегрованого морського моніторингу, розробки від-
повідних науково-методичних рекомендацій та обґрунтування практичних заходів щодо їх експеримен-
тального впровадження на НДС «Острів Зміїний», яка є єдиною в України діючою станцією комплек-
сного моніторингу морського середовища. 

Значимість отриманих результатів обумовлена тим, що наукові дослідження в відкритих водах захід-
ної частини Чорного моря (в районі острова Зміїний) проводяться лише науковцями ОНУ ім.  І. І. Меч-
никова. Саме тому, отримані результати є унікальними для оцінки загального стану морської екосисте-
ми західної частини Чорного моря, характеристик біорізноманіття гідробіонтів, а також для вивчення 
гідрогеологічних і геофізичних процесів у береговій зоні в умовах відкритого моря; вони можуть бути 
використані як у теперішній час, так і в майбутньому при виконанні національних і міжнародних про-
ектів на міжнародному рівні. Окреме значення результатів проекту підкріплюється Угодою про асо-
ціацію  України та ЄС, тому що без науково-методичної основи, стратегії і методології неможливо 
створити ефективну систему національного інтегрованого моніторингу для оцінки стану морського 
середовища, яка була б гармонізована з європейським законодавством та системами моніторингу інших 
причорноморських країн. Результати проекту будуть базовою науково-методичною основою для роз-
робки, створення та функціонування сучасної системи інтегрованого моніторингу морського середови-
ща, що дасть можливість об’єктивно і гармонізовано з законодавством ЄС та причорноморських країн 
оцінювати стан та тенденції змін європейських морських екосистем та повністю впровадити РДМС в 
Україні в найближчі роки.

Практичне застосування. Результати етапу забезпечили отримання експериментальної інформа-
ції, яка буде використана для розробки сучасної науково-методичної основи для створення новітньої 
системи інтегрованого моніторингу морського середовища, без якої неможливо буде виконати  РДМС, 
головною ціллю впровадження якої є досягнення доброго екологічного статусу морського середовища 
у Європі до 2020 р. Основним інструментом було проведення окремих видів моніторингу і оцінки стану 
морського середовища за більшістю з дескрипторів РДМС. Невеличка за розмірами морська прибереж-
на екосистема острова Зміїний, яка є зоною загальнодержавного заказника, буде використана в якості 
полігону, на якому будуть змодельовані всі особливості моніторингу для оцінки стану прибережних 
та відкритих районів моря на доволі малій ділянці шельфу Чорного моря, та відстежувати незначні 
зміни в геобіоценозах під впливом як антропогенних, так і природних факторів. Для дескрипторів, які 
частково вже входили до програм інтегрованого моніторингу прибережних вод острова Зміїний в попе-
редні роки, узагальнено досвід спостережень за ними, на основі якого ми плануємо розробити: нову су-
часну технологію впровадження РДМС шляхом розробки сучасних науково-методичних рекомендацій 
для створення новітньої системи інтегрованого моніторингу морського середовища Чорного моря, що 
дасть змогу виконати міжнародні обов’язки України, досягнути доброго екологічного стану морського 
середовища до 2020 року та створити в майбутньому сучасні систему і програми проведення спосте-
режень і оцінки стану морського середовища: макет новітньої регіональної програми інтегрованого 
моніторингу морського середовища у відповідності до вимог РДМС, який буде апробовано на науково-
дослідній станції «Острів Зміїний»; науково-методичні рекомендації щодо створення регіональної сис-
теми інтегрованого морського моніторингу, включаючи проведення спостережень за дескрипторами, 
що передбачені РДМС. Ефективність результатів НДР. Дослідження за етапом виконувались вперше 
в Україні, тому аналогів для порівняння на вітчизняному науковому просторі немає.  Впровадження 
нових технологій інтегрованого моніторингу для оцінки стану морського середовища підвищить ефек-
тивність функціонування науково-дослідної станції «Острів Зміїний» та дозволить вперше отримати 
нову за якістю інформацію, на базі якої вперше будуть створені науково-методичні рекомендації 
щодо  створення регіональної системи інтегрованого моніторингу і оцінки стану Чорного моря з ура-
хуванням вимог Рамкової Директиви ЄС про морську стратегію. 

Результати роботи є інвестиційно привабливими, мають  практичну цінність та екологічну і соціаль-
ну значимість і можуть бути використані в суміжних галузях захисту екосистеми і досліджень Чорного 
моря. Практична цінність результатів НДР планується підтвердити впровадженням у Гідрометцентрі 
Чорного і Азовського морів (для складання оперативних гідрометеопрогнозів), в Українському науко-
вому центрі екології моря Мінприроди (для підготовки національних доповідей для Комісії Конвенції 
із захисту Чорного моря від забруднення), в Одеському центрі ПівденНІРО (для обґрунтування запасів 



291

і лімітів рибних і інших морських ресурсів), Центрі екологічної безпеки (для оцінки радіонуклідного 
забруднення Чорного моря), НДІ «ЧорноморНДІпроект», Одеському обласному комунальному підпри-
ємстві «Острівне» Одеської облдержадміністрації (для обґрунтування заходів щодо захисту берегової 
смуги острова Зміїний). За матеріалами НДР виконавці представляли доповіді на 5 міжнародних та 
національних конференціях. Отримані результати представлені в 26 наукових публікаціях та презен-
таціях. В зв’язку з включенням до Угоди про асоціацію України з ЄС розділу про імплементацію в 
найближчі роки Директиви з морської стратегії, розробки етапу і експериментальні дані мають пер-
спективу для використання при впровадженні в Україні ключових положень вищезгаданої директиви 
у частині створення новітньої системи інтегрованого морського моніторингу з використанням даних, 
отриманих в останні роки в процесі досліджень екосистеми Чорного моря в районі острова Зміїний,- 
для розроблення відповідних науково-методичних рекомендацій та обґрунтування практичних заходів 
щодо їх впровадження. Експериментальне випробування майбутньої системи моніторингу доцільно 
проводити на науково-дослідній станції «Острів Зміїний», яка є єдиним  в Україні місцем, де в останні 
10 років проводиться реальний комплексний моніторинг. 

2. НДР 548 (прикладна)
Пріоритетний напрям: 4) Раціональне природокористування. 
Пріоритетний тематичний напрям: Технології сталого  використання,  збереження  і   збагачення 

біоресурсів  та  покращення  їх  якості і безпечності,  збереження біорізноманіття. 
Назва роботи: Вивчити кризові зміни екосистеми Куяльницького лиману та обґрунтувати заходи  

щодо стабілізації його екологічного стану
Науковий керівник проф., д-р геолого-мінерал. наук Черкез Є. А.
Фактичний обсяг фінансування: всього 2551,6 тис. грн., зокрема на 2015 рік – 130,718. тис. грн.
Одержаний науковий результат: Створено електронний архів існуючих даних про гідрогеоло-

гічний режим поверхневих і підземних вод, кліматичні характеристики, мінералізацію, іонний склад, 
площу та рівень поверхні лиману та інші. Проведений аналіз довгострокових змін гідрогеологічного 
режиму поверхневих та підземних вод. Проведено типізацію умов виникнення найбільших кризових 
ситуацій, які спостерігались в Куяльницькому лимані. Складено перелік основних індикаторних гео-
фізичних і геохімічних характеристик для проведення постійних спостережень. Розроблено програму 
довгострокового дослідницького моніторингу і експедиційних досліджень та з березня  2015 року по-
чато її пілотне виконання. По грудень 2015 року в лимані проведено регулярні спостереження. В лабо-
раторії оброблені зразки. Результати зведені в електронні таблиці.  Підготовлено і опубліковано  всього 
22 роботи та  зроблено 15 доповідей на міжнародних і національних конференціях та нарадах. 

Впровадження нової технологіївизначення впливу гідрогеологічних процесів на водно-сольовий ба-
ланс лиманного комплексу дозволило вперше отримати нову за якістю інформацію про водообмін 
між поверхневими і підземними водами та особливості формування гідродинамічного, гідрохімічного 
та температурного режимів підземних вод. Вперше визначені тенденції довгострокових змін якості 
водного середовища лиманних геобіоценозів під впливом змін клімату створюють основу для обґрун-
тування заходів  щодо стабілізації екологічного стану лиману. При цьому передбачено мінімізацію 
витрат для виконання програми експедиційних спостережень та ефективне використання накопичених 
за попередні роки експериментальних матеріалів, які зібрані в електронні архіви даних експедиційних 
досліджень, що дозволяє скоротити час проведення просторового аналізу та створити актуалізовані 
тематичні карти. Матеріали та результати  НДР будуть використані в якості методологічної основи для 
розробки та впровадження Державної програми захисту та відновлення природних ресурсів лиманних 
комплексів Причорномор’я, а також для імплементації ВРД для лиманних комплексів. Результати до-
сліджень також будуть використані для підготовки як наукових обґрунтувань фундаментальних і при-
кладних досліджень в галузі екології, так і для підготовки управлінських рішень та оцінки ризиків, які 
виникають внаслідок кризових природних та техногенних ситуацій на регіональному рівні, і дадуть 
змогу зміцнити систему прогнозування наслідків стихійних природних явищ. 

Новизна. Використання нових методів досліджень щодо визначення впливу гідрогеологічних про-
цесів на водно-сольовий баланс лиманного комплексу  дозволило вперше отримати нову за якістю 
інформацію про водообмін між поверхневими і підземними водами та особливості гідродинамічного, 
гідрохімічного та температурного режимів підземних вод. Вперше визначені тенденції довгостро-
кових змін якості водного середовища лиманних геобіоценозів під впливом змін клімату. Вперше на 
протязі року проведені синхронні спостереження за іонним складом води, бактеріопланктоном, зоо-
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планктоном,  фотосинтетичними пігментами, фітопланктоном та біогенними сполуками, на базі яких 
виконаний аналіз впливу запуску морської води на якість водного середовища лиману. 

Науковий рівень. Відповідність наукової та науково-технічної продукції світовому рівню  базуєть-
ся  на досвіді керівника та виконавців, які в останні 3 роки приймають участь в наступних міжнародних 
проектах:

- «Ефекти впливу змін клімату на зміни забруднення повітря і стратегії реагування для європейських 
екосистем». (Сьома рамкова наукова програма ЄС. 2011-2015). Номер гранту №282910 - ECLAIRE.

- «Стратегічно орієнтовані морські екологічні дослідження південних європейських морів»/ (Сьома 
рамкова наукова програма ЄС. 2011-2016). Номер гранту №287600 - PERSEUS.

-  «Поліпшення моніторингу навколишнього середовища Чорного моря». (Проект Програми ООН з 
розвитку (UNDP) та ЄС). Номер гранту 84971 – EMBLAS.

Досвід виконавців та наукові результати проведених досліджень дали можливість науковій групі 
взяти участь в міжнародних проектах європейської програми FP7. В найближчі роки, в зв’язку з вклю-
ченням до Угоди про асоціацію з ЄС розділів про імплементацію Водної Рамкової Директиви, наші 
експериментальні дані, досвід виконавців та результати досліджень можуть бути використані для впро-
вадження в Україні ключових положень вищезгаданої директиви, особливо в частині створення новіт-
ньої системи інтегрованого моніторингу водних об’єктів, розробки відповідних науково-методичних 
рекомендацій та обґрунтування практичних заходів щодо збереження природних ресурсів лиману. 

Значимість отриманих результатів обумовлена тим, що методологія інтегрованих гідролого-гід-
рохімічних, гідробіологічних та гідрогеологічних досліджень в Куяльнцькому лимані, які  проводи-
лись вперше в Україні, можуть бути впроваджені також в інших районах України для оцінки 
загального стану екосистем водоймищ. Результати першого етапу НДР є унікальними, що дає змогу 
обґрунтувати заходи щодо стабілізації  екологічного стану лиманних комплексів на прикладі Куяль-
ницького лиману. Впровадження програми комплексних спостережень за процесами в екосистемі 
лиманного комплексу дає змогу вперше розробити  методологію організації подібних систем спосте-
режень і оцінки стану екосистем інших лиманних комплексів України, в яких спостерігаються кризові 
екологічні ситуації. Саме тому результати досліджень створюють методологічну основу для розробки 
та впровадження  Державної програми захисту та відновлення природних ресурсів лиманних комплек-
сів Причорномор’я, яка дозволить державним органам та суб’єктам, що приймають рішення, почати 
процес науково обґрунтованого комплексного управління біорізноманіттям лиманних комплексів для 
уникнення кризових ситуацій. Виконання унікальних гідрогеологічних спостережень, які не мають 
аналогів в Україні, дозволяє почати дослідження взаємодії впливу змін сольового складу на гідробіо-
логічні характеристики екосистеми лиману.

В процесі досліджень почато розв’язання важливої науково-технічної проблеми, що сприятиме роз-
витку екології лиманних комплексів Причорномор’я. Аналіз результатів, отриманих вітчизняними та 
іноземними вченими із цієї проблеми,показав, що вони відповідають рекомендаціям європейських вче-
них про те, що водний менеджмент повинен бути заснований на результатах об’єктивного інтегровано-
го моніторингу як, власне, водного об’єкту, так і стану його басейну. Крім того, взято до уваги європей-
ський підхід розробки  національних і регіональних стратегій  і програм щодо поліпшення екологічної 
ситуації в приморських зонах та отримання об’єктивної інформації про вплив окремих видів діяльності 
людини та природних факторів. Вітчизняних та зарубіжних аналогів довгостроковим інтегрованим екс-
педиційним дослідженням лиманних комплексів немає, тому що вони проводяться вперше в Україні за 
сучасною європейською методологією одночасних спостережень гідробіологічних, гідрохімічних, гід-
рологічних та гідрогеологічних характеристик і даних дистанційного зондування поверхні території. 

Практичне застосування. Впровадження нової технологіївизначення впливу гідрогеологічних 
процесів на водно-сольовий баланс лиманного комплексу підвищить ефективність прийняття управ-
лінських рішень щодо використання унікальних природних ресурсів лиманних комплексів та дозво-
лить вперше отримати нову за якістю інформацію про водообмін між поверхневими і підземними 
водами та особливості формування гідродинамічного, гідрохімічного та температурного режимів під-
земних вод. Вперше визначені тенденції довгострокових змін якості водного середовища лиманних 
геобіоценозів під впливом змін клімату створюють основу для обґрунтування заходів  щодо стабілізації 
екологічного стану лиману. Впровадження програми комплексних спостережень за процесами в 
екосистемі лиманного комплексу дає змогу вперше розробитиметодологію організації подібних систем 
спостережень і оцінки стану екосистем інших лиманних комплексів України, в яких спостерігаються 
кризові екологічні ситуації.  При цьому передбачено мінімізацію витрат для виконання програми експе-
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диційних спостережень та ефективне використання накопичених за попередні роки експериментальних 
матеріалів, які зібрані в електронні архіви даних експедиційних досліджень, що дозволяє скоротити час 
проведення просторового аналізу та створити актуалізовані тематичні карти. Матеріали та результати  
НДР будуть використані в якості методологічної основи для розробки та впровадження Державної про-
грами захисту та відновлення природних ресурсів лиманних комплексів Причорномор’я, а також для 
імплементації ВРД для лиманних комплексів. Результати досліджень також будуть використані як для 
підготовки наукових обґрунтувань фундаментальних і прикладних досліджень в галузі екології, так і 
для підготовки управлінських рішень та оцінки ризиків, які виникають внаслідок кризових природних 
та техногенних ситуацій на регіональному рівні, і дадуть змогу зміцнити систему прогнозування на-
слідків стихійних природних явищ. 

Результати роботи є інвестиційно привабливими, мають практичну цінність та екологічну 
і соціальну значимість, і можуть бути використані в суміжних галузях науки, пов’язаних із 
захистом  екосистем лиманних комплексів Причорномор’я.  Окремі результати та практичні ре-
комендації планується впровадити до діяльності, насамперед регіональних органів влади (Одеської 
облдержадміністрації, Державного управління охорони навколишнього природного середовища) для 
підготовки управлінських та інвестиційних рішень щодо подальшого розвитку Куяльницького ли-
манного комплексу.  

Частина результатів вже відправлена наприкінці 2015 року в декілька організацій, а саме:
Результати проведених експедиційних та теоретичних досліджень узагальнені нами в листах до 

Одеської обласної ради та Обласного управління екології і природних ресурсів Одеської облдержадмі-
ністрації з висновками щодо наслідків запуску морської води для екосистеми Куяльницького лиману.  
Подальше впровадження планується після закінчення НТР. 

За матеріалами НДР виконавці представлено 15 доповідей на 4 міжнародних та національних кон-
ференціях. Отримані результати опубліковані в 22 наукових публікаціях.

НДР 550 (прикладна)
Пріоритетний напрям: 4) Раціональне природокористування. 
Пріоритетний тематичний напрям: Технології сталого  використання,  збереження  і   збагачення 

біоресурсів  та  покращення  їх  якості і безпечності,  збереження біорізноманіття. 
Назва роботи: Дослідити стан типових водних об’єктів Причорномор’я та розробити  науково-ме-

тодичні рекомендації для проведення їх екологічного моніторингу
Науковий керівник НДР: к.ф.-м.н. Медінець Володимир Іванович
Фактичний обсяг фінансування: всього 2791,1 тис. грн., зокрема на 2015 рік – 167,451 тис грн.
Одержаний науковий результат: В процесі досліджень розв’язано важливу науково-технічну 

проблему, що сприятиме розвитку екології водних об’єктів і суміжних галузей досліджень. Вітчиз-
няних та зарубіжних аналогів довгостроковим спеціалізованим експедиційним дослідженням водойм 
Причорномор’я (річок, озер, лиманів) немає, тому що вони проводяться вперше в Україні за сучас-
ною європейською методологією одночасних спостережень гідробіологічних, гідрохімічних, метеоро-
логічних, атмосферно-хімічних характеристик і даних дистанційного зондування поверхні території. 
Вперше складений перелік вимог Водної Рамкової Директиви ЄС щодо проведення комплексного еко-
логічного моніторингу для водних об’єктів різних типів. Вперше розроблено програму дій та необхід-
них експедиційних досліджень для розробки методології моніторингу водних об’єктів, прибережних, 
перехідних та підземних вод басейну дельти Дністра з урахуванням вимог Водної Рамкової Директиви 
ЄС. Продовжено щорічні  експедиціїв дельті Дністра та вперше проведено експедиційні дослідження в 
Тузловській групі лиманів та Куяльницькому лимані. Проводились щомісячні спостереження за якістю 
річкових вод у трьох точках моніторингу. Складені пілотні програми інтегрованого моніторингу водних 
об’єктів річок, озер, лиманів та підземних вод у відповідності  до вимог Водної Рамкової Директиви. 

Новизна: Вперше проведено дослідження стану водних екосистем Причорномор’я (дельта Дністра, 
Тузловська група лиманів та Куяльницький лиман) у відповідності до методології, яка рекомендова-
на Водною Рамковою Директивою ЄС. Проведено аналіз вимог Водної Рамкової Директиви ЄС щодо 
проведення комплексного екологічного моніторингу для водних об’єктів різних типів. Розроблено 
програму дій та необхідних експедиційних досліджень для розробки методології моніторингу водних 
об’єктів, прибережних, перехідних та підземних вод басейну дельти Дністра. Проведено щомісячні 
спостереження за якістю річкових вод у трьох точках моніторингу. Підготовані звіти про проведені 
експедиційні дослідження. Складені пілотні програми інтегрованого моніторингу водних об’єктів у 



294

відповідності до вимог Водної Рамкової Директиви. Науковий рівень. Відповідність наукової та на-
уково-технічної продукції світовому рівню  базується  на досвіді керівника та виконавців, які в останні 
3 роки приймають участь в наступних міжнародних проектах:

- «Ефекти впливу змін клімату на зміни забруднення повітря і стратегії реагування для європейських 
екосистем». (Сьома рамкова наукова програма ЄС. 2011-2015). Номер гранту №282910 - ECLAIRE.

- «Стратегічно орієнтовані морські екологічні дослідження південних європейських морів». (Сьома 
рамкова наукова програма ЄС. 2011-2016). Номер гранту №287600 - PERSEUS.

- «Поліпшення моніторингу навколишнього середовища Чорного моря». (Проект Програми ООН з 
розвитку (UNDP) та ЄС). Номер гранту 84971 – EMBLAS.

В найближчі роки в зв’язку з включенням до Угоди про асоціацію з ЄС розділів про імплементацію 
Водної Рамкової Директиви наші експериментальні дані, досвід виконавців та результати досліджень 
можуть бути використані для впровадження в Україні ключових положень вищезгаданої директиви, 
особливо в частині створення новітньої системи інтегрованого морського моніторингу та розробки 
відповідних науково-методичних рекомендацій та обґрунтування практичних заходів щодо їх експери-
ментального впровадження. 

Значимість отриманих результатів обумовлена тим, що вони є базою для виконання зобов’язань, 
яке виникли після підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС. Результати проекту будуть мати со-
ціально-економічну значимість не тільки для Причорномор’я, а і для інших районів України та дадуть 
можливість сформувати гармонізований науково-методологічний простір з іншими Європейськими 
країнами. Значимість результатів  обумовлена тим, що, на жаль, у попередні роки, Україна відстала у 
питаннях охорони і менеджменту водних об’єктів від країн ЄС. Без науково-обґрунтованих рекомен-
дацій щодо створення систем моніторингу неможливо розробити, почати впроваджувати та контролю-
вати результати комплексного менеджменту водних об’єктів, який є основною ціллю впровадження 
ВРД. Вперше отримано експериментальну інформацію, яка за основними параметрами і комп-
лексністю відповідає європейським аналогам та дає можливість вперше в Україні впровадити по-
вний цикл менеджменту водних об’єктів за методологію ВРД. 

Практичне застосування. Окремі результати та практичні рекомендації планується впровадити до 
діяльності, насамперед регіональних органів влади (Державного управління екології та природних ре-
сурсів) для підготовки управлінських та інвестиційних рішень. Частина результатів запланована для 
впровадження в Нижньодністровському національному природному парку та Національному природ-
ному парку «Тузловські лимани», для яких університет визначений науковою організацією – науковим  
куратором. Науковий керівник НДР брав участь у складі та засіданнях Науково-технічної ради вище 
згаданого національного парку. Спільно з адміністрацією НПП проведено 4 засідання НТР, на яких 
розглядались питання удосконалення діяльності охоронної і моніторингової діяльності. Результати гід-
робіологічних і гідролого-гідрохімічних досліджень планується впровадити в Одеському центрі Пів-
денного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії, в Південному 
проектно-дослідному інституті водного господарства і в Українському науковому центрі екології моря. 
Економічний ефект результатів роботи буде складатись як з мінімізації витрат для виконання програ-
ми експедиційних спостережень, які проводяться у водних об’єктах Причорномор’я, так і з ефективного 
використання накопичених за попередні роки експериментальних матеріалів, які зібрано в електронні 
архіви даних експедиційних досліджень, що дозволить втричі скоротити час проведення просторового 
аналізу. Екологічний ефект буде досягнутий тим, що матеріали та публікації за результатами НДР 
про методологію проведення інтегрованого моніторингу у відповідності з вимогами ВРД дадуть змогу 
підвищити рівень наших знань про природні процеси, які проходять у водних екосистемах, та скорегу-
вати стратегію подальшого захисту водних об’єктів Причорномор’я, насамперед унікальних екосистем 
дельти Дністра. Результати досліджень також будуть використані для підготовки як наукових обґрунту-
вань фундаментальних і прикладних досліджень в галузі екології, так і для підготовки управлінських 
рішень та оцінки ризиків, які виникають внаслідок кризових природних та техногенних ситуацій на 
регіональному рівні, і дадуть змогу зміцнити систему прогнозування наслідків стихійних природних 
явищ. В зв’язку з включенням до Угоди про асоціацію з ЄС розділів про імплементацію в найближчі 
роки Водної Рамкової Директиви, всі попередні розробки і експериментальні дані мають перспективу 
для використання при впровадженні в Україні ключових положень вищезгаданої директиви в частині 
створення новітньої системи інтегрованого моніторингу з використанням отриманих в останні роки  
даних; для розроблення відповідних науково-методичних рекомендацій та обґрунтування практичних 
заходів щодо їх впровадження. Отримані в 2015 році  результати експедиційних досліджень буде ви-
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користано при виконанні другого етапу НТР та передано для впровадження до Нижньодністровського 
національного природного парку та Національного природного парку «Тузловські лимани» для скла-
дання літопису і обґрунтування необхідних заходів при підготовці проекту організації території парку 
та інших оперативних завдань охорони навколишнього середовища). Виконавці НДР брали участь у 4 
засіданнях науково-технічної ради Нижньодністровського національного парку. Виконавці НДР брали 
участь у 3  засіданнях робочої групи з екологічних проблем Куяльницького лиману. Частина результатів 
вже відправлена наприкінці 2015 року в декілька організацій, а саме: Результати проведених експеди-
ційних та теоретичних досліджень узагальнені нами в листах Одеській обласній раді та Обласному 
управлінню екології і природних ресурсів Одеської облдержадміністрації з висновками щодо наслідків 
запуску морської води для екосистеми Куяльницького лиману.  Подальше впровадження планується 
після закінчення НТР. В найближчі роки, в зв’язку з включенням до Угоди про асоціацію України з ЄС 
розділів про імплементацію Водної Рамкової Директиви, наші експериментальні дані, досвід виконав-
ців та результати досліджень можуть бути використані для впровадження в Україні ключових положень 
вищезгаданої директиви, особливо в частині створення новітньої системи інтегрованого моніторингу 
водних об’єктів, розробки відповідних науково-методичних рекомендацій та обґрунтування практич-
них заходів щодо збереження природних ресурсів водних об’єктів Причорномор’я. Отримані результа-
ти апробовані на 5 конференціях та в 29 наукових публікаціях та презентаціях.
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процесі  при виконанні курсових та дипломних робіт на геолого-географічному та 
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S. Laroche, L. Lazar, E. Lefkaditou, I.E. 
Lemeshko, A. Machias, A. Malej, M.-G. 
Mazzocchi, V. Medinets, N. Mihalopoulos, S. 
Miserocchi, S. Moncheva, V. Mukhanov, G. 
Oaie, A. Oros, A.A. Ozturk, B. Ozturk M. 
Panayotova, A. Prospathopoulos, G. Radu, V. 
Raykov, P. Reglero, G. Reygondeau, N. 
Rougeron, B. Salihoglu, A. Sanchez-Vidal, G. 
Sannino, C. Santinelli, D. Secrieru, G. Shapiro, 
N. Simboura, T. Shiganova, M. Sprovieri, K. 
Stefanova, N. Streftaris, V. Tirelli, M. Tom, B. 
Topaloglu, N.E. Topcu, K. Tsagarakis, C. 
Tsangaris, G. Tserpes, S. Tugrul, Z. Uysal, D. 
Vasile, K. Violaki, J. Xu, A. Yuksek, E. 
Papathanassiou 

5 N.Kovalova, V.Medinets, N.Derezyuk, 
S.Snigirov, S.Medinets, O.Konareva, 
Ye.Kovalova 

Interconnections between 
the Danube River 
discharge, nutrients level 
and phytoplankton 
characteristics in the north-
western part of the Black 
Sea (Zmiinyi Island area) 

Proceedings of the 
Conference 
“Integrated Marine 
Research in the 
Mediterranean and 
the Black Sea”, 7-9 
December 2015. 
Brussels, Belgium. 

P261-
262. 

6 Snigirov S. Diet of pelagic fish in 
Zmiinyi Island coastal 
waters (Black Sea) / S. 
Snigirov // Proceedings of 
the Conference “Integrated 
Marine Research in the 
Mediterranean and the 
Black Sea”, 7-9 December 
2015. – Brussels, Belgium. 

Proceedings of the 
Conference 
“Integrated Marine 
Research in the 
Mediterranean and 
the Black Sea”, 7-9 
December 2015. 
Brussels, Belgium. 

P293-
294. 

7 V.Medinets, Yu.Denga, S.Snigirov, I.Gruzova, 
I.Soltys // 

Toxic metals in fish and 
mollusks of the Zmiinyi 
Island coastal waters 
(north-western part of the 
Black Sea) in 2012-2014 / 
–  
 

Proceedings of the 
Conference 
“Integrated Marine 
Research in the 
Mediterranean and 
the Black Sea”, 7-9 
December 2015. – 
Brussels, Belgium. 

P295-
296. 

8 N.Derezyuk, V.Medinets, O.Konareva Harmful toxic marine 
phytoplankton in coastal 
waters of the Zmiinyi 
Island in the north-western 
part of the Black Sea 
(2012-2014) 

Proceedings of the 
Conference 
“Integrated Marine 
Research in the 
Mediterranean and 
the Black Sea”, 7-9 
December 2015. – 
Brussels, Belgium. 

P265-
266. 

Статті, прийняті редакцією до друку 
9 Medinets S., Gasche R., Skiba U., Butterbach-

Bahl K., Medinets V. 
Multi-year variability of 
soil nitric oxide fluxes 
from arable land in the 
Southern Ukraine as driven 
by management and 
meteorological conditions / 
// Atmospheric 
Environment,  

Atmospheric 
Environment 

2015 
(submitt
ed; in 
press)   

 
Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених 
Отримані в процесі виконання НДР основні матеріали використовуються в учбовому 

процесі  при виконанні курсових та дипломних робіт на геолого-географічному та 

Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених

Отримані в процесі виконання НДР основні матеріали використовуються в учбовому процесі  при 
виконанні курсових та дипломних робіт на геолого-географічному та біологічному факультетах, а та-
кож в при удосконаленні існуючих та розробці нових курсів лекцій, а саме:

а) розроблений новій курс лекцій «Спеціальні гідрогеологічні розрахунки»
б) оновлено 4 курси лекцій на геолого-географічному факультеті: «Інженерно-геологічно обґрунтуван-

ня захисту територій від небезпечних геологічних процесів», «Інформатика і обробка геологічних даних», 
«Інженерна геодинаміка», «Дослідження і картографування ґрунтів та геохімічних ландшафтів»

в) удосконалено 6 курсів лекцій на геолого-географічному факультеті: «Регіональна геологія океанів і 
морів», «Геоекологія океанів та морів», «Ґрунтово-екологічний моніторинг», «Геохімія ландшафтів», «Фі-
зика ґрунтів», «Персональні комп’ютери в практиці ґрунтознавства, землекористування і землеустрою»

г) використано при підготовці кандидатських дисертацій аспірантами: Струцинською О.  Є. «Ґрунти 
і ґрунтовий покрив побережжя лиманів Північно-Західного Причорномор’я» (науковий керівник к.г.н., 
доц. Біланчин Я. М.); аспірантки Погребної О. О. «Закономірності формування режиму підземних вод 
міських та промислових територій м. Одеси та о. Зміїний» (науковий керівник Черкез Є. А.).

г) при підготовці кваліфікаційних робіт студентами: Зайцевою К. А. «Динаміка вмісту гумусу в 
чорноземах Задністров’я  Одещини»;  Замбріборщ  М. С. «Еколого-геохімічна ситуація на узбереж-
но-берегових територіях Одеського регіону в умовах впливу морських портів»;  Студзінським І. М. 
«Характеристика абразійно-зсувних процесів та їх динаміка на північно-західному узбережжі Чорного 
моря»; Посувайло Д. І. «Інженерно-геологічні умови Південно-Західного Причорномор’я»; Проданова 
О. Д. «Гідрогеологічні умови і характеристика якості підземних вод у відкладах верхнього сармату 
на території м. Южне»; Кшеком Баселом «Інженерно-геологічні та гідрогеологічні умови будівництва 
водоводу на території Куяльницько-Хаджибейського пересипу в м. Одеса»; Биченко О. О. «Геологічна 
будова та режим підземних вод о.Зміїний»;  Арікова В. С. «Фактори формування рівневого і гідрогео-
хімічного режимів ґрунтових вод у межах Тилігул-Куяльницького межиріччя»; Кіорогло В. Ю. «Інфор-
маційно-геологічні карти північно-західного шельфу Чорного моря. Принципи побудови»; Киричен-
ко О. Р. «Техногенні зміни та реседиментація сучасних відкладів північно-західного шельфу Чорного 
моря»; Янчева Ю. А. «Геохімічні дослідження сучасних відкладів північно-західного шельфу Чорного 
моря, оцінка перспектив нафтогазоносності»; Волчанова Т. Г. «Геологічна будова та особливості фор-
мування лиманів Тузлинської групи».

В науковій роботі у 2015 році приймають безпосередню участь 8 молодих вчених (віком до 35 років), 
в тому числі 3 аспіранти  та 5 студентів.
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біологічному факультетах, а також в при удосконаленні існуючих та розробці нових курсів 
лекцій, а саме: 

а) розроблений новій курс лекцій «Спеціальні гідрогеологічні розрахунки» 
б) оновлено 4 курси лекцій на геолого-географічному факультеті: «Інженерно-

геологічно обґрунтування захисту територій від небезпечних геологічних процесів», 
«Інформатика і обробка геологічних даних», «Інженерна геодинаміка», «Дослідження і 
картографування ґрунтів та геохімічних ландшафтів» 

в) удосконалено 6 курсів лекцій на геолого-географічному факультеті: «Регіональна 
геологія океанів і морів», «Геоекологія океанів та морів», «Ґрунтово-екологічний 
моніторинг», «Геохімія ландшафтів», «Фізика ґрунтів», «Персональні комп'ютери в практиці 
ґрунтознавства, землекористування і землеустрою» 

г) використано при підготовці кандидатських дисертацій аспірантами: 
Струцинською О. Є. «Ґрунти і ґрунтовий покрив побережжя лиманів Північно-Західного 
Причорномор’я» (науковий керівник к.г.н., доц. Біланчин Я. М.); аспірантки Погребної О. О. 
«Закономірності формування режиму підземних вод міських та промислових територій м. 
Одеси та о. Зміїний» (науковий керівник Черкез Є. А.). 

г) при підготовці кваліфікаційних робіт студентами: Зайцевою К. А.  «Динаміка вмісту 
гумусу в чорноземах Задністров'я  Одещини»;  Замбріборщ  М. С. «Еколого-геохімічна 
ситуація на узбережно-берегових територіях Одеського регіону в умовах впливу морських 
портів»;  Студзінським І. М. «Характеристика абразійно-зсувних процесів та їх динаміка на 
північно-західному узбережжі Чорного моря»; Посувайло Д. І. «Інженерно-геологічні умови 
Південно-Західного Причорномор’я»; Проданова О. Д. «Гідрогеологічні умови і 
характеристика якості підземних вод у відкладах верхнього сармату на території м. Южне»; 
Кшеком Баселом «Інженерно-геологічні та гідрогеологічні умови будівництва водоводу на 
території Куяльницько-Хаджибейського пересипу в м. Одеса»; Биченко О. О. «Геологічна 
будова та режим підземних вод о.Зміїний»;  Арікова В. С. «Фактори формування рівневого і 
гідрогеохімічного режимів ґрунтових вод у межах Тилігул-Куяльницького межиріччя»; 
Кіорогло В. Ю. «Інформаційно-геологічні карти північно-західного шельфу Чорного моря. 
Принципи побудови»; Кириченко О. Р. «Техногенні зміни та реседиментація сучасних 
відкладів північно-західного шельфу Чорного моря»; Янчева Ю. А. «Геохімічні дослідження 
сучасних відкладів північно-західного шельфу Чорного моря, оцінка перспектив 
нафтогазоносності»; Волчанова Т. Г. «Геологічна будова та особливості формування лиманів 
Тузлинської групи». 

В науковій роботі у 2015 році приймають безпосередню участь 8 молодих вчених 
(віком до 35 років), в тому числі 3 аспіранти  та 5 студентів. 
 

Окремі статистичні дані  
 

Роки Кількість студентів, які 
беруть участь у наукових 

дослідженнях 
та відсоток від загальної 

кількості студентів 

Кількість молодих 
учених, які працюють у 

ВНЗ або науковій 
установі 

Відсоток молодих 
учених, які 

залишаються у ВНЗ 
або установі після 

закінчення 
аспірантури 

2012 0 9 0 
2013 3 10 100 
2014 7 10 100 
2015 5 8 100 

 
Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками 

Регіональний центр інтегрованого моніторингу і екологічних досліджень є науково-
навчальним підрозділом університету, в складі якого діє науково-дослідна станція «Острів 

Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками

Регіональний центр інтегрованого моніторингу і екологічних досліджень є науково-навчальним під-
розділом університету, в складі якого діє науково-дослідна станція «Острів Зміїний», станція атмос-
ферного моніторингу «Петродолинське», хімічна та гідробіологічна лабораторії. Центр є базовим на-
уковим підрозділом університету:

- з проведення комплексних досліджень на острові Зміїний та прилеглому шельфі Чорного моря, 
- з вивчення водних об’єктів Причорномор’я, окремо дельтової частини Дністра, в якій розташова-

ний Нижньодністровський національний природний парк (ННПП), науковим куратором якого призна-
чено ОНУ ім. І. І. Мечникова. 

Керівник центру є офіційним представником університету в Науково-технічній Раді ННПП – за-
ступником голови Ради. Дані експедиційних досліджень регулярно впроваджуються або плануються до 
впровадження в діяльності Українського наукового центру екології моря, Одеського центру ПівденНІ-
РО, Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, Нижньодністровського національного природного 
парку та інших організацій. Крім того, центр забезпечує виконання університетом функцій базової на-
укової організації МОН з організації та проведення досліджень острова Зміїний. Одним з показників 
наукової результативності роботи Центру є участь в 3 міжнародних європейських проектах програми 
FP7, в яких центр виступає в якості партнера при виконанні актуальних пан-європейських досліджень. 

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

Наукове співробітництво у 2015 році із закордонними організаціями здійснюється в рамках грантів 
на виконання спільних наукових проектів в рамках європейської програми FP7, що фінансуються Єв-
ропейським Союзом, та в рамках договорів про співробітництво.

Основні  напрямки наукового та науково-технічного співробітництва із закордонними організаціями: 
охорона навколишнього середовища; вплив змін клімату на природне середовище; вплив змін клімату на 
атмосферні сполуки, морські дослідження. Основним механізмом реалізації наукового співробітництва є 
виконання спільних наукових проектів за грантовою підтримкою ЄС. У 2015 році центр приймав участь у 
виконанні трьох міжнародних проектів, які фінансувались за грантами програми FP7 Європейського Союзу, 
а саме:

-  проект FP7 ECLAIRE «Ефекти і стратегії впливу змін клімату і атмосферного забруднення на євро-
пейські екосистеми». Координатор проекту – Рада  досліджень природного середовища NERC – Велика 
Британія. 2011-2015. Всього в проекті приймають  участь 39 наукових організацій з 17 європейських країн.  

- проект FP7 PERSEUS «Стратегічно орієнтовані морські екологічні дослідження південних євро-
пейських морів» Координатор проекту – Національний центр морських досліджень Греції. 2011-2015. 
Всього в проекті передбачено участь 54 наукових організації з 20 країн Європи. 

- проект EU-UNDP EMBLAS 2 «Поліпшення  моніторингу навколишнього середовища Чорного 
моря». Координатор проекту – UNDP – Стамбул  (Туреччина). 2015-2018. Всього в проекті передбачено 
участь 12 наукових організацій з 4 країн Європи.  

В рамках договору про наукове співробітництво з Центром RECETOX (Чехія) щодо виконання спіль-
них досліджень по проекту MONET проводився відбір зразків атмосферного повітря на двох станціях 
моніторингу: «Петродолинське» та «Острів Зміїний».  
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Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами 
 

Країні партнер Установа - 
партнер 

Тема 
співробіт
ництва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 
співробітницт

во, термін 
його дії 

Практичні результати від співробітництва 

Великобританія Великобританія, 
Рада  досліджень 
природного 
середовища 
NERC – 
Великобританія 

Природне 
середови
ще 

Грантова 
угода FP7 
№282910 
 
2011 -2016 
 

Підготовлено 4 публікації 
Прийнято участь в 2 міжнародних нарадах і 
конференціях. Роботи будуть продовжені у 
2016 році 

Греція Греція HELLENIC 
CENTRE FOR 
MARINE 
RESEARCH 
(HCMR) 
Національний 
центр морських 
досліджень 

Морські 
дослідже
ння 

Грантова 
угода FP7 
№287600 
 
2011-2016 
 

Почато впровадження Європейської Директиви 
з морської стратегії у Чорному та 
Середземному морях. Проведено регіональну 
міжнародну нараду.  Налагоджений збір 
експериментальної інформації. Прийнято 
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Впроваджено нові методи відбору стійких 
органічних забруднювачів на станції 
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Прийнято участь в 2 нарадах щодо створенні 
новітньої системи моніторингу Чорного моря. 
Складено програму робіт моніторингу на 2016 
рік. Роботи будуть продовжені у 2016 році. 

 
Наукова та науково-технічна  діяльність, що здійснювалась спільно з науковими 

установами Національної академії наук України  
Центр співпрацював у 2015 році  в частині  підготовки  спільних статей з ДУ 

«Відділення гідроакустики Інституту геофізики ім. С.І. Суботіна» НАН України. 
В рамках виконання спільного міжнародного проекту EMBLAS - з Інститутом 

морської біології НАНУ. 
Наукові керівники НТР Черкез Є.А. і Медінець В.І. включені до складу Міжвідомчої 

Координаційної ради МОН і НАНУ з проблем морських досліджень, в роботі якої вони 
беруть участь.   

В березні 2015 року за дорученням МОН були підготовлені зауваження та пропозиції 
щодо «Проекту Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції 
поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2013 рр.»  

В грудні 2015 року за дорученням МОН були підготовлені  пропозиції Одеського 
національного університету імені І.І. Мечникова щодо Розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про схвалення Концептуальних засад реалізації державної політики у сфері зміни 
клімату на 2016 – 2030 роки». 
 

Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями 
Госпдоговірної тематики на замовлення облдержадміністрації центр у 2015 році не 

виконував. Для вирішення регіональних проблем виконано наступне. 
Університет затверджений в якості наукової організації – куратора 

Нижньодністровського національного природного парку та Національного природного парку 

Наукова та науково-технічна  діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами 
Національної академії наук України 

Центр співпрацював у 2015 році  в частині  підготовки  спільних статей з ДУ «Відділення гідроакус-
тики Інституту геофізики ім. С. І. Суботіна» НАН України.

В рамках виконання спільного міжнародного проекту EMBLAS – з Інститутом морської біології 
НАНУ.

Наукові керівники НТР Черкез Є. А. і Медінець В. І. включені до складу Міжвідомчої Координацій-
ної ради МОН і НАНУ з проблем морських досліджень, в роботі якої вони беруть участь.  

В березні 2015 року за дорученням МОН були підготовлені зауваження та пропозиції щодо «Про-
екту Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових 
газів в Україні за 1990-2013 рр.» 

В грудні 2015 року за дорученням МОН були підготовлені  пропозиції Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова щодо Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 
Концептуальних засад реалізації державної політики у сфері зміни клімату на 2016 – 2030 роки».

Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями

Госпдоговірної тематики на замовлення облдержадміністрації центр у 2015 році не виконував. Для 
вирішення регіональних проблем виконано наступне.

Університет затверджений в якості наукової організації – куратора Нижньодністровського націо-
нального природного парку та Національного природного парку «Тузловські лимани». Результати спо-
стережень на острові Зміїний оперативно передавались до Гідрометцентру Чорного і Азовського морів 
і використовувались для складання оперативних регіональних прогнозів погоди. Результати визначення 
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гідрохімічного режиму морських вод передавались для включення в річні національні звіти, які готував 
Український науковий центр екології моря Мінприроди України для Секретаріату Конвенції з захисту 
Чорного моря від забруднення. Крім того, участь в міжнародних проектах дозволила нам займатись ви-
рішенням актуальних проблем створення науково-методичної бази для спільного з причорноморськи-
ми країнами моніторингу Чорного моря. 

Науковий керівник НТР 547 і 548 Черкез Є. А. є членом робочої групи з проблем Куяльницького 
лиману, Науково-технічної ради при управлінні інженерного захисту територій і розвитку узбережжя 
м. Одеси та Науково-технічної ради національного природного парку «Тузловські лиман», в засіданнях 
яких приймав участь. 

Науковий керівник НТР 550 Медінець В. І. є заступником Голови науково-технічної Ради Нижньод-
ністровського національного парку, в засіданнях якої приймав участь. 

Також Черкез Є. А. і Медінець В. І. включені до складу Міжвідомчої Координаційної ради МОН і 
НАНУ з проблем морських досліджень, в роботі якої вони приймають участь.  

Поліпшення рівня  інформаційного забезпечення наукової діяльності

Продовжувалась участь у загальноєвропейських базах даних спостережень, науковців, публікацій 
SEADATANET. Практично всі дані спостережень на станції моніторингу «Петродолинське» занесені 
у європейську базу даних спостережень за атмосферними сполуками NITROEUTROPE - ECLAIRE. 
Участь наукової групи центру у вищенаведених базах даних дала змогу доступу до даних спостере-
жень, що проводились у 2006-2015 рр. у більш як 60 країнах світу. Всі роботи здійснювались за фінан-
совою допомогою європейських грантів за проектами програми FP7. 

Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу 
викладачів

В 2015 році до виконання бюджетної тематики залучались викладачі, аспіранти та студенти кафедр 
ґрунтознавства і географії ґрунтів, інженерної геології та гідрогеології, загальної та морської геології. 

Зауваження та пропозиції щодо забезпечення організації та координації наукового процесу

Принципових зауважень щодо забезпечення організації та координації наукового процесу у вищих 
навчальних закладах та наукових установах до департаменту наукової діяльності та ліцензування Мі-
ністерства – немає, але є проблеми, які на протязі року нам не вдалось вирішити, хоча ми кілька разів 
звертались до керівництва МОН та окремо до Департаменту науково-технічного розвитку МОН Украї-
ни, але на жаль до цього часу ми не знаємо результату розгляду наших пропозицій.  

Мова йшла:
а) про вирішення питання про розблокування проблеми транспортного забезпечення з вико-

ристанням легкових автомобілів при проведенні польових та експедиційних робіт та досліджень, 
які передбачені планами держбюджетних науково-дослідних та науково-навчальних робіт, міжнарод-
них проектів та науково-навчальної роботи аспірантів та студентів. Ми просили внести зміни до пунк-
ту 5 Додатку Постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 року № 65  та викласти 
його у такій редакції: «5. Недопущення використання для обслуговування органів державної влади та 
інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, 
які використовують кошти державного бюджету, більше одного легкового автомобіля, якщо інше 
не передбачено законом або актом Кабінету Міністрів України (крім автотранспортних засобів, що 
згідно з навчальними планами використовуються у навчальному процесі для підготовки, перепідготов-
ки, підвищення кваліфікації учнів, студентів та осіб, що навчаються, для виїздів журналістів до місць 
подій з метою збирання інформації, а також для забезпечення виконання науково-дослідних і  експе-
диційних робіт та навчального процесу у Вищих навчальних закладах III та IV рівня акредитації, 
для виїздів журналістів до місць подій з метою збирання інформації, а також використовуються за-
кордонними дипломатичними установами України для організації та виконання консульських функцій 
і протокольного забезпечення візитів офіційних делегацій України). Недопущення залучення легкових 
автомобілів для транспортного обслуговування посадових осіб понад кількість автомобілів, визначену 
Кабінетом Міністрів України».
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б) про створення в структурі ОНУ імені І. І. Мечникова  «Наукового центру Морських досліджень 
та технологій МОН України» з залученням провідних університетів та наукових фондів країн 
ЄС», тому що окремим  важливим напрямком досліджень та освітянської діяльності має бути наукове 
та освітянське забезпечення імплементації директиви ЄС з морської політики у відповідності з Угодою 
про асоціацію України з ЄС, запланованої на найближчі роки, для чого буде потрібна допомога про-
відних університетів та наукових фондів країн ЄС.  Для початку реалізації цього напряму пропонува-
ли в рішення запланованого засідання Кабінету Міністрів України включити  пункт: «Доручити 
МОН, МЗС та Мінекономрозвитку України забезпечити створення на базі Одеського національ-
ного університету імені І. І. Мечникова «Наукового центру Морських досліджень та технологій 
МОН України» з залученням провідних університетів та наукових фондів країн ЄС». 

Пропозиції

1. Необхідно більш активно впроваджувати європейський досвід в планування та організацію на-
укової діяльності в Україні за прикладом програм FP7 і HORIZON 2020, а саме шляхом складання про-
блемно-орієнтованих програм наукових досліджень на 5-7 років, а потім вже щорічних конкурсів по 
конкретних темах та напрямках досліджень, які обґрунтовані в програмі. При цьому участь у конкурсі 
не повинна обмежуватись сумою минулорічного фінансування, тобто участь в щорічних конкурсах 
треба дозволити всім університетам. 

2. При виконанні бюджетної тематики необхідно обов’язково виділяти додаткові кошти на облад-
нання та матеріали в обсязі не менш як 50% від загальної суми минулого року. Це дасть змогу подо-
лати методологічне та експериментальне відставання сучасного рівня досліджень, тому що основними 
труднощами є застаріле устаткування та відсутність сучасного плавзасобу і обладнання для розвитку 
детальних морських (гідрофізичних, гідрогеологічних, гідрохімічних,  геологічних, гідробіологічних) 
досліджень в економічній морській зоні України в Чорному морі.

3. Враховуючи той факт, що Одеський національний університет імені І. І. Мечникова має унікальне 
географічне розташування (знаходиться на березі Чорного моря) та створив унікальну острівну інфра-
структуру на острові Зміїний, необхідно розвивати морську тематику, для чого найпершим необхідним 
кроком є закупівля/будівництво сучасного морського експедиційного катеру з сучасним експедиційним 
обладнанням, який створить базу для виконання морських досліджень та навчально-практичної підго-
товки студентів і аспірантів ОНУ імені І. І. Мечникова та інших зацікавлених університетів України, не 
тільки на острові Зміїний, а в інших районах української економічної зони Чорного моря, та дасть змо-
гу залучати міжнародне фінансування для проведення морських досліджень і морського моніторингу.

4. Вирішити питання про розблокування проблеми транспортного забезпечення з використанням 
легкових автомобілів при проведенні польових та експедиційних робіт та досліджень, які передбачені 
планами держбюджетних науково-дослідних та науково-навчальних робіт, міжнародних проектів та 
науково-навчальної роботи аспірантів та студентів. Ми просили внести зміни до пункту 5 Додатку По-
станови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 року № 65  та викласти його у такій редакції: 

5. Недопущення використання для обслуговування органів державної влади та інших державних 
органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують 
кошти державного бюджету, більше одного легкового автомобіля, якщо інше не передбачено законом 
або актом Кабінету Міністрів України (крім автотранспортних засобів, що згідно з навчальними плана-
ми використовуються у навчальному процесі для підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації 
учнів, студентів та осіб, що навчаються, для виїздів журналістів до місць подій з метою збирання інфор-
мації, а також для забезпечення виконання науково-дослідних і  експедиційних робіт та навчаль-
ного процесу у Вищих навчальних закладах III та IV рівня акредитації, для виїздів журналістів до 
місць подій з метою збирання інформації, а також використовуються закордонними дипломатичними 
установами України для організації та виконання консульських функцій і протокольного забезпечення 
візитів офіційних делегацій України). Недопущення залучення легкових автомобілів для транспортного 
обслуговування посадових осіб понад кількість автомобілів, визначену Кабінетом Міністрів України».

6. В зв’язку з актуальністю морських досліджень та відповідної освітянської діяльності, пов’язаної 
з науковим та освітянськім забезпеченням імплементації директиви ЄС з морської політики у відповід-
ності з Угодою про асоціацію України з ЄС, запланованої на найближчі роки, необхідно цілеспрямо-
вано залучати допомогу провідних університетів та наукових фондів країн ЄС. Для початку реалізації 
цього напряму пропонуємо в рішення запланованого засідання Кабінету Міністрів України вклю-
чити також пункт:
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«Доручити МОН, МЗС та Мінекономрозвитку України забезпечити створення на базі Одесько-
го національного університету імені І. І. Мечникова «Наукового центру Морських досліджень та 
технологій МОН України» з залученням провідних університетів та наукових фондів країн ЄС». 

Примітка: На цей час в ОНУ є початкова матеріально-технічна база та наукові кадри, функціону-
ють Геолого-географічний та Біологічний факультети, Регіональний міжвідомчий центр інтегрованого 
моніторингу, Гідробіологічна станція (морська), НДС «о. Зміїний» (єдина функціонуюча острівна НДС 
на Чорному морі), Біотехнологічний центр (морська біотехнологія), НДЛ Морської геології, НДЛ Інже-
нерної геології узбережжя моря. Університет традиційно проводить широкі комплексні  дослідження з 
проблем морської екології, геології, біології, морської біотехнології та підготовку відповідних фахівців. 
ОНУ був призначений МОН базовою науковою організацією щодо виконання  пунктів «Комплексної 
програми подальшого розвитку інфраструктури та провадження господарської діяльності на о. Зміїний 
і континентальному шельфі» (2002-2011 рр.). У 2014-2015 рр. ОНУ здійснює комплексні морські до-
слідження за 9-ма  держбюджетними проектами в кооперації з установами МОН, НАН, Мінприроди та 
5-ма міжнародними проектами за фінансування з Європейського Союзу. 
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2.2.10. ПРОБЛЕМНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ІНЖЕНЕРНОЇ 
ГЕОЛОГІЇ УЗБЕРЕЖЖЯ МОРЯ, ВОДОСХОВИЩ ТА ГІРСЬКИХ СХИЛІВ (ПНДЛ-1)

Завідувач – кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент О. В. Драгомирецький

Проблемна науково-дослідна лабораторія інженерної геології узбережжя моря, водосховищ та гір-
ських схилів (ПНДЛ-1) створена Постановою Кабінету міністрів УССР № 1179 від 19 листопада 1959 
року з метою створення методології моделювання та прогнозування динаміки берегів водосховищ і 
розробки схем інженерного захисту берегової зони моря та водосховищ. Діяльність Лабораторії здій-
снюється відповідно до Пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки, категорії науково-дослідних 
робіт, а також у відповідності до міжнародних наукових організацій та програм ЮНЕСКО.

Основні пріоритетні напрями наукової діяльності

- Післяльодовикова історія Північно-Західного Причорномор’я у зв’язку з довгостроковим прогно-
зом небезпечних геологічних процесів;

- Регіональна інженерна геодинаміка – просторово-часові закономірності формування та розвитку 
небезпечних інженерно-геологічних процесів під впливом сучасних природних і техногенних факторів;

- Вивчення напружено-деформаційного стану масивів порід, оцінка і прогноз стійкості схилів (роз-
робка та удосконалення теорії і методів моделювання).

- Вивчення ресурсів, гідрогеодинамічного і гідрогеохімічного режимів підземних вод, просторової 
фільтраційної мінливості водоносних і водотривких комплексів в залежності від варіацій геодинаміч-
них умов.

- Вивчення речовинного складу і формування фізико-механічних властивостей ґрунтів в умовах ан-
тропогенного впливу.

Науково-педагогічні кадри
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ПРОБЛЕМНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ 
ІНЖЕНЕРНОЇ ГЕОЛОГІЇ УЗБЕРЕЖЖЯ МОРЯ ТА ГІРСЬКИХ 

СХИЛІВ (ПНДЛ-1) 
Завідувач – кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент 

О. В. Драгомирецький 
Проблемна науково-дослідна лабораторія інженерної геології узбережжя моря, 

водосховищ та гірських схилів (ПНДЛ-1) створена Постановою Кабінету міністрів УССР № 
1179 від 19 листопада 1959 року з метою створення методології моделювання та 
прогнозування динаміки берегів водосховищ і розробки схем інженерного захисту берегової 
зони моря та водосховищ. Діяльність Лабораторії здійснюється відповідно до Пріоритетних 
напрямків розвитку науки і техніки, категорії науково-дослідних робіт, а також у 
відповідності до міжнародних наукових організацій та програм ЮНЕСКО. 
 

Основні пріоритетні напрями наукової діяльності 
- Післяльодовикова історія Північно-Західного Причорномор’я у зв'язку з 

довгостроковим прогнозом небезпечних геологічних процесів; 
- Регіональна інженерна геодинаміка – просторово-часові закономірності формування 

та розвитку небезпечних інженерно-геологічних процесів під впливом сучасних природних і 
техногенних факторів; 

- Вивчення напружено-деформаційного стану масивів порід, оцінка і прогноз стійкості 
схилів (розробка та удосконалення теорії і методів моделювання). 

- Вивчення ресурсів, гідрогеодинамічного і гідрогеохімічного режимів підземних вод, 
просторової фільтраційної мінливості водоносних і водотривких комплексів в залежності від 
варіацій геодинамічних умов. 

- Вивчення речовинного складу і формування фізико-механічних властивостей ґрунтів 
в умовах антропогенного впливу. 
 

Науково-педагогічні кадри 

№ п/п Науково-педагогічні кадри 2012 2013 2014 2015 
1. Чисельність науково-педагогічних працівників, які 

виконуюють НДДКР, усього осіб  
 

2 
 

3 3  
                                     з них:  - докторів наук 1 1 1 1 
                                            - кандидатів  наук 1 2 2 5 

2. Чисельність працівників наукових установ, науково-дослідних 
частин, секторів ВНЗ, усього осіб:  

 
9 

 
11 11 15 

                                     з них:  - докторів наук 1 1 1 1 
                                            - кандидатів  наук 1 2 2 5 

3. Чисельність штатних працівників, усього  6,8 6,5 6,3 5,4 
                                     з них:  - докторів наук 0,5 0,5 0,4 0 
                                            - кандидатів  наук 0,7 0,7 0,6 1,0 

 

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки 
Категорії 
робіт 

2012 2013 2014 2015 

к-сть 
од. 

тис.грн
. 

к-сть 
од. 

тис.грн
. 

к-сть 
од. 

тис.грн
. 

к-сть 
од. 

тис.грн
. 

Фундаментальні 1 282,349 1 282,348 1 323,016 1 225,537 

Прикладні          

Госпдоговірні      1 12,0   

 

Основні наукові результати

- Вперше доведена добре виражена синхронність динаміки рівня грунтових вод (РГВ) на території 
міста Одеса  і швидкості обертання Землі в сезонному і десятирічному масштабах: РГВ підвищується 
на інтервалах уповільненого обертання Землі і знижується на інтервалах прискореного її обертання;

- встановлений синхронний характер зв’язку між РГВ і швидкістю обертання Землі досить просто 
пояснюється на підставі таких припущень: (а) геологічне середовище вивченої території Одеси ха-
рактеризується наявністю системи різнопорядкових блоків і мікроблоків, розділених зонами підвище-
ної вертикальної проникності, (б) блоки і мікроблоки зазнають диференційованих рухів, що змінюють 
напружено-деформований стан (НДС) порід верхньої частини земної кори і тим самим - гідравлічну 
ефективність міжблокових зон підвищеної проникності; (в) міжблокові зони підвищеної проникності 
можна розглядати як природні структурно-тектонічні «дрени» зі змінною гідравлічною ефективністю, 
через які ґрунтові води четвертинного горизонту мають можливість перетікати в нижче розташований 
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понтичний водоносний горизонт; (г) динаміка ґрунтових вод вивченої території Одеси обумовлена го-
ловним чином величиною гідравлічної ефективності міжблокових зон підвищеної проникності, яка 
зумовлюється зміною НДС масиву порід, яке, у свою чергу, диктується режимом швидкості обертання 
Землі, оскільки її нерівномірний характер створює додаткові напруги у верхній зоні літосфери;

- перераховані вище положення (а-г) становлять сутність розроблювальної нами моделі структурно-
тектонічного дренажу, яка добре узгоджується з уявленнями про вертикальний водообмін через розді-
люючі і слабопроникні шари  і моделлю гідрогеодеформаціонного поля Землі Вартаняна Г.С. (1982), яка 
передбачає різкі пульсаційні зміни в гідросфері у зв’язку з перебудовою поля напружень в літосфері. 

Результати фундаментальних досліджень

Д/б тема № 524 «Дослідження просторово-часових закономірностей гідрогеодеформаційного стану 
геологічного середовища Північного Причорномор’я для прогнозу небезпечних інженерно-геодина-
мічних подій»; (науковий керівник – доц. Драгомирецький О. В.); Обсяг фінансування на 2015 рік – 
225,537 тис.грн;

Одержаний науковий результат:
- вперше доведена добре виражена синхронність динаміки рівня грунтових вод (РГВ) на території 

міста Одеса  і швидкості обертання Землі в сезонному і десятирічному масштабах: РГВ підвищується 
на інтервалах уповільненого обертання Землі і знижується на інтервалах прискореного її обертання;

- встановлений синхронний характер зв’язку між РГВ і швидкістю обертання Землі досить просто 
пояснюється на підставі таких припущень: (а) геологічне середовище вивченої території Одеси харак-
теризується наявністю системи різнопорядкових блоків і мікроблоків, розділених зонами підвищеної 
вертикальної проникності, (б) блоки і мікроблоки зазнають диференційованих рухів, що змінюють на-
пружено-деформований стан (НДС) порід верхньої частини земної кори і тим самим – гідравлічну 
ефективність міжблокових зон підвищеної проникності; (в) міжблокові зони підвищеної проникності 
можна розглядати як природні структурно-тектонічні «дрени» зі змінною гідравлічною ефективністю, 
через які ґрунтові води четвертинного горизонту мають можливість перетікати в нижче розташований 
понтичний водоносний горизонт; (г) динаміка ґрунтових вод вивченої території Одеси обумовлена го-
ловним чином величиною гідравлічної ефективності міжблокових зон підвищеної проникності, яка 
зумовлюється зміною НДС масиву порід, яке, у свою чергу, диктується режимом швидкості обертання 
Землі, оскільки її нерівномірний характер створює додаткові напруги у верхній зоні літосфери;

- перераховані вище положення (а-г) становлять сутність розроблювальної нами моделі структурно-
тектонічного дренажу, яка добре узгоджується з уявленнями про вертикальний водообмін через розді-
люючі і слабопроникні шари  і моделлю гідрогеодеформаціонного поля Землі Вартаняна Г. С. (1982), яка 
передбачає різкі пульсаційні зміни в гідросфері у зв’язку з перебудовою поля напружень в літосфері. 

Рівень і значимість досліджень. Роботи за цим проектом співпадають з основним напрямом роз-
витку світової науки і повністю відповідають її рівню. У регіональних і локальних побудовах нами 
активно використовуються найбільш представницькі, насамперед еквідістантні просторово-часові 
ряди параметрів, отримані останніми роками різними державними і науково-дослідними установами 
(астрономічні, кліматичні і гідрогеодинамічні ряди спостережень) і опубліковані в авторитетних ві-
тчизняних і зарубіжних виданнях. Більше того, теоретична основа проекту передбачає необхідність 
активного включення і обов’язкового використання цього світового наукового досвіду для розвитку 
теорії і практики регіональних досліджень в Північному Причорномор’ї. Тому отримані на такій 
методологічній основі регіональні результати в деяких своїх елементах доповнюють і розвивають 
досягнення сучасної світової науки.

Універсальність нашої теоретичної геотектонічної моделі така, що дозволяє вивчати на єдиній мето-
дологічній основі гідрогеодинамічні процеси, що призводять до небезпечних екзогенних геологічних 
процесів на території прибережних міських і промислових агломерацій. Зв’язок геодинаміки з астро-
номічними чинниками, що лежить в основі моделей, створює хороші перспективи для довготривалих 
прогнозів розвитку прибережної промислової агломерації в масштабі перших десятиліть.

Практичне застосування. Важливим практичним наслідком розробленої моделі структурно-тек-
тонічного дренажу є необхідність коригування ряду найважливіших характеристик гідрогеологічного 
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моніторингу та урахування високочастотної варіативності напружно-деформаційного стану (НДС) ма-
сиву порід. Аналіз цих параметрів дуже важливий також в масштабі локальних інженерно-геологічних 
вишукувань під будівництво окремих інженерних споруд.

Результати досліджень по розробці принципів і методів інтегральної оцінки внутрішньо-та між-
річної зміни РГВ на території Одеси і одеського регіону будутьзапропоновані для використанняМі-
ністерству екології та природних ресурсів України, зокрема, Державному регіональному геологічному 
підприємству «ПричорноморДРГП», Державному науково-дослідному інституту проектування міст 
«Діпромісто».

Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2015 році у 
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 256 

  
№ 
з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 
опубліковано роботу 

Том, номер (випуск, 
перша-остання 
сторінки роботи 

Статті 
1 Dragomyretska O., 

Dragomyretskyy 
O., Skipa M.  

Analysis of Condition 
of Underground 
Cavities, Odessa 

(Ukraine) 

Engineering Geology for 
Society and Territory. / G. 
Lollino et al. (eds.). 
Springer International 
Publishing Switzerland, 
2015. 
 

Vol. 5. Urban Geology, 
Sustainable Planning 

and Landscape 
Exploitation. 
 P.475-478.  

DOI: 10.1007/978-3-
319-09048-1_4. 

2 Dragomyretskyy 
О., Dragomyretska 

О., Skipa М. 

Search and 
Assessment of 

Decompression Zones 
in Landslide Slopes of 
the North-West Coast 

of the Black Sea 
(Ukraine) 

Engineering Geology for 
Society and Territory. / G. 
Lollino et al. (eds.). 
Springer International 
Publishing Switzerland, 
2015. 

Vol. 5. Urban Geology, 
Sustainable Planning 

and Landscape 
Exploitation. 
P.811-814.  

DOI: 10.1007/978-3-
319-09048-1_4. 

3 Драгомирецкий А. 
В. 

Прогнозные 
критерии и 

поисковые признаки 
золотого оруденения 

в докембрийских 
комплексах 

Украинского щита 

Георесурсы, 2015 Т.1. - № 4(63).  
С. 90-98. 

 
Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених 

 
Роки Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 
дослідженнях 

та відсоток від загальної 
кількості студентів 

Кількість молодих 
учених, які працюють у 

ВНЗ або науковій 
установі 

Відсоток молодих 
учених, які 

залишаються у ВНЗ 
або установі після 

закінчення 
аспірантури 

2012 2 1  
2013 2 1  
2014 3 3  
2015 5 3  

 
Зауваження та пропозиції щодо забезпечення організації та координації наукового процесу у 
вищих навчальних закладах та наукових установах до департаменту науково-технічного 
розвитку МОН України, основні труднощі та недоліки в роботі вищих навчальних закладів 
та наукових установ при провадженні наукової та науково-технічної діяльності у 2015 році. 
Пропозиції та зауваження щодо налагодження більш ефективної роботи в організації цих 
процесів. 
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2.2.11. ПРОБЛЕМНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ 
ТА ОХОРОНИ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ЧОРНОЗЕМНОЇ ЗОНИ (ПНДЛ-4)

Завідувач – кандидат географічних наук О. І. Цуркан

Проблемна науково-дослідна лабораторія географії ґрунтів і охорони ґрунтового покриву чорнозем-
ної зони була створена відповідно до Постанови ДКНТ СРСР № 2 від 12.01.1971 р. і Постанови Ради 
Міністрів УРСР № 61 від 5.02.1971 р. Лабораторію створено з метою збереження, відтворення, охорони 
ґрунтового покриву і попередження деградаційних процесів при сільськогосподарському використанні 
ґрунтів. Професор І. М. Гоголєв був беззмінним науковим керівником організованої наукової школи до 
1996 р., після його смерті наукове керівництво очолив його учень д-р біол. наук, професор Красєха Є. Н. 

Співробітники ПНДЛ-4 у звітному році приймали участь у конференціях, семінарах та конкурсах: 
міжнародний науковий семінар „Ґрунти і сучасність”, присвяченого Міжнародному року ґрунтів, 11-13 
вересня 2015 р., м. Львів – Ворохта; Польсько-українській конференції з нагоди Міжнародного року 
ґрунтів, 10-12 травня 2015 р., м. Краків-Перелази; Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Охорона ґрунтів та підвищення їх родючості», 16-17 вересня 2015 р., м. Одеса; Всеукраїнській науко-
во-практичній конференції „Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лима-
нів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку”, 18-20 листопада 2015 р., м.  Одеса; 
Наукових читаннях з конструктивної географії, ландшафтної екології та геохімії ландшафтів присвя-
чені 20-річчю реорганізації кафедри фізичної географії та охорони природи та утворення кафедр фі-
зичної географії та геоекології і географії України та пам’яті доктора географічних наук, професора 
Малишевої Людмили Леонідівни, 20 листопада 2015 р., м. Одеса; 70-ій науковій конференції профе-
сорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ, 25-27 листопада 2015 р., м. Одеса; науковій 
конференції „XІV чтения В. В. Подвысоцкого”, 27-28 травня 2015 р., м. Одеса; Міжнародному сту-
дентському форумі, присвяченому Міжнародному року ґрунтів, 4 грудня 2015 р., м. Мінськ, Білорусія; 
III Міжнародному конгресі «Медицина транспорту – 2015», 15-17 вересня 2015 р., м. Одеса; Конкурсі 
інноваційних проектів наукових установ Одеського регіону.

Основні пріоритетні напрями наукової діяльності

Наукова робота ПНДЛ-4 проводиться за наступними напрямами:
1. Раціональне природокористування. Технології раціонального використання ґрунтів і збереження 

їх родючості. Сучасні ґрунтоутворювальні процеси в чорноземах масивів зрошення та їхній моніто-
ринг. Науковий керівник – Біланчин Ярослав Михайлович, канд. геогр. наук, доцент, завідувач кафедри 
ґрунтознавства і географії ґрунтів.

2. Картографія ґрунтів і екологія землекористування. Науковий керівник – Красєха Єрофей Никифо-
рович, д-р біол. наук, професор,  завідувач кафедри географії України.

Науково-педагогічні кадри

В лабораторії працює 7 наукових співробітників, з них 1 доктор наук і 6 кандидати наук. Штатна 
чисельність співробітників за останні чотири роки зменшилась і на  2015 р. складає – 3,45 шт.од., з них 
0,25 шт.од. доктор наук і 1,6 шт.од. кандидати наук.

258 
  

Посада 2012 2013 2014 2015 
к-сть шт. один. к-сть шт. 

один. 
к-сть шт. 
один. 

к-сть шт. 
один. 

Головний наук. співроб., д.н. 0,5 0,3 0,3 0,25 
Ст. наук. співроб, к.н. 1,5 1,3 1,6 1,5 
Мол. наук. спів роб. - - - 1,0 
Фахівець І кат.  1,7 1,5 1,5 0,7 
Лаборант 1,0 0,3 - - 
 
Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки,  

Категорії 
робіт 

2012 2013 2014 2015 
к-сть од. тис.грн. к-сть од. тис.грн. к-сть 

од. 
тис.грн. к-сть 

од. 
тис.грн. 

Фундаментальні - - - - - - - - 
Прикладні  1 250,6 1 174,0 1 199,735 1 192,205 
Госпдоговірні  - - 1 12,0 1 7,0 2 24,0 

 
Найвагоміші результати прикладних досліджень: 
Д/б тема № 546: «Удосконалення ґрунтозахисних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур в степовій зоні при дефіциті вологи». 
Науковий керівник – д-р біол. наук, професор Красєха Єрофей Никифорович.  
Досліджено зміни ґрунтових процесів і режимів в чорноземах степової зони в умовах 

зрошення та постіригаційної еволюції ландшафтів і ґрунтів. Проаналізовано сучасний стан 
зрошення, стан ґрунтів і земель зони зрошення Одеської області, в т.ч. в умовах припинення 
зрошення в останні 20-25 років. Досліджено вплив краплинного зрошення (поверхневого і 
підґрунтового) на показники агромеліоративного стану чорноземів області. Встановлено 
тенденції і направленість їх сучасної еволюції, сутність та особливості процесів зміни 
речовинно-хімічного складу, фізичних і фізико-хімічних властивостей. Проаналізовано 
проблеми раціоналізації використання чорноземів масивів зрошення, обґрунтовано систему 
заходів щодо покращення їх стану і запобігання розвитку деградаційних процесів, 
підвищення рівня родючості. 

За результатами досліджень опубліковано: навчальний посібник – 3; статей у 
журналах, що входять до наукометричних баз даних – 3; з переліку ВАК – 1; не з переліку 
ВАК – 17; подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду 1 кандидатську дисертацію, 
захищено 1 магістерську роботу. 

 
У звітний період співробітниками ПНДЛ-4 виконувались 2 госпрозрахункових теми: 
- № 107 «Агрохімічна оцінка ґрунтів та обґрунтування заходів зі створення та 

утримання декоративного газону». Обсяг фінансування за весь період – 12,0 тис. грн. 
Науковий керівник – канд. геогр. наук, Цуркан Оксана Іванівна. Обсяг фінансування за 
весь період – 12,0 тис. грн. На території Товариства з обмеженою діяльністю «Зелений 
берег» проведено агрохімічну оцінку стану ґрунтів і зрошувальної води. Розроблено 
рекомендації та заходи для створення оптимальних умов розвитку газону.  

- № 108«Ґрунтово-агрохімічне обстеження території землекористування ТОВ 
«Стратіївський агроресурс»». Обсяг фінансування за весь період – 12,0 тис. грн. Науковий 
керівник – канд. геогр. наук, Цуркан Оксана Іванівна. Обсяг фінансування за весь період – 
12,0 тис. грн. За результатами ґрунтово-агрохімічного обстеження земель території 
землекористування «Стратіївський агроресурс» розроблена система агрозаходів щодо 
підвищення продуктивності ґрунтів та їх захисту від деградаційних процесів. 

 
Перехідних прикладних НДР у 2015 році – 1.  
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Перехідних прикладних НДР у 2015 році – 1.  

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки

Найвагоміші результати прикладних досліджень

Д/б тема № 546: «Удосконалення ґрунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських 
культур в степовій зоні при дефіциті вологи».

Науковий керівник – д-р біол. наук, професор Красєха Єрофей Никифорович. 
Досліджено зміни ґрунтових процесів і режимів в чорноземах степової зони в умовах зрошення та 

постіригаційної еволюції ландшафтів і ґрунтів. Проаналізовано сучасний стан зрошення, стан ґрунтів 
і земель зони зрошення Одеської області, в т.ч. в умовах припинення зрошення в останні 20-25 років. 
Досліджено вплив краплинного зрошення (поверхневого і підґрунтового) на показники агромеліора-
тивного стану чорноземів області. Встановлено тенденції і направленість їх сучасної еволюції, сутність 
та особливості процесів зміни речовинно-хімічного складу, фізичних і фізико-хімічних властивостей. 
Проаналізовано проблеми раціоналізації використання чорноземів масивів зрошення, обґрунтовано 
систему заходів щодо покращення їх стану і запобігання розвитку деградаційних процесів, підвищення 
рівня родючості.

За результатами досліджень опубліковано: навчальний посібник – 3; статей у журналах, що входять 
до наукометричних баз даних – 3; з переліку ВАК – 1; не з переліку ВАК – 17; подано до розгляду у 
спеціалізовану вчену раду 1 кандидатську дисертацію, захищено 1 магістерську роботу.

У звітний період співробітниками ПНДЛ-4 виконувались 2 госпрозрахункових теми:
-  № 107 «Агрохімічна оцінка ґрунтів та обґрунтування заходів зі створення та утримання деко-

ративного газону». Обсяг фінансування за весь період – 12,0 тис. грн. Науковий керівник – канд. 
геогр. наук, Цуркан Оксана Іванівна. Обсяг фінансування за весь період – 12,0 тис. грн. На території 
Товариства з обмеженою діяльністю «Зелений берег» проведено агрохімічну оцінку стану ґрунтів і зро-
шувальної води. Розроблено рекомендації та заходи для створення оптимальних умов розвитку газону. 

-  № 108 «Ґрунтово-агрохімічне обстеження території землекористування ТОВ «Стратіївський агро-
ресурс»». Обсяг фінансування за весь період – 12,0 тис. грн. Науковий керівник – канд. геогр. наук, 
Цуркан Оксана Іванівна. Обсяг фінансування за весь період – 12,0 тис. грн. За результатами ґрунтово-
агрохімічного обстеження земель території землекористування «Стратіївський агроресурс» розроблена 
система агрозаходів щодо підвищення продуктивності ґрунтів та їх захисту від деградаційних процесів.

Перехідних прикладних НДР у 2015 році – 1. 
Д/б тема № 546: «Удосконалення ґрунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських 

культур в степовій зоні при дефіциті вологи».
Науковий керівник – д-р біол. наук, професор Красєха Єрофей Никифорович. 
Обсяг фінансування, виділених на виконання НДР за 2015 рік  (згідно з запитом / фактичний) 

416,3/192,205 тис. грн. 
Наукова новизна отриманих результатів полягає в оцінці агромеліоративного стану та рівня родю-

чості чорноземів Одещини за останні 20-25 років суттєвого зменшення площі фактично зрошуваних 
земель та постіригаційної еволюції ландшафтів і ґрунтів.Багаторічний досвід застосування система-
тичного зрошення чорноземів півдня України виявив повсюдні порушення функціонування системи 
ґрунт – вода – рослина при впровадженні необґрунтованих високих агро- та гідромеліоративних на-
вантажень. Найсуттєвіші зміни речовинно-хімічного складу і властивостей чорноземів, як правило 
деградаційної направленості, при зрошенні іригаційно неякісними водами підвищеної мінералізації, 
натрієвого хімізму чи з лужними значеннями рН (води ІІІ і ІІ класів якості). У найбільшій мірі ці зміни 
проявляються у верхніх гумусових горизонтах профілю, де власне найсуттєвіше змінюються показ-
ники гумусового стану і проявляються процеси підлуження і осолонцювання, консолідації ґрунтової 
маси з утворенням масивних брил у сухому стані, зниженням міжагрегатної і внутрішньоагрегатної 
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шпаруватості, величин водопроникності і водовіддачі. Встановлено, що навіть 15-20-річний період по-
стіригаційної еволюції є недостатнім для відновлення сольових характеристик чорноземів до рівня 
богарних аналогів, насамперед тих чорноземів, що поливалися у попередні роки водами II-III класів 
іригаційної якості.Гумусність зрошуваних у попередні роки чорноземів (навіть без зрошення в останні 
роки) практично повсюдно вища, порівняно із суміжними чорноземами незрошуваними. Припинення 
зрошення чорноземів в останні 15-20 років і як наслідок – розсолення-розсолонцювання їхнього про-
філю під впливом атмосферних вод призводить до певного покращення показників їх агрофізичного 
стану. Темпи відновлення агрофізичних властивостей значно вищі в ґрунтах, які раніше зрошувались 
іригаційно якісними водами.

За результатами оцінки з’ясовано причини, інтенсивність та ґрунтово-екологічні наслідки прояву 
деградаційних процесів в ґрунтах чорноземної зони півдня України. Встановлені тенденції та зако-
номірності змін фізико-хімічних та агрофізичних властивостей, сучасна динаміка сольового режиму 
чорноземів степової зони при зрошенні їх іригаційно неякісними водами та ощадливих режимах по-
ливу іригаційно якісними водами. Обґрунтовано систему заходів з управління ґрунтово-меліоратив-
ною ситуацією, охорони, раціонального використання та підвищення родючості чорноземів масивів 
зрошення.

Вивчення впливу краплинного зрошення на чорноземи регіону та рівень їх родючості показало, 
що це технологічно найбільш досконалий, мінімально водо- і енергоємний, а відтак економічно до-
цільний та екологічно безпечний спосіб поливу порівняно із зрошенням дощуванням чи поверхневими 
способами. Аналіз напрямів розвитку краплинного зрошення на півдні Україні та в області засвідчує 
необхідність подальшої розробки та удосконалення елементів технології поливу чорноземів з метою 
оптимізації їх водно-сольового режиму, основних показників гумусового стану, фізико-хімічних та аг-
рохімічних властивостей. Впровадження в практику зрошуваного землеробства наукових розробок з 
мікрозрошення будуть мати значний економічний ефект і сприятимуть поліпшенню екологічної ситуа-
ції на масивах зрошення.

За результатами досліджень опубліковано: навчальний посібник – 3; у виданнях з переліку ВАК – 4; 
не з переліку ВАК – 17; подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду 1 кандидатську дисертацію, 
захищено 1 магістерську роботу.

Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених
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Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених. 
 

Роки Кількість студентів, які 
беруть участь у наукових 

дослідженнях 
та відсоток від загальної 

кількості студентів 

Кількість молодих 
учених, які працюють у 

ВНЗ або науковій 
установі 

Відсоток молодих 
учених, які 

залишаються у ВНЗ 
або установі після 

закінчення 
аспірантури 

2012 12 1 100 
2013 13 - - 
2014 10 - - 
2015 10 1 100 

 
За тематикою НДР подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду кандидатську 

дисертацію Леонідової Ірини Вікторівни на тему «Географо-генетичні особливості 
ґрунтоутворення на острові Зміїний». 

В 2015 році студенти кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів приймали участь у 
виконанні польових, камеральних та лабораторно-аналітичних робіт звітної НДР. З 
використання матеріалів науково-дослідної роботи у 2015 р. захищені 5 дипломних 
бакалаврських робіт, 5 дипломних робіт студентів-спеціалістів та 1 магістерську роботу. 
Студенти за результатами наукових досліджень приймали участь у студентських наукових 
конференціях ОНУ (5 доповідей). Опубліковано 3 наукових публікації за участю студентів 
сумісно з викладачами. 

 
Наукова та науково-технічна діяльність, що здійснювалась спільно з науковими 

установами Національної академії наук України  
Сумісно з колективом науковців фізико-хімічного інституту захисту навколишнього 

середовища та людини Національної академії наук Українипроводяться дослідження 
сучасного стану ґрунтів басейну Куяльницького лиману (співробітництво в рамках проекту 
«Научное обоснование концепции рационального использования ресурсов Куяльницкого 
лимана, Хаджибейско-Куяльницкой пересыпи и межлиманья в контексте устойчивого 
развития г. Одессы и Одесского региона», № держреєстрації 0113U001082).  

 
Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями 

Співробітники ПНДЛ-4 та кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів приймали 
участь в робочих нарадах Департаменту екології та природних ресурсів при обласній 
державній адміністрації з питань створення національного природного парку 
«Куяльницький».  

 
Поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності  
Наукові співробітники ПНДЛ-4 використовують у своїй діяльності інформаційні 

ресурси електронних бібліотек науково-дослідних установ, навчальних закладів України та 
світу,ресурси освітньої інформаційно-телекомунікаційної мережі «Уран», пошукові системи 
наукової інформації, бази даних та інформаційно-довідкові системи Українського інституту 
промислової власності (Укрпатент), а також бази даних патентних відомств зарубіжних 
країн.  

Основними труднощами та недоліками в роботі ПНДЛ-4 є недостатнє фінансове та 
матеріально-технічне забезпечення підрозділу, недостатня чисельність штатних наукових 
співробітників, складнощі в організації ґрунтово-моніторингових досліджень. Щоб тримати 
високий рівень ґрунтознавчо-генетичних та моніторингових досліджень необхідно 
модернізувати існуючу матеріально-технічну базу, яка вже застаріла і потребує 
вдосконалення, та сертифікувати лабораторію. Такий стан матеріально-технічної бази 

За тематикою НДР подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду кандидатську дисертацію Леоні-
дової Ірини Вікторівни на тему «Географо-генетичні особливості ґрунтоутворення на острові Зміїний».

В 2015 році студенти кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів приймали участь у виконанні по-
льових, камеральних та лабораторно-аналітичних робіт звітної НДР. З використання матеріалів науко-
во-дослідної роботи у 2015 р. захищені 5 дипломних бакалаврських робіт, 5 дипломних робіт студен-
тів-спеціалістів та 1 магістерську роботу. Студенти за результатами наукових досліджень приймали 
участь у студентських наукових конференціях ОНУ (5 доповідей). Опубліковано 3 наукових публікації 
за участю студентів сумісно з викладачами.
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Наукова та науково-технічна діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами 
Національної академії наук України 

Сумісно з колективом науковців фізико-хімічного інституту захисту навколишнього середовища 
та людини Національної академії наук Українипроводяться дослідження сучасного стану ґрунтів ба-
сейну Куяльницького лиману (співробітництво в рамках проекту «Научное обоснование концепции 
рационального использования ресурсов Куяльницкого лимана, Хаджибейско-Куяльницкой пересыпи 
и межлиманья в контексте устойчивого развития г. Одессы и Одесского региона», № держреєстрації 
0113U001082). 

Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями

Співробітники ПНДЛ-4 та кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів приймали участь в робочих 
нарадах Департаменту екології та природних ресурсів при обласній державній адміністрації з питань 
створення національного природного парку «Куяльницький». 

Поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності 

Наукові співробітники ПНДЛ-4 використовують у своїй діяльності інформаційні ресурси електро-
нних бібліотек науково-дослідних установ, навчальних закладів України та світу,ресурси освітньої ін-
формаційно-телекомунікаційної мережі «Уран», пошукові системи наукової інформації, бази даних та 
інформаційно-довідкові системи Українського інституту промислової власності (Укрпатент), а також 
бази даних патентних відомств зарубіжних країн. 

Основними труднощами та недоліками в роботі ПНДЛ-4 є недостатнє фінансове та матеріально-
технічне забезпечення підрозділу, недостатня чисельність штатних наукових співробітників, складнощі 
в організації ґрунтово-моніторингових досліджень. Щоб тримати високий рівень ґрунтознавчо-гене-
тичних та моніторингових досліджень необхідно модернізувати існуючу матеріально-технічну базу, 
яка вже застаріла і потребує вдосконалення, та сертифікувати лабораторію. Такий стан матеріально-
технічної бази стримує більш широку участь ПНДЛ-4 в державних та зарубіжних науково-технічних 
програмах. 
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2.2.12. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ «ТЕПЛОФІЗИКА 
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ПРОЦЕСІВ В ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМАХ»

Завідувач – кандидат фізико-математичних наук, доцент С. Г. Орловська

Наукова-дослідна лабораторія № 5 була утворена в Одеському державному університеті ім. І. І.  Меч-
никова в 1992 році на базі наукового сектору, який займався вивченням горіння твердих натуральних 
палив; піротехнічних та складних  композиційних матеріалів; властивостей дисперсних систем та низь-
котемпературної плазми. Організатором утворення був проф.Чесноков М. М., який і очолив наукову 
школу «Тепло- та електрофізичні явища в багатофазних дисперсних середовищах». На сьогодні керів-
ником наукової школи є д.ф.м.н., проф. Калінчак В. В, завідувачем лабораторії – к.ф.-м.н., доц. Орлов-
ська С. Г. 

Основні пріоритетні напрями наукової діяльності

Пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень – Енергетика і енергозбереження.
Напрями наукової діяльності: 1. Високотемпературний тепломасообмін твердих тіл з газами при 

протіканні на їх поверхні фазових перетворень, хімічних та гетерогенно-каталітичних реакцій, а також 
гомогенних хімічних реакцій в газовій фазі. 2. Теплома-сообмін при взаємодії лазерного випроміню-
вання з металами та частинками  палива.3. Теплофізичні аспекти при випаровуванні і горінні рідинних 
дисперсних систем.4. Розробка оптико-цифрових методів вимірювання температури нагрітих тіл та 
полум’їв.

Науково-педагогічні кадри

Доктори фізико-математичних наук - 1, кандидати фізико-математичних наук -4.
Головний науковий співробітник-1, провідний науковий співробітник-1, старший науковий співро-

бітник -1, наукові співробітники – 5, аспіранти-2.

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ № 5 «ФІЗИКА І ХІМІЯ 

НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ПЛАЗМИ” 
Завідувач – кандидат фізико-математичних наук, доцент С. Г. Орловська 

 
Наукова-дослідна лабораторія № 5 була утворена в Одеському державному 

університеті ім. І. І. Мечникова в 1992 році на базі наукового сектору, який займався 
вивченням горіння твердих натуральних палив; піротехнічних та складних  композиційних 
матеріалів; властивостей дисперсних систем та низькотемпературної плазми. Організатором 
утворення був проф.Чесноков М. М., який і очолив наукову школу «Тепло- та електрофізичні 
явища в багатофазних дисперсних середовищах». На сьогодні керівником наукової школи є 
д.ф.м.н., проф. Калінчак В. В, завідувачем лабораторії - к.ф.-м.н., доц. Орловська С. Г.  

 
Основні пріоритетні напрями наукової діяльності 

Пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень - Енергетика і 
енергозбереження. 
Напрями наукової діяльності: 1. Високотемпературний тепломасообмін твердих тіл з газами 
при протіканні на їх поверхні фазових перетворень, хімічних та гетерогенно-каталітичних 
реакцій, а також гомогенних хімічних реакцій в газовій фазі. 2. Теплома-сообмін при 
взаємодії лазерного випромінювання з металами та частинками  палива.3. Теплофізичні 
аспекти при випаровуванні і горінні рідинних дисперсних систем.4. Розробка оптико-
цифрових методів вимірювання температури нагрітих тіл та полум'їв. 

 

Науково-педагогічні кадри 

Доктори фізико-математичних наук - 1, кандидати фізико-математичних наук -4. 

Головний науковий співробітник-1, провідний науковий співробітник-1, старший науковий 
співробітник -1, наукові співробітники – 5, аспіранти-2. 

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки 

Категорії 
робіт 

2012 2013 2014 2015 

к-сть 
од. 

тис.грн. к-сть 
од. 

тис.грн. к-сть 
од. 

тис.грн. к-сть 
од. 

тис.грн. 

Фундаментальні 1 246,84 1 246,84 1 278,89 1 209,75 

Прикладні  1 96,1 1 63,8 1 73,23 - - 

Госпдоговірні  - - - - 1 18,0 - - 

 

Найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних 
досліджень і розробок 

Тема №536 «Дослідження теплофізики та газодинаміки  горіння палив в дисперсному 
вигляді в  енергетичних установках», (фундаментальна), науковий керівник – проф. Калінчак 
В.В. Побудовано аналітичні моделі гістерезису тепломасообміну і кінетики горіння домішок 
горючих газів на металевих частинках (дротиках) каталізатора окислення при наявності 
тільки однієї односторонньої реакції першого порядку та двох паралельних реакцій першого 
порядку. Вперше виявлено утворення на поверхні вольфрамових зразків ниткоподібних 
кристалів оксиду при нагріванні вольфраму в повітрі. Встановлено температурні режими та 
фізико-хімічний механізм утворення  кристалів триоксиду вольфраму, з’ясовано 
закономірності їх наступного розростання в розгалужені кристалічні структури, визначено  

Найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок

Тема № 536 «Дослідження теплофізики та газодинаміки  горіння палив в дисперсному вигляді в  
енергетичних установках», (фундаментальна), науковий керівник – проф. Калінчак В. В. Побудовано 
аналітичні моделі гістерезису тепломасообміну і кінетики горіння домішок горючих газів на металевих 
частинках (дротиках) каталізатора окислення при наявності тільки однієї односторонньої реакції пер-
шого порядку та двох паралельних реакцій першого порядку. Вперше виявлено утворення на поверхні 
вольфрамових зразків ниткоподібних кристалів оксиду при нагріванні вольфраму в повітрі. Встанов-
лено температурні режими та фізико-хімічний механізм утворення  кристалів триоксиду вольфраму, 
з’ясовано закономірності їх наступного розростання в розгалужені кристалічні структури, визначено  
термокінетичні характеристики. Результати є науковою базою для технологій  отримання  каталізато-
рів та енергоємних покриттів на основі оксидів перехідних металів. Галузі використання – металургія 
(виробництво оксидів металів), енергетика (створення енергозберігаючих покриттів), хімічна промис-
ловість (гетерогенний каталіз).
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Найважливіші наукові результати отримані за виконання перехідних науково-дослідних робіт

Пріоритетний напрям 1.Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем роз-
витку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для 
забезпечення  конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави. 1.1. Най-
важливіші проблеми фізико-математичних та технічних наук

Тема № 536“536 «Дослідження теплофізики та газодинаміки  горіння палив в дисперсному ви-
гляді в  енергетичних установках». Науковий керівник – проф. Калінчак В. В.  (обсяг фінансування – 
209,75  тис.грн., зокрема на 2015 р.-209,75 тис. грн.) 

Результати: 
1. Вперше запропоновано метод аналітичного отримання характеристик гістерезису тепломасооб-

міну і кінетики горіння домішок горючих газів на частинках (дротиках) каталізатора у вигляді параме-
тричних залежностей концентрацій і температур самозаймання та погасання від приведеного діаметру, 
в яких параметром виступає температура каталізатора.

2. Вперше встановлено фізико-хімічний механізм та теплофізичні умови утворення ниткоподібних 
кристалів оксидів на поверхні тугоплавких металів (вольфраму, молібдену) та описано особливості 
їх росту. Отримано нові дані щодо енергії активації при окислені вольфраму і молібдену в повітрі. . 
Розроблено нову методику аналізу морфології оксидних структур на поверхні металів за допомогою 
комп’ютерної обробки цифрових зображень. 

Наукова новизна результатів досліджень полягає в висвітленні ведучих фізико-хімічних механізмів 
і процесів при гетерогенно-каталітичних реакціях на поверхні металів. Отримані результати відпові-
дають світовому рівню і є науково-технічною базою для вдосконалення існуючих та розвитку нових 
ефективних технологій отримання та використання каталізаторів на основі металів.

Практична цінність результатів щодо окислення тугоплавких металів полягає у створені науково-
практичної основи і бази даних для розвитку енергоємних та ресурсозберігаючих технологій в мета-
лургії, сонячній енергетиці, хімічній промисловості. Галузі використання: металургія (методи отри-
мання оксидів металів), енергетика (виробництво енергозберігаючих покриттів), мікроелектроніка 
(газові сенсори),хімічна промисловість (каталізатори). 

Практичне застосування результатів: За результатами наукової теми підготовлена до захисту кан-
дидатська дисертація (захист у лютому 2016 р.), підготовлено патент, опубліковано 12 статей, 10 тез та 
матеріалів Міжнародних конференцій; розроблено 2 нові лекції, 1 навчальний посібник, вдосконалено 
2 лабораторні роботи; захищено 1 магістерська робота 3 роботи спеціаліста, 3  бакалаврські роботи.

Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2015 році у 
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
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№ 
з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 
опубліковано роботу 

Том, номер 
(випуск, 
перша-
остання 
сторінки 
роботи 

Статті у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
1 Fedirchyk I.I., 

Nedybaliuk O.A., 
Vergun L.Yu., 
Orlovskaya S.G., 
Shkoropado M.S.  

Influence of plasma on 
surface tension of 
hydrocarbons 

Problems of Atomic 
Science and Technology 

2015, № 1. - 
P. 239-242. 

2. Калугин В.В., 
Калинчак В.В., 
Черненко А.С.  
 

Высокотемпературное 
окисление аммиака на 
платиновом 
катализаторе при 
параллельном 
образовании 
азотсодержащих 
продуктов 

Кинетика и катализ 2015. – Т. 
56, № 3. – С. 
333 – 341. 

3. Попов А. Ю., 
Тюрин А.В., 
Ткаченко В.Г., 
Бекшаев А.Я., 
Калинчак В.В., 
Трофименко 
М.Ю.  

Применение 
интерферометрической 
методики для 
оптической томографии 
стационарного факела 

Восточно-Европейский 
журнал передовых 
технологий 

2015.– №4. – 
С.8-12. 

4. Калинчак В.В., 
Черненко А.С., 
Калугин В.В. //–. 
 

Влияние концентрации 
на предельные 
критические условия 
его каталитического 
окисления 

Инженерно-физический 
журнал 

2015. – Т.88, 
№ 3. – С. 
710-715. 

Фахові статті 
1. Орловська С.Г Дослідження законо-

мірностей горіння 
газозависів вуглецевих 
частинок 

Фізика і хімія твердого 
тіла 

2015, Т.16, 
№1.- С.207-
213. 

2. Селиванов С.Е., 
Тригуб С.Н., 
Калинчак В.В., 
Черненко А.С.  –  
 

Влияние различных 
факторов на скорость 
химических реакции 
углерода с воздухом в 
процессе горения 

Науковий вісник 
Херсонської державної 
морської академії 

2015. – №1. 
– С. 21-27. 

3. С.Г. Орловська, 
М.С. Шкоропадо, 
Ф.Ф.Каримова, 
А.О.Односталко  
 

Вивчення 
високотемпературного 
тепломасообміну і 
кінетики фазових 
перетворень при 
горінні вищих алканів в 
повітрі 

Фізика і хімія твердого 
тіла 

2015, Т.16, 
№2.- С.347-
350 

4. Черненко А.С., 
Контуш С.М., 

Определение 
гранулометрического 

Приборы и методы 
измерений 

2015. – № 1. 
– С. 87-93. 
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Зинченко Ю.А., 
Калинчак В.В., 
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пылеугольного топлива 
автоматизированной 
системой 

5. Орловська С.Г. Вплив електричного 
поля на характерис-
тики плавлення та 
горіння парафіну. 

Фізика і хімія твердого 
тіла 

2015, Т.16, 
№2.- С.321-
324. 

6.. Черненко О .С. , 
Калінчак В.В., 
Орловська С.Г.  . -  

Вплив підвісу на 
кінетику 
випаровування краплі 
рідкого палива   

Физика 
аэродисперсных систем 

2015. - Т.52. 
- С. 44-55. 

7. Калинчак В.В., 
Зинченко Ю.А., 
Черненко А.С., 
Куземко Р.Д.   
 

Влияние 265ачальних 
параметров газа и 
частиц пылеугольного  
топлива на 
характеристики их 
горения в фурменном 
очаге. 

Физика 
аэродисперсных систем 

2015. – Т.52. 
– С. 68-84 

8. Orlovskaya S.G ., 
Karimova F.F., 
Shkoropado M . S., 
Kalinchak V. V. 
 

Combustion characteris-
tics of alkanes two-
droplet array. Part 2.  

Физика 
аэродисперсных систем 

2015. - Т.52. 
- С. 56-60. 

 
Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених 
Студенти кафедри теплофізики і аспіранти широко залучаються до наукової роботи по 

тематиці лабораторії. В НДЛ-5 виконуються лабораторні, курсові, дипломні і магістерські 
роботи,  керівниками яких є наукові працівники лабораторії. В 2015 році на базі лабораторії 
було виконано 1 магістерська, 3 бакалаврські роботи, 3 дипломні роботи спеціаліста. 
Аспірантами разом із студентами створюють нові стенди для дослідження 
високотемпературного тепломасообміну в дисперсних системах. Із результами своїх 
досліджень виступають на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, в тому 
числі і молодіжних. В 2015 році 4студентів прийняли участь в студентських конференціях. 
Разом зі студентами опубліковано 1 стаття. За участю молодих вчених опубліковано 9 статей 
та  7 тез і матеріалів Міжнародних конференцій. 

 
Роки Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 
дослідженнях 

та відсоток від загальної 
кількості студентів 
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ВНЗ або науковій 
установі 

Відсоток молодих 
учених, які 

залишаються у ВНЗ 
або установі після 

закінчення 
аспірантури 
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2013 8 3 - 
2014 8 3 - 
2015 7 3 - 
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тематиці лабораторії. В НДЛ-5 виконуються лабораторні, курсові, дипломні і магістерські 
роботи,  керівниками яких є наукові працівники лабораторії. В 2015 році на базі лабораторії 
було виконано 1 магістерська, 3 бакалаврські роботи, 3 дипломні роботи спеціаліста. 
Аспірантами разом із студентами створюють нові стенди для дослідження 
високотемпературного тепломасообміну в дисперсних системах. Із результами своїх 
досліджень виступають на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, в тому 
числі і молодіжних. В 2015 році 4студентів прийняли участь в студентських конференціях. 
Разом зі студентами опубліковано 1 стаття. За участю молодих вчених опубліковано 9 статей 
та  7 тез і матеріалів Міжнародних конференцій. 
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лабораторії. В НДЛ-5 виконуються лабораторні, курсові, дипломні і магістерські роботи,  керівниками 
яких є наукові працівники лабораторії. В 2015 році на базі лабораторії було виконано 1 магістерська, 
3 бакалаврські роботи, 3 дипломні роботи спеціаліста. Аспірантами разом із студентами створюють 
нові стенди для дослідження високотемпературного тепломасообміну в дисперсних системах. Із ре-
зультами своїх досліджень виступають на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, в 
тому числі і молодіжних. В 2015 році 4студентів прийняли участь в студентських конференціях. Разом 
зі студентами опубліковано 1 стаття. За участю молодих вчених опубліковано 9 статей та  7 тез і мате-
ріалів Міжнародних конференцій.
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високотемпературного тепломасообміну в дисперсних системах. Із результами своїх 
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числі і молодіжних. В 2015 році 4студентів прийняли участь в студентських конференціях. 
Разом зі студентами опубліковано 1 стаття. За участю молодих вчених опубліковано 9 статей 
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Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

Ведеться співробітництво з Ополевським університетом в рамках проекту: „Науково- технічна  
співпраця”. Партнер - Польща, м. Ополе, Університет, кафедра технологічних процесів: Наукова робо-
та проводиться в огалузі технологічних процесів та теплофізичних явищ в екології. Основні напрямки 
роботи: проведення спільних досліджень, спільні публікації, видавництво наукових та науково-мето-
дичних робіт, організація спільних наукових конференцій та семінарів.

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами 
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Ведеться співробітництво з Ополевським університетом в рамках проекту: „Науково- 
технічна  співпраця”. Партнер - Польща, м. Ополе, Університет, кафедра технологічних 
процесів: Наукова робота проводиться в огалузі технологічних процесів та теплофізичних 
явищ в екології. Основні напрямки роботи: проведення спільних досліджень, спільні 
публікації, видавництво наукових та науково-методичних робіт, організація спільних 
наукових конференцій та семінарів. 

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами  
 

Країна партнер 
(за алфавітом) 

Установа - 
партнер 

Тема 
співробітництва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 
співробітництво, 
термін його дії 

Практичні 
результати та 
публікації 

1 2 3 4 5 
Польща Ополевський 

університет 
наукова робота в 
області техно-
логічних про-
цесів та теплофі-
зичних явищ в 
екології. 
 

Творча угода з 
2009 року, 
безстроковий. 

2 спільні статті 

 
Наукова та науково-технічна  діяльність, що здійснювалась спільно з науковими 

установами Національної академії наук України  
Ведеться співробітництво з:  
1. Науково-технічним центром вугільних енерготехнологій НАН і МінЕнерго України, 

м. Київ. Напрями діяльності - консультації, рецензування робіт, написання статей.  
2. Київським національним університетом імені Тараса Шевченко (Угода від 

25.03.2013). Тематика спільних досліджень: фізика горіння твердих і рідких палив, 
плазмовий риформінг вуглеводневих палив, методи діагностики горіння і плазмово-рідинних 
систем. Напрями діяльності: консультації, рецензування робіт, семінари, спільні 
дослідження, публікації, стажування студентів, аспірантів, користування обладнанням. 
Результати: На обладнанні Київського національного університету проведено вимірювання 
модуля зсуву парафінів, їх теплофізичних характеристик, виконано дослідження процесів 
плавлення і кристалізації, плазмової стимуляції горіння парафінового заряду. Внаслідок 
проведених спільних досліджень було з’ясовано механізми плавлення і горіння парафінів з 
різною довжиною молекулярного ланцюга, визначено можливості і режимні параметри 
плазмової стимуляції горіння парафінів  у вигляді циліндричних зарядів. Спільно 
опубліковано 3 статті. 

 
Поліпшення рівня  інформаційного забезпечення наукової діяльності 

Ведеться спіробітництво із  рекламним агентством „Практика реклами” (м. Одеса) 
щодо використання баз даних та розміщення в друкованих та електронних виданнях  
інформації про науково-учбову діяльність, спроможності НДЛ-5 та можливе наукове 
співробітництво з промисловими та науковими підприємствами. 

В НДЛ-5 сім робочих місць підключено до мережі  Інтернет, таким чином 
співробітники широко використовують мереживі наукові ресурси та бази даних України, 
Росії та інших країн: 

1. Наукова електронна бібліотека eLIBRARY.RU (бібліографічні описи і анотації 
більше 12 мільйонів наукових статей). 

2. www.springerlink.com он-лайн доступ к закордонним науковим виданням (анотації). 
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ка спільних досліджень: фізика горіння твердих і рідких палив, плазмовий риформінг вуглеводневих 
палив, методи діагностики горіння і плазмово-рідинних систем. Напрями діяльності: консультації, ре-
цензування робіт, семінари, спільні дослідження, публікації, стажування студентів, аспірантів, корис-
тування обладнанням. Результати: На обладнанні Київського національного університету проведено 
вимірювання модуля зсуву парафінів, їх теплофізичних характеристик, виконано дослідження процесів 
плавлення і кристалізації, плазмової стимуляції горіння парафінового заряду. Внаслідок проведених 
спільних досліджень було з’ясовано механізми плавлення і горіння парафінів з різною довжиною моле-
кулярного ланцюга, визначено можливості і режимні параметри плазмової стимуляції горіння парафі-
нів  у вигляді циліндричних зарядів. Спільно опубліковано 3 статті.

Поліпшення рівня  інформаційного забезпечення наукової діяльності

Ведеться спіробітництво із  рекламним агентством „Практика реклами” (м. Одеса) щодо викорис-
тання баз даних та розміщення в друкованих та електронних виданнях  інформації про науково-учбову 
діяльність, спроможності НДЛ-5 та можливе наукове співробітництво з промисловими та науковими 
підприємствами.

В НДЛ-5 сім робочих місць підключено до мережі  Інтернет, таким чином співробітники широко 
використовують мереживі наукові ресурси та бази даних України, Росії та інших країн:

1. Наукова електронна бібліотека eLIBRARY.RU (бібліографічні описи і анотації більше 12 мільйо-
нів наукових статей).

2. www.springerlink.com он-лайн доступ к закордонним науковим виданням (анотації).
3. www.maikonline.com  - он-лайн доступ к російським науковим виданням.
Для патентної діяльності (пошук прототипів ) використовуються бази даних Роспатенту та Укрпа-

тенту, за допомогою яких було підготовлено та отримано два патенти. 
1. Для поліпшення пошуку партнерів та установ для впровадження результатів науково-дослідних 

робіт створити базу данних наукових розробок, розмістити її на сайті університета та сайтах відповід-
них промислових і комерційних організацій, рекламних установ.

2. Забезпечити сучасними комп’ютерами (3 шт) виконання науково-дослідних робіт, що являється 
необхідним для проведення експериментальних досліджень і обробки результатів на світовому рівні.   

3. Поліпшити експериментальну базу за рахунок придбання приладів: цифрових вольтметрів,  бло-
ків живлення, термопар, електричної високотемпературної печі, веб-камер, аналітичних вагів.
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2.2.13. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ “ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА МОЛЕКУЛЯРНОЇ 
ФІЗИКИ” (НДЛ-14)

Завідувач – кандидат фізико-математичних наук В. М. Махлайчук

НДЛ – 14 «Теоретичної та молекулярної фізики» створена понад 20 років тому. За період існування 
в лабораторії захищено 3 докторських дисертацій, 9 кандидатських дисертацій співробітниками  за 
спеціальностями «Молекулярна фізика», «Теоретична та математична фізика». У провідних вітчизня-
них та зарубіжних виданнях (таких як  «Украінський фізичний журнал», «Фізика низьких температур», 
ЖЄТФ,Phys.Lett. A ,J.Mol.Liq.,  J. Phys. Condens. Matter та інших ) опубліковано понад 90 робіт.

Науковий напрям лабораторії – 1.2 Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства. 
Основні пріоритетні наукові напрями лабораторії складаються з досліджень низько вимірнихсистем 

(вуглецеві і невуглецеві нанотрубки ,кулонівськи системи ) та теорії класичних та квантових рідин.
У наступний час в лабораторії  працюють 6 штатних співробітників. 1 доктор фізико-математичних 

наук, 4 кандидата  фізико-математичних наук . За останні три роки захищени 5 кандидатських  дисерта-
цій. Співробітники лабораторії залучені до викладацької роботи на фізичному факультеті. Ними прово-
дяться семінари та спецпрактикуми для студентів 3-го та 4-го курсів спеціалізації «теоретична фізика». 

Науково-педагогічні кадри
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Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки  

Категорії 
робіт 

2012 2013 2014 2015 
к-сть од. тис.грн. к-сть од. тис.грн. к-сть од. тис.грн. к-сть од. тис.грн. 

Фундаментальні 1 222,6 1 222,6 1 251.5 1 187.235 

Прикладні        1 111.064 

Госпдоговірні          

 

Найвагоміші результати фундаментальних досліджень  
Вперше з’ясовано природу мікроскопічного зморщення графену з обчисленням 

характерних висот і довжин хвиль гофрів на рівноважній поверхні графену у залежності від 
температури і лінійних розмирів зразка. Одночасно строго доведено, що довгохвильові 
згинальні збудження у графені мають лінійну дисперсію подібно до звуку. 

Встановлені класи подібності молекулярних рідин та їх розчинів.  

 2012 2013 2014 2015 

Доктори фіз.-мат.наук 1 1 1 1 

Кандидати  фіз.-мат.наук 2 5 5 4 

Наукові співробітники 

без ступеня 

3 0 0 1 
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Наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт
1. «Магнітні властивості наноструктур на основі графену». Керівник НДР – доктор фіз.-мат. наук, 

професор Адамян В. М. Обсяг фінансування на 2015 рік – 187.235 тис.грн.
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Вперше з’ясовано природу мікроскопічного зморщення графену з обчисленням характерних висот і 
довжин хвиль гофрів на рівноважній поверхні графену у залежності від температури і лінійних розми-
рів зразка. Одночасно строго доведено, що довгохвильові згинальні збудження у графені мають лінійну 
дисперсію подібно до звуку. 

Метод потенціалів нульового радіусу, який виявився ефективним для моделювання відокремлених 
структур типу графену, вперше вдалось поширити на клас задач,  коли потенціали зосереджуються на 
поверхні розділу двох різних середовищ, що відкриває можливості використання цього методу для  до-
слідження епітаксіального графену

Найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних 
науково-дослідних робіт

1. «В’язко-пружні властивості металевих розчинів та молекулярних систем». Керівник НДР  –  док-
тор фіз.-мат. наук, професор Маломуж М. П. Обсяг фінансування на 2015 рік – 111,064 тис.грн.

Проведено дослідження подібності кинематичної  зсувної в’язкості у молекулярних рідинах і роз-
чинах електролітів.Показано, що поведінка зсувної в’язкості визначається 1) орієнтаційніми кореляці-
ями і 2) поступальним рухом молекул, характерним для аргону. Перший механізм є визначним у пере-
охолодженій області та нормальних станах, прилеглих до потрійної точки системи. Другий механізм 
визначає в’язкість системи при більш високих температурах. Встановлено, що значення характерної 
температури  , що розділяє  ці області, є близькою до потрійної точки у воді та водних розчинах елек-
тролітів і до критичної точки в етанолі. У всіх окреслених випадках узгодження з експериментальними 
даними є цілком задовільним. Побудовани графіки зсувної в’язкості у молекулярних рідинах та роз-
чинах електролітів в залежності від температури та проведено порівняння до залежністі від питомого 
об’єму. Вивчени процеси кластерізації у молекулярних рідинах. Показано, що практично в усій області 
існування , наприклад рідкого етанолу, тепловий рух його молекул визначається сильними дипольними 
кореляціями. Це призводить до утворення димерів, тримерів, тетрамерів і кластерів більш високого по-
рядку. Область існування аргоноподібного руху молекул відсутня. 

Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2015 році 
у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
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опубліковано роботу 

Том, номер 
(випуск, 
перша-
остання 
сторінки 
роботи 

Статті 
1 V.M. Adamyan, I.V. Blinova, A.I. 

Popov, I.Yu. Popov.  
Waveguide bands 
for a system of 
macromolecules. 

Nanosystems: Physics, 
Chemistry, 
Mathematics, 

1. 6, № 5, 
pp. 
611-
617 
(2015) 

2 VM Adamyan, VN Bondarev, VV 
Zavalniuk.  

Bending sound in 
graphene: origin 
and 
manifestation. 

arXiv:1510.07878 
(2015) 

 

 

     
3 P.A. Sayko, I.P. Shapovalov.  Axial quadrupole 

phase of a 
uniaxial spin-1 
magnet. 

Journal of 
Magnetism and 
Magnetic 
Materials, 

392, pp. 
134-138 
(2015) 
 

4 V.L. Kulinskii , D.Yu. Panchenko.  Localized states 
near the 
Abrikosov vortex 
core in type-II 
superconductors 
within zero-range 
potential model. 

Nanosystems: 
Physics, 
Chemistry, 
Mathematics, 

6, № 3, pp. 
353-360 
(2015) 
 

5 V.L. Kulinskii , D.Yu. Panchenko.  Physical 
structure of 
point-like 
interactions for 
one-dimensional 
Schrödinger 
operator and the 
gauge symmetry. 

Physica B: 
Condensed Matter, 

472, pp. 78-
83 (2015) 
 

6 L. Bulavin, V. Cheplak, V.L. 
Kulinskii.  
 

Global 
Isomorphism 
Approach: Main 
Results and 
Perspectives. 

Physics of Liquid 
Matter: Modern 
Problems, 
Springer 
Proceedings in 
Physics, 

171, pp. 53-
75 (2015) 

7 V.L. Kulinskii.  Asymmetry of the 
Hamiltonian and 
the Singular 
Behavior of the 
Tolman Length 
within the 
Canonical 
Formalism 
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Ukr. J. Phys. 60, № 9, 
pp. 844-853 
(2015) 
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(2015) 
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Роки Кількість студентів, які 
беруть участь у наукових 

дослідженнях 
та відсоток від загальної 

кількості студентів 

Кількість молодих 
учених, які працюють у 

ВНЗ або науковій 
установі 

Відсоток молодих 
учених, які 

залишаються у ВНЗ 
або установі після 

закінчення 
аспірантури 

2012 33% 33% - 
2013 30% 33% - 
2014 30% 25% - 
2015 30% 33% - 

 
Наукова та науково-технічна  діяльність, що здійснювалась спільно з науковими 

установами Національної академії наук України  
Наукова та науково-технічна  діяльність  спільно з науковими установами 

Національної академії наук України та національних галузевих академій наук  у 2014 році не 
здійснювалась.  Підтримувались дружні стосунки з Київським національним університетом 
(проф. Булавін, проф. Альохін ), Полтавським педагогічним університетом (проф. Руденко, 
проф. Хлопов). Виконані спільні дослідження, результат досліджень  -  спільні публікації у 
провідних наукових виданнях: 

1. L. A. Bulavin, S. V. Khrapatyi, V. M. Makhlaichuk. Calculation of Equilibrium Constant for 
Dimerization of Heavy Water Molecules in Saturated Vapor.Ukr. J. Phys., 60, № 3, pp. 263-
267 (2015) 

 
Поліпшення рівня  інформаційного забезпечення наукової діяльності 

За допомогою науковіх співробітників та аспірантів підтримуеться робота  web-
сторінкі кафедри теоретичної фізики та лабораторії  “Теоретичної та молекулярної фізики”, 
на якій розміщені та постійно оновлюються додаткові матеріали. 

http://theorphys.onu.edu.ua : 
Тексти додаткових лекцій з курсу «Методи математичної фізики» - «Вступ до 

фінансової математики» Проф. Адамян В.М., мова англ., 39 стор. 
«Лекції з теорії критичних явищ» проф. Маломуж М.П., Блажнов І.В.,мова укр.,10 

друк.ст. 
«Термодинамика і статистична фізика» - тексти лекцій – проф. Кулінський В.Л.,мова 

укр.,5 друк.ст. 
Текст лекцій з курсу “Статистична фізика”, Адамян В.М.,  мова англ., 2 друк. арк. 
Текст лекцій з курсу “Основи теорії надпровідності”, Кулінський В.Л., мова укр., 2.5 

друк. арк. 
“Задания для учащихся заочной физико-математической школы” (метод. указания), 

Сушко М.Я., Трояновский В.С., мова рос., 1.5 друк. арк. 
Текст лекцій з курсу “Термодинаміка і статистична фізика.Частина ІI”,                                                 

Кулінський В.Л., мова укр., 6 друк. арк.            
Методичні вказівки “Зразки оформлення курсових, кваліфікаційних,     дипломних та 

магістерських робіт” (метод. указания), Олєйнік В.П.,    мова укр., 1 друк. арк. 
Навчальний посібник “Елементи векторного і тензорного аналізу”, Маломуж М.П., 

Шаповалов І.П., мова укр., 7.5 друк.арк.  
Навчальний посібник “Спеціальна теорія відносності”, Олєйнік В.П., мова укр., 10 

друк.арк.  
Навчальний посібник “Електромагнітне поле у вакуумі”, Олєйнік В.П., мова укр.,10 

друк.арк. 
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«Лекції з теорії критичних явищ» проф. Маломуж М. П., Блажнов І. В.,мова укр.,10 друк.ст.
«Термодинамика і статистична фізика» - тексти лекцій – проф. Кулінський В. Л.,мова укр.,5 друк.ст.
Текст лекцій з курсу “Статистична фізика”, Адамян В. М.,  мова англ., 2 друк. арк.
Текст лекцій з курсу “Основи теорії надпровідності”, Кулінський В.Л., мова укр., 2.5 друк. арк.
“Задания для учащихся заочной физико-математической школы” (метод. указания), Сушко М. Я., 

Трояновский В. С., мова рос., 1.5 друк. арк.
Текст лекцій з курсу “Термодинаміка і статистична фізика.Частина ІI”, Кулінський В. Л., мова укр., 

6 друк. арк.           
Методичні вказівки “Зразки оформлення курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських 

робіт” (метод. указания), Олєйнік В. П., мова укр., 1 друк. арк.
Навчальний посібник “Елементи векторного і тензорного аналізу”, Маломуж М. П., Шапова-

лов  І. П., мова укр., 7.5 друк.арк. 
Навчальний посібник “Спеціальна теорія відносності”, Олєйнік В. П., мова укр., 10 друк.арк. 
Навчальний посібник “Електромагнітне поле у вакуумі”, Олєйнік В. П., мова укр., 10 друк.арк.

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

Діє наукова школа «Теорія  класичних і квантових рідин»
Науковий керівник проф. Адамян В. М.
Галузь науки – фізика. 
Основні напрямки:
а) теорія неідеальної плазми та явищ у низьковимірних кулонівських системах (професор Вадим 

Мовсесович Адамян)
б) теорія фазових переходів і критичних явищ (професор Микола Петрович Маломуж)
переохолодженірідини, фазовіперетвореннняуводітаурідинахзводневимизв’язками.
Результати досліджень опубліковані та надіслані до друку  в провідни світови наукових видання, 

таки як  J. Mol. Liq, J. Chem. Phys, J. Phys. Condens. Matter, УФЖ, ФНТ, ЖСХ.
Основні труднощі в  роботі НДЛ-14 полягають у відсутності належного фінансування. Наукова пра-

ця потребує коштів на відрядження, оновлення комп’терної техніки хоча б раз на рік. Придбання ліцен-
зованих програмних продуктів , таких як наприклад  Mathematica, стає нездоланною трудністю.
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2.2.14. ГАЛУЗЕВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ МОРСЬКОЇ ГЕОЛОГІЇ ГНДЛ-3

Завідувач – кандидат геолого-мінералогічних наук І. О. Сучков

Галузева науково-дослідна лабораторія геологія та геохіміі моря створена у 1979 році. За час іс-
нування лабораторія проводила геологічні, геолого-пошукові, геоекологічні роботи у Чорному, Азов-
ському, каспійському, Білому, Середземному морях та у Індийському, Атлантичному і Тихому Океанах. 
Розроблені методики морських експедіційних досліджень морської води, донних відкладів та рудних 
утворень морей та океанів.

Пріоритетнi напрямки «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем роз-
витку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для 
забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави», 
«Рацiональне природокористування»:Дослідження проблем рудогенезу Світового океану.

• Дослідження  глибинної геологічної будови Землі та структури геохімічних полів донних від-
кладень Чорного моря у зв`язку з нафтогазоносністю шельфу.

• Розробка методології ідентифікації нафтопродуктів під час їх аварійних виливів з морських 
суден.

Науково-педагогічні кадри

Загальна чисельність працівників ГНДЛ-3 складає 10 осіб, з них штатних працівників з держбю-
джетним фінансуванняс складає 5 осіб. За суміцтвом працюють 3 – кандидата наук. Ще один кандидат 
наук працює за госпдоговором. За останні 4 роки чисельність працівників істотно не змінилася. 
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2012 2013 2014 2015 

Всього 10 9 9 10 
З них докторів наук 1 1 1 1 
Кандидатів наук 4 3 3 4 

 

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки 

Категорії 
робіт 

2012 2013 2014 2015 
к-сть од. тис.грн. к-сть од. тис.грн. к-сть 

од. 
тис.грн. к-сть од. тис.грн. 

Фундаментальні 1 190,54 - - - - 1 173,858 

Прикладні  - - - - - - - - 

Госпдоговірні  1 50,0 1 50,0 1 50,0 1 50,0 
 

Результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок 

Д.б.т. № 539 «Вивчити процеси формування та просторового розподілу метану у Чорному морі та теоретично обґрунтувати 
його вплив на еко- та геосистеми басейну», науковий керiвник д.геол.-мiн. н. Янко В.В. Створена ГІС-автоматизована об'єднана карта-
схема тектонічних порушень, геоморфологічних структур  з нанесеними на неї місцями концентрації метану та грязьовими вулканами у 
Чорному морю. Вона дозволяє простежити можливі шляхи міграції ендогенного метану з надр на поверхню дна і товщу води і зробити 
внесок в теорію походження чорноморського метану 

Г.д.т. № 096 відповідальний виконавець к.х.н. Пономорева Л.П. Виявлено техногенне забруднення об’єктів морського 
середовища як у прибережних зонах, так і у віддалених від них районах, та іх впливу на екосистеми Чорного моря. Проведений аналіз 
виявлених  відмінностей хімічного складу рідких вуглеводнів і виявлені ділянки нафтового забруднення. 

 
Наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-

дослідних робіт 
Д.б.т. № 539 «Вивчити процеси формування та просторового розподілу метану у Чорному морі та теоретично обґрунтувати 

його вплив на еко- та геосистеми басейну», науковий керiвник д.геол.-мiн. н. Янко В.В. обсяг фiнансування за 2015 рiк 173,858 тис. 
гривень.  

Складено узагальнений списк літератури, банк даних та комлект карт по просторовому розподілу метану за літературними 
джерелами.  

 Створено ГІС- автоматизована карта з локалізацієй зон тектонічних порушень як 
можливих шляхів міграції ендогеного метану з надр. 
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ГАЛУЗЕВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ 
МОРСЬКОЇ ГЕОЛОГІЇ (ГНДЛ-3) 

 
Завідувач – кандидат геолого-мінералогічних наук І. О. Сучков 

 
Галузева науково-дослідна лабораторія геологія та геохіміі моря створена у 1979 році. За час існування лабораторія проводила 

геологічні, геолого-пошукові, геоекологічні роботи у Чорному, Азовському, каспійському, Білому, Середземному морях та у Індийському, 
Атлантичному і Тихому Океанах. Розроблені методики морських експедіційних досліджень морської води, донних відкладів та рудних 
утворень морей та океанів. 

Пріоритетнi напрямки «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-
економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого 
розвитку суспільства і держави», «Рацiональне природокористування»:Дослідження проблем рудогенезу Світового океану. 

 Дослідження  глибинної геологічної будови Землі та структури геохімічних полів донних відкладень Чорного моря у зв`язку 
з нафтогазоносністю шельфу  . 

 Розробка методології ідентифікації нафтопродуктів під час їх аварійних виливів з морських суден. 
Науково-педагогічні кадри 

Загальна чисельність працівників ГНДЛ-3 складає 10 осіб, з них штатних працівників з держбюджетним фінансуванняс складає 5 
осіб . За суміцтвом працюють 3 – кандидата наук. Ще один кандидат наук працює за госпдоговором. За останні 4 роки чисельність 
працівників істотно не змінилася.  

ПВС Роки 
2012 2013 2014 2015 

Всього 10 9 9 10 
З них докторів наук 1 1 1 1 
Кандидатів наук 4 3 3 4 

 

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки 

Категорії 
робіт 

2012 2013 2014 2015 
к-сть од. тис.грн. к-сть од. тис.грн. к-сть 

од. 
тис.грн. к-сть од. тис.грн. 

Фундаментальні 1 190,54 - - - - 1 173,858 

Прикладні  - - - - - - - - 

Госпдоговірні  1 50,0 1 50,0 1 50,0 1 50,0 
 

Результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок 

Д.б.т. № 539 «Вивчити процеси формування та просторового розподілу метану у Чорному морі та теоретично обґрунтувати 
його вплив на еко- та геосистеми басейну», науковий керiвник д.геол.-мiн. н. Янко В.В. Створена ГІС-автоматизована об'єднана карта-
схема тектонічних порушень, геоморфологічних структур  з нанесеними на неї місцями концентрації метану та грязьовими вулканами у 
Чорному морю. Вона дозволяє простежити можливі шляхи міграції ендогенного метану з надр на поверхню дна і товщу води і зробити 
внесок в теорію походження чорноморського метану 

Г.д.т. № 096 відповідальний виконавець к.х.н. Пономорева Л.П. Виявлено техногенне забруднення об’єктів морського 
середовища як у прибережних зонах, так і у віддалених від них районах, та іх впливу на екосистеми Чорного моря. Проведений аналіз 
виявлених  відмінностей хімічного складу рідких вуглеводнів і виявлені ділянки нафтового забруднення. 

 
Наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-

дослідних робіт 
Д.б.т. № 539 «Вивчити процеси формування та просторового розподілу метану у Чорному морі та теоретично обґрунтувати 

його вплив на еко- та геосистеми басейну», науковий керiвник д.геол.-мiн. н. Янко В.В. обсяг фiнансування за 2015 рiк 173,858 тис. 
гривень.  

Складено узагальнений списк літератури, банк даних та комлект карт по просторовому розподілу метану за літературними 
джерелами.  

 Створено ГІС- автоматизована карта з локалізацієй зон тектонічних порушень як 
можливих шляхів міграції ендогеного метану з надр. 

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки

Результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок

Д.б.т. № 539 «Вивчити процеси формування та просторового розподілу метану у Чорному морі та 
теоретично обґрунтувати його вплив на еко- та геосистеми басейну», науковий керiвник д.геол.-мiн. н. 
Янко В.В. Створена ГІС-автоматизована об’єднана карта-схема тектонічних порушень, геоморфологіч-
них структур  з нанесеними на неї місцями концентрації метану та грязьовими вулканами у Чорному 
морю. Вона дозволяє простежити можливі шляхи міграції ендогенного метану з надр на поверхню дна 
і товщу води і зробити внесок в теорію походження чорноморського метану

Г.д.т. № 096 відповідальний виконавець к.х.н. Пономорева Л. П. Виявлено техногенне забруднення 
об’єктів морського середовища як у прибережних зонах, так і у віддалених від них районах, та іх впли-
ву на екосистеми Чорного моря. Проведений аналіз виявлених  відмінностей хімічного складу рідких 
вуглеводнів і виявлені ділянки нафтового забруднення.
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Наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт

Д.б.т. № 539 «Вивчити процеси формування та просторового розподілу метану у Чорному морі та 
теоретично обґрунтувати його вплив на еко- та геосистеми басейну», науковий керiвник д.геол.-мiн. н. 
Янко В.В. обсяг фiнансування за 2015 рiк 173,858 тис. гривень. 

Складено узагальнений списк літератури, банк даних та комлект карт по просторовому розподілу 
метану за літературними джерелами. 

Створено ГІС- автоматизована карта з локалізацієй зон тектонічних порушень як можливих шляхів 
міграції ендогеного метану з надр.

Складено узагальнений список літератури та банк даних мікробіологічних досліджень по літератур-
ним джерелам.

ГІС- автоматизована карта, що створена,  є  інноваційною, та дозволяє простежити можливі шляхи 
міграції ендогенного метану з надр на поверхню дна і товщу води і зробити внесок в теорію походжен-
ня чорноморського метану. Проект є інноваційним і являє собою першу серйозну спробу інтегруван-
ня досліджень шляхом об’єднання широкого кола дисциплін з природничих, точних наук та наук про 
життя і, тим самим, сприятиме забезпеченню конкурентоспроможності України у світі та сприятиме 
сталому розвитку суспільства і держави

У 2015 році виконувалась госпрозрахункова науково-дослідна тема «Проведення аналізу по визна-
ченню якості нафти та нафтопродуктів у морському середовищу з визначенням складу та структури 
у залежності від генезису». (г.д.т. № 096 відповідальний виконавець к.х.н. Пономорева Л. П.). Обсяг 
фінансування 50,00 тісяч. гривен. Проведені дослідження по виявленню техногенного забруднення 
об’єктів морського середовища як у прибережних зонах, так і у віддалених від них районах , та іх впли-
ву на екосистеми Чорного моря. 

Аналітичні роботи включали вивчення фракційного складу нафтових вуглеводів морської води та 
доних відкладів. Встановлено, що донні відкладення прибережних зон з зафіксованими аварійними 
розливами нафти характеризуються значним підвищенням концентрацій нафтових вуглеводів з фіксо-
ваним фракційним складом. 

За результатами дослідження проведена оцінка внеску антропогенної складовій у сучасних донних 
відкладах і водних екосистемах.  Проведений аналіз виявлених  відмінностей хімічного складу рідких 
вуглеводнів і виявлені ділянки нафтового забруднення. Проводилися роботи з контролю над станом 
льяльних вод, визначені ареали поширення нафтопродуктів у результаті аварійних розливів на морі.

VІ. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2015 році у 
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою:
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 Складено узагальнений список літератури та банк даних мікробіологічних досліджень 
по літературним джерелам. 

ГІС- автоматизована карта, що створена,  є  інноваційною, та дозволяє простежити 
можливі шляхи міграції ендогенного метану з надр на поверхню дна і товщу води і зробити 
внесок в теорію походження чорноморського метану. Проект є інноваційним і являє собою 
першу серйозну спробу інтегрування досліджень шляхом об'єднання широкого кола 
дисциплін з природничих, точних наук та наук про життя і, тим самим, сприятиме 
забезпеченню конкурентоспроможності України у світі та сприятиме сталому розвитку 
суспільства і держави 

 У 2015 році виконувалась госпрозрахункова науково-дослідна тема «Проведення 
аналізу по визначенню якості нафти та нафтопродуктів у морському середовищу з 
визначенням складу та структури у залежності від генезису». (г.д.т. № 096 відповідальний 
виконавець к.х.н. Пономорева Л.П. ). Обсяг фінансування 50,00 тісяч. гривен. Проведені 
дослідження по виявленню техногенного забруднення об’єктів морського середовища як у 
прибережних зонах, так і у віддалених від них районах , та іх впливу на екосистеми Чорного 
моря.  

Аналітичні роботи включали вивчення фракційного складу нафтових вуглеводів 
морської води та доних відкладів. Встановлено, що донні відкладення прибережних зон з 
зафіксованими аварійними розливами нафти характеризуються значним підвищенням 
концентрацій нафтових вуглеводів з фіксованим фракційним складом.  

 За результатами дослідження проведена оцінка внеску антропогенної складовій у 
сучасних донних відкладах і водних екосистемах.  Проведений аналіз виявлених  
відмінностей хімічного складу рідких вуглеводнів і виявлені ділянки нафтового забруднення. 
Проводилися роботи з контролю над станом льяльних вод, визначені ареали поширення 
нафтопродуктів у результаті аварійних розливів на морі. 

 

VІ. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 
2015 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою: 
№ 
з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, 
де опубліковано 
роботу 

Том, номер (випуск, перша-остання 
сторінки роботи 

 
     

Статті, прийняті редакцією до друку 
1 Esin, 

N.V., 
Esin, N.I., 
Yanko, V. 

The Black Sea 
basin filling by 
the 
Mediterranean 
salt water 
during the 
Holocene. 

Quaternary 
International  
 

http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.05.011 
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Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених
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Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених. 
 

Роки Кількість студентів, які 
беруть участь у наукових 

дослідженнях 
та відсоток від загальної 

кількості студентів 

Кількість молодих 
учених, які працюють у 

ВНЗ або науковій 
установі 

Відсоток молодих 
учених, які 

залишаються у ВНЗ 
або установі після 

закінчення 
аспірантури 

2012 4   
2013 3   
2014 3   
2015 4 1  

 
Студенти факультету щорiчно проходять виробничу практику в лабораторii, та 

приймають участь в дослiдженнях. Отримані в ходi виконання цiх робот результати 
використовують студентами при написаннi кваліфікаційних та дипломних робіт. Зокрема у 
2015 роцi за матерiалами  науково-дослiдних робот лабораторії було виконано двi дипломнi 
та одна кваліфікаційна робота. 

.Наукова та науково-технічна  діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами 
Національної академії наук України 

Співробітники лабораторії сумісно з Інститутом геологічних наук НАН України проводять підготовчі роботи по проекту що 
передбачає складення Національного банку геологічної інформації по Світовому океану. У звітному році були надані консультації з 
технічних питань співробітникам ІГН НАН України.  

Поліпшення рівня  інформаційного забезпечення наукової діяльності 
У ході реалізації Проекту 226592“Upgrade Black Sea SCENE” (Сьомої рамочної 

програми Євросоюзу) співробітники лабораторії мають можливість користуватися Інтернет-
ресурсами міжнародного Центра обміну океанографічних даних та інформації Міжурядової 
Океанографічної Комісії  UNESCO, що дозволить вийти на новий рівень обробки та 
узагальнення інформації з морської геології, як Чорного моря, так і Світового океану. Але 
приміщення лабораторії немають  підключеня до університетської компьютерної мережі, що 
погіршує інформаційне забезпечення наукової діяльності. 

 
Основними труднощами та недоліками  в організації досліджень в лабораторії є недостатнє фінансове 

та матеріально-технічне забезпечення підрозділу. Щоб тримати високий рівень фундаментальних та 
прикладних досліджень з напрямку „Дослідження про Землю” необхідно модернізувати існуючу матеріально-
технічну базу, яка вже застаріла і потребує вдосконалення. Такий стан матеріально-технічної бази стримує 
більш широку участь науковців лабораторії в державних та зарубіжних науково-технічних програмах.  
 

Студенти факультету щорiчно проходять виробничу практику в лабораторii, та приймають участь 
в дослiдженнях. Отримані в ходi виконання цiх робот результати використовують студентами при 
написаннi кваліфікаційних та дипломних робіт. Зокрема у 2015 роцi за матерiалами  науково-дослiдних 
робот лабораторії було виконано двi дипломнi та одна кваліфікаційна робота.

Наукова та науково-технічна  діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами 
Національної академії наук України

Співробітники лабораторії сумісно з Інститутом геологічних наук НАН України проводять підготов-
чі роботи по проекту що передбачає складення Національного банку геологічної інформації по Світо-
вому океану. У звітному році були надані консультації з технічних питань співробітникам ІГН НАН 
України. 

Поліпшення рівня  інформаційного забезпечення наукової діяльності

У ході реалізації Проекту 226592“Upgrade Black Sea SCENE” (Сьомої рамочної програми Євро-
союзу) співробітники лабораторії мають можливість користуватися Інтернет-ресурсами міжнародного 
Центра обміну океанографічних даних та інформації Міжурядової Океанографічної Комісії  UNESCO, 
що дозволить вийти на новий рівень обробки та узагальнення інформації з морської геології, як Чорно-
го моря, так і Світового океану. Але приміщення лабораторії немають  підключеня до університетської 
компьютерної мережі, що погіршує інформаційне забезпечення наукової діяльності.

Основними труднощами та недоліками  в організації досліджень в лабораторії є недостатнє фінан-
сове та матеріально-технічне забезпечення підрозділу. Щоб тримати високий рівень фундаментальних 
та прикладних досліджень з напрямку „Дослідження про Землю” необхідно модернізувати існуючу ма-
теріально-технічну базу, яка вже застаріла і потребує вдосконалення. Такий стан матеріально-технічної 
бази стримує більш широку участь науковців лабораторії в державних та зарубіжних науково-техніч-
них програмах. 
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2.2.15 . НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 
І ПРИЛАДІВ  СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ  ННЦОП ОНУ)

Директор – С. І. Ракитська

Напрямки діяльності 
Специфіка підрозділу це створення передумов  для  проведення  досліджень   у   галузі природничо-

математичних та  технологічних  наук з метою підготовки висококваліфікованих кадрів та розроблення 
ефективних технологій.  Центр надає можливість виконання на обладнанні Центру науково-дослідних 
робіт співробітників університету і сторонніх організацій. Зусилля співробітників Центру спрямовані 
на створення необхідних технічних  умов дослідникам в  проведенні  фундаментальних та прикладних 
досліджень та науково-технічних розробок в області біології, біотехнології,  хімії, прикладної механіки 
і фізики, екології, фармації тощо. 

До складу Центру входить:
Метрологічна служба  університету.
Центральний склад дорогоцінних металів.
Сховище прекурсорів.
Лабораторія електронної мікроскопії.
Кабінет підготовки зразків методом магнетронного напилення.
Кабінет газової хроматографії.
Лабораторії біотехнологічного напрямку.

Метрологічна служба  університету   
Прийняті і оброблені заявки від підрозділів ОНУ по метрологічній повірці та атестації засобів вимі-

рювальної техніки (ЗВТ). Проведений тендер по коду класифікатора 71.20.1 Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування. Укладений  тендерний договір щодо закупівлі послуг з ДП «Одесастан-
дартметрологія». 

Проведена робота по підготовці ЗВТ до повірки, атестації  на місті експлуатації  згідно переліку 
2015 року.  Проведена робота по доставці ЗВТ в ДП «Одесастандартметрологія» на повірку.  Розпо-
чата  робота по перевірці ЗВТ по підрозділам ОНУ, що використовуються в дослідницьких  роботах та 
підлягають повірці або консервації у 2016 році. Проведена консервація вимірювальних приладів ОНУ 
імені І.І.Мечникова. Проведене переведення ЗВТ у розряд учбового на підставі звернення керівника 
підрозділу. Проведене виведення приладів з переліку ЗВТ, у зв’язку  зі списанням. Проведена робота по 
контролю за дотриманням правил експлуатації ЗВТ та методик виконання вимірювань. 

Складено план роботи на 2016 рік, згідно з  вимогами Закону України «Про метрологію та метроло-
гічну діяльність»,  та перелік ЗВТ на 2016 рік  переданий на перевірку  у ДП «Одесастандартметроло-
гія»  для  узгодження та укладення  договору на наступний рік.  

У зв’язку з  прийняттям нормативних документів України, направлені  на гармонізацію  з міжнарод-
ними та європейськими нормативними документами, та скасування нормативних документів України  
відповідно до Закону України «Про стандартизацію» та Розпорядженням  Кабінету Міністрів України 
від 26.11.2014 № 1163-р,  університет має потребу відправити спеціаліста та семінар «Особливості ді-
яльності лабораторій у відповідності з новим законодавством в галузі метрології».

 
Центральний склад дорогоцінних металів
Для виконання деяких науко-дослідних робіт необхідне використання дорогоцінних металів (золо-

то, срібло, платина та ін.), а також вироби з них, а саме: електроди, хімічний посуд, проволока, фольга 
та інше. 

Відповідно до вимог інструкцій Мінфіна України за № 1230 від 28.11.2012 року ННЦОП: 
• Веде належний облік, використання, витрачання дорогоцінний металів, хімічних сполук їх 

вмістом.
• Забезпечує зберігання.
• Проводить щорічну інвентаризацію.
• Забезпечує  технологічно можливе збирання брухту та відходів із вмістом дорогоцінних металів 

від виконання науково-дослідних робіт для передачі суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на 
здійснення господарської діяльності зі збирання, первинної обробки брухту і відходів.
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 У 2015році видані дорогоцінні метали на виконання наукового дослідження кафедри теплофізики 
згідно заявки та рапорту… керівника тематики Калінчак В.В.

Сховище прекурсорів
Для забезпечення  науково-дослідних робіт по держбюджетних темах, в учбовому процесі на кафе-

драх для проведення лабораторних занять та при виконанні дипломних робіт і наукових досліджень, 
отримали та використали прекурсори наступні підрозділи: Кафедра органічної хімії, Кафедра біохімії, 
Кафедра генетики, Кафедра загальної хімії і полімерів, ПНДЛ ПЕ БННЦ, ПНДЛ-5 БННЦ, ПНДЛ-4, 
РЦІМЕД, ПНІЛ-3. Загалом прекурсори придбані  на суму 3153,90 гривен.

Лабораторія електронної мікроскопії
У 2015 році в лабораторії електронної мікроскопії організовані та проведені консультації, практичні 

та теоретичні семінари  для студентів  біологічного факультету ,учнів Чорноморського , Приморського 
ліцеїв, учнів 9 класу  с. Струмок Татарбунарського району Одеської області, слухачів  9 Літньої школи 
« Молекулярної мікробіології і біотехнології».

В рамках підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів Миколаївської області проведе-
ний семінар для вчителів хімії та біології.   Проведено планове технічне обслуговування ПЕМ-100-
01 та спільно з Центром комп’ютерних технологій виконана робота по оновленню системного блоку та 
реанімовано програмне забезпечення комп’ютера,  який  обслуговує ПЕМ-100-01.

Виконана спільна робота з:
• Одеським національним університетом «Морська академія» в рамках досліджень тонких про-

шарків рідини (доц. кафедри фізики та хімії Попівський А.Ю.) ;
•  Інститутом горіння та нетрадиційних технологій ОНУ у рамках бюджетної тематики № 537 

«Дослідження впливу домішок, що легко іонізуються на розмір та морфологію продуктів згорання ме-
талів у ЛДДФ».

Загалом підготовлено, оглянуто, оброблено та передано  для публікацій  більше ніж двохсот зразків. 
Проведено практичних занять для студентів, в рамках навчального процесу - 12 академічних годин. 

Проведено медичний огляд співробітників, що обслуговують ПЕМ-100-01. Згідно з наказом  99-02 від 
30.11.2015р., проведена інвентаризація джерел іонізуючого випромінювання, складений акт. Згідно з 
наказом  № 100-02 від 30.11.2015р.  складений звіт про стан радіаційної безпеки в ННЦОП ОНУ. 

Кабінет підготовки зразків на ВУП-5М
У кабінеті підготовки зразків організована і проведена лекція з техніки підготовки зразків для сту-

дентів 3 курсу біологічного факультету спеціальність «Біотехнологія».  Надана  консультація з викорис-
танню приладів при електрофоретичному поділі вірусів. Також була надана методична та технічна до-
помога при обслуговуванні електронного мікроскопа (діагностика роботи вакуумних датчиків, робота 
з налагодження програмного забезпечення та діагностиці неполадок комп’ютера мікроскопу.

Виконана робота з напилювання плівок з різних матеріалів (вуглець, ніхром, нікель та ін.), Підготов-
лено близько п’ятдесяти  сіточок-підкладок. 

У тому числі, для підготовки зразків для вивчення на електронному просвічуючому  мікроскопі. 
Робота включала в себе пошукову частину - вивчення літературних джерел і пробні напилення.  Необ-
хідність пошукових робіт пов’язана з відсутністю точної теорії поверхні, недостатньою вивченістю 
різних факторів, що впливають на якість формованих шарів, які є і важливими науковими проблемами, 
активно розробляються протягом тривалого часу, і важливими з точки зору розвитку новітніх техноло-
гій. Роботи виконувалися спільно з:

• Одеським національним університетом «Морська академія» в рамках досліджень тонких про-
шарків рідини (доц. кафедри фізики та хімії Попівський А.Ю.) ;

• «Інститутом горіння та нетрадиційних технологій» ОНУ в рамках бюджетної теми № 537 
«Дослідження впливу легко іонізуючої домішки  на розмір і морфологію продуктів горіння металів в 
ЛДДФ»;

• «Проблемною лабораторією фізики аеродисперсних систем» БННЦ ОНУ.
 При приготуванні зразків використовувалися методи, на які співробітником кабінету підготовки 

зразків були отримані патенти, у тому числі:
• Семенов К.І. «Спосіб підготовки зразків для дослідження з упорядкованим розтушування на-

ночасток»  
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Патент № 95969 від 04.08.2015.
• Семенов К.І., Хлєбнікова М.Є. «Спосіб контролю товщини напилюваного шару»  Патент 87510 

від 10.02.2014.
• Розроблені методи були використані при реалізації нового способу: Семенов К.І. «Спосіб над 

швидкого отримання потенціального рельєфу зображення» Патент  №95968 12.09.2015, а також при 
підготовці зразків для досліджень чанового вилуговування рідкісних металів (Блайда І. А., Васильє-
ва  Т. А., Семенов К. І.  Заявка № u201505364 на патент України «Спосіб чанового вилуговування 
рідкісних металів» від 02.06.2015 р), результати яких опубліковані співробітниками в працях III-ій 
Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні ресурсозберігаючі технології. проблеми та 
перспективи. «9 - 13 листопада 2015, Одеса, Україна. (Семенов К. І., Блайда І. А., Васильєва Т. В., Слю-
саренко Л. І., Ракитська С. І. Конструкція багатостадійного  чанового біореактора  для вилуговування. 
С. 151-156 .; Семенов К. І., Блайда І. А., Васильєва Т. В., Слюсаренко Л. І., Земляний А. Д., Ішков Ю. В. 
Зміна фізико-хімічних показників відходів енергетики після мікробіологічної обробки. С. 292-297.  

Запатентовані методи були також використані при розробці нового способу,  який був представлений 
на всеукраїнському конкурсі «Інноваційний прорив» (Семенов К. І. - проект ІП2014-014 Елементний 
аналіз газів, http://ukrinnovation.com/archive/projects-2014-2015 /).

Проведена предметна робота з підготовки зразків, і наукова робота по вдосконаленню відомих шля-
хів підвищення якості такої підготовки, що дозволило внести вклад в успішне виконання держбюджет-
них тем, а також отримати охоронні документи на право інтелектуальної власності України та публі-
кації в матеріалах міжнародної конференції, що в сукупності охоплює напрямки діяльності ННЦОП в 
повному обсязі.

У 2016 рік планується продовження співпраці з підготовки зразків і її вдосконаленню з вище пере-
ліченими підрозділами ОНУ,  конструювання установки по інтенсифікації вилуговування металів (у 
рамках триваючої держбюджетної тематики), подача 1 патенту, 1 стаття в фахове виданні з біологічних 
наук. 

Лабораторія біотехнологічного напрямку
Обладнання та прилади лабораторії пройшли метрологічну атестацію та перевірку. Призначені від-

повідальні   за технічний стан і працездатність приладів.  Розроблені відповідні інструкції та рекомен-
дації.  Призначена відповідальна за ОТ і ТБ. 

Налагоджена робота стерилізаційної кімнати. Кейдалюк А. В.  призначена відповідальною, за робо-
ти з судинами працюючих під тиском, яка пройшла навчання та отримала  посвідчення.

Кабінет газової хроматографії
В кабінеті хроматографії проведена робота з приладами та документацією, технічне обслуговування 

обладнання, організовані та проведені практичні та теоретичні семінари для студентів. 
За 2015 рік було проведено близько 100 інжекції по 3  тематикам.
Проведені практичні завдання у рамках  Х Літньої  школи з молекулярної мікробіології та біотехно-

логії (червень 2015). 
Згідно з наказом ректора №  70-02 від 19.08.2015р. проведено навчання та перевірка знань з питань 

охорони  праці  і  безпеки життєдіяльності  і складений іспит. 
Проведено навчання з питань забезпечення радіаційної безпеки та перевірки знань персоналу і сту-

дентів у встановленому порядку з відміткою в журналі інструктажів. 
У травні 2015 року Ракитська С. І. взяла участь у IV засіданні обласної педагогічної Відкритої студії 

«Наука і ми» з виступом «Високотехнологічне обладнання як інструмент для сучасних наукових до-
сліджень ОНУ імені І. І. Мечникова». Яка проводилась  Обласною педагогічною Відкритою студією  
для творчих учителів природничих дисциплін ЗНЗ Миколаївщини та учнів обласної очно-дистанційної 
школи «Інтелектуальний резерв Миколаївщини». 

Забезпечено технічними заходами та реагентами Х Літньої  школи з молекулярної мікробіології та 
біотехнології (червень 2015). 

Співробітники Ракитська С. І. та Шевцова І. І. взяли участь у роботі: 4 Регіонального семінару   
«Підвищення обізнаності та освіти з біобезпеки  та біозахисту в Україні»,  який відбувся 27-28 травня 
2015 р. у рамках та з фінансової підтримки Партнерського проекту Р633 « Освіта  та  поширення знань 
в Україні  між: – Міністерство Оборони Великобританії; – Українським науково-технологічним  Цен-
тром; – Інститутом біохімії ім.О. В. Паладіна; - Національної Академії Наук, – Українською асоціацією 
біобезпеки.
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Центр взяв участь у роботі  III-ї  Міжнародної  науково-практичній конференції «Сучасні ресурсоз-
берігаючі технології. проблеми та перспективи. «9-13 листопада 2015, Одеса, Україна.  

Центр пройшов перевірку  відділом охорони праці та працює над зауваженнями. 
Проведено ціновий запит та закупівля реагентів та посуду для наукових досліджень по держбюджет-

ним тематикам.
Оброблені та виконані заявки по ремонт лабораторного обладнання, що надійшли в наукову частину 

по держбюджетним тематикам.
У 2015 році конференції та семінари університету співробітники забезпечили виставковими 

стендами. 
Закінчений поточний ремонт приміщення для лабораторії морських мікроорганізмів та віртуальної 

лабораторії, проводиться їх оснащення.
Власними силами  розпочали  ремонт  приміщення для зберігання приладів,  які тимчасово не ви-

користовується. 
Проведена консультація науковців кафедри біохімії спільно з представниками компанії «АЛСІ 

ХРОМ», з вибору обладнання для наукових робіт згідно очікуваних параметрів.
Прийнята участь в експедиціях для забору проб на о.Сасик,  лиманах -Дністровський,  Куяльниць-

кий та Телегульський. 
У  контексті інтеграції до європейського освітнього простору відбулися зустрічі гостей з Франції, 

Греції, Японії,  Англії, Словенії.
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2.2.16 . АСПІРАНТУРА І ДОКТОРАНТУРА

Завідувач відділу – кандидат фізико-математичних наук, доцент О. П. Федчук

Загалом для навчання в аспірантурі ОНУ відкрито 105 спеціальностей, на яких в 2015 році навчало-
ся всього 427 аспірантів (256 осіб на стаціонарі та 171 аспірант – заочно), наукових керівників, які керу-
ють аспірантами – 180 осіб. Основною прикметою прийому 2015 року стало  надзвичайне скорочення 
бюджетних місць, особливо на стаціонарну форму навчання. Заявка ОНУ на підготовку науково-педа-
гогічних кадрів через   аспірантуру за бюджетні гроші на 2015 р. складала 62 місця на стаціонар та 39 
місць для заочної форми, а отримано було лише 70 місць. В цьому році відзначаємо зростання кількості 
контрактних аспірантів. За підсумками 2015 року на навчання  аспірантурі за контрактом прийнято 81 
особу, з яких на денну форму вступив – 61 аспірант та 20 на заочну.

Найвищою кваліфікацією науково-педагогічних кадрів в Україні є науковий ступінь доктора наук. 
Цьому виду підготовки приділяється особливо велика увага з боку керівництва ОНУ та його навчаль-
них підрозділів. Всього для навчання в докторантурі ОНУ відкрито 56 спеціальностей. Наукових кон-
сультантів, які керують докторантами – 10 осіб.

Сьогодні в докторантурі ОНУ навчається 14 осіб, 3 з яких навчаються за власні кошти. Наявності 
контрактних докторантів та аспірантів сприяє також відносно невисока ціна вартості навчання. В ОНУ 
відкрито та працює на даний час 10 спеціалізованих вчених рад (6 докторських та 4 кандидатських), які 
проводять захисти дисертацій з 22 наукових спеціальностей. Найбільша кількість захистів у 2015 році 
відбулася на факультеті романо-германської філології, а саме 13 кандидатських, 6 з яких були захищені 
достроково, та 2 докторські.

Основні показники роботи аспірантури і докторантури в 2015 році подані в таблиці.

Підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру ОНУ є частиною плану 
перспективного розвитку ОНУ і має пріоритетне значення для успішного розвитку і самого існування 
класичного Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 
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328

РОЗДІЛ ІІІ. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Проректор – кандидат фізико-математичних наук, професор С. Ф. Скороход

3.1. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Керівник – кандидат фізико-математичних наук В. С. Гриневич

Інформація про науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями у 2015 році. 
Одеський національний університет імені  І. І. Мечникова займає активну позицію у галузі міжна-
родного співробітництва з метою подальшого укріплення іміджу університету як високопрофесійного 
навчального і наукового центру, який здійснює вагомий вплив на економічний, соціальний розвиток ре-
гіону, на подальше удосконалення якості наукових досліджень, навчально-виховного процесу і системи 
адміністрування в університеті. Університет високо цінує міжнародні контакти і ефективно співпрацює 
з країнами ближнього і дальнього зарубіжжя. В теперішній час при фінансовій підтримці Європейсько-
го Союзу активно працюють програми трансграничного співробітництва з партнерами країн-сусідів. 
Активну участь університету у міжнародних проектах, освітніх програмах, реалізація договорів та про-
грам міжнародного співробітництва дозволяє розвивати академічну мобільність студентів та співробіт-
ників з метою придбання і впровадження передового міжнародного досвіду, розширення професійних 
знань і навичок, обговорення, розробки та реалізації проектних ідей, зміцнення іміджу університету.  

У 2015 році Одеський національний університет був представлений наступними заходами:
44 країни партнери, серед яких: Литва, Словенія, Бельгія, Ірак, Німеччина, Канада, Королівство Да-

нія, Сполучені Штати Америки, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Грузія, 
Угорщина, Азербайджан, Білорусь, Норвегія, Російська Федерація, Фінляндія, Польща, Італія, Китай, 
Франція, Швейцарія, Австрія, Ізраїль, Латвія, Румунія, Туреччина, Японія, Соціалістична Республіка 
В’єтнам, Греція, Чехія, Швеція, Іспанія, Нідерланди, Казахстан та Малайзія.

112 установ-партнерів, серед яких: Європейський Гуманітарний Університет, Університет Марібору 
ISCOMET, Інститут етнічних і регіональних студій, КНУ імені Т. Шевченка, ЛНУ імені І. Франка, «Єв-
ропейська Університетська Асоціація», Університет міста Пассау, Міжнародний фонд «Відродження», 
національні фонди Фундацій Відкритого Суспільства в Молдові та Грузії, Офіс Ради Європи в Україні, 
Посольство США, «Закордонні справи, комерція та розвиток» Канади, Університет Західної Англії, 
Європейський гуманітарний університет, Каунаський технологічний університет (Литва), Університет 
Тампере (Фінляндія), Університет Гринвічу (Сполучене Королівство), Університет м. Марібор, Інсти-
тут фізико-органічної хімії НАН Білорусі, Інститут прикладної фізики Академії наук Молдови, Інсти-
тут фізичної хімії ПАН, м. Варшава, Кубанський державний університет, Giorgio Lollino – president XII 
IAEG Congress – Torino 2014, Шанхайська Астрономічна обсерваторія АН Китаю, Інститут астрономії 
Антона Паннекука, Університет Амстердама, Обсерваторія Парижу, Європейська Південна Обсервато-
рія, Женева ЦЕРН (Європейська організація з ядерних досліджень), Єврейський ун-т Єрусаліма, Центр 
Чейза, Европейський інститут мембран університету Монпелье-2, Університет Латвії, м. Рига, Органі-
зація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (UNESCO), Міжнародний союз геологічних 
наук (IUGS), Інститут геології і геофізики Азербайджанської Академії наук, Інститут проблем хімічної 
фізики РАН, м. Черноголовка, Публічна компанія AG, м. Дармштадт, Університет прикладних наук, 
м. Оснабрюк, Природничо-Гуманістичний Університет, м. Щедельце, Інститут сільськогосподарської 
генетики,. Ханой, Університет м. Умеа, Університет Софія Антиполіс, м. Ніцца, Рада досліджень при-
родного середовища NERC – Великобританія, Національний центр морських досліджень, Греція.

91 тема співробітництва, серед яких: Програма «Трансформації прикордоння: Україна, Молдова, Бі-
лорусь» - за фінансової підтримки Корпорації Карнеги, Нью-Йорк та адміністративній співпраці Аме-
риканських Рад з міжнародної освіти (ACTR/ACC ELS). 

Отримано грант для проведення індивідуального дослідження «Законодавче забезпечення Європей-
ської політики сусідства та належне врядування» – партнерська угода в рамках 530391–TEMPUS-1-
2012-1-SI- TEMPUS – JPCR.

Без цільового фінансування «Сприяння формуванню сталої та автономної системи вищої освіти у 
країнах східної Європи» – партнерська угода в рамках 530465-TEMPUS-1-2012-1-BE-TEMPUS-SMGR.

Без фінансування з боку ОНУ імені І. І. Мечникова Проект TEMPUS IV «Крос-медіа і якісна журна-
лістика» - проект здійснюється за рахунок повного фінансування ЄС – номер угоди – 2012 – 3046/001-
001, номер проекту 530 599 – Tempus -1-2012-1-DE-TEMPUS-JPCR;
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«Процесуальні гарантії підозрюваних осіб» - меморандум між програмною ініціативою «Права лю-
дини і правосуддя» та договір підряду з викладачем кафедри конституційного права та правосуддя 
ОНУ ім. І. І. Мечникова Левенець А. В. 

Без цільового фінансування EUNEG Право Європейської політики сусідства та «якісного» держав-
ного управління – TEMPUS Joint Project – Curricular Reform 2012-3004/001/001.

Без цільового фінансування Дослідження сорбційної активності волокнистих сорбентів ФІБАН по 
відношенню до сполук урану (VI) – угода про науково-технічне співробітництво між лаб. сінтеза ІН-
ФОХ НАНБ та каф. фіз. та коллоідної хімії від 22.12.2010 р.

Без цільового фінансування Участь у 12-му конгресі Міжнародної асоціації інженерної геології (XII 
International IAEG Congress, Torino, September 15th-19th, 2014).

Фінансування оргвнеску за рахунок Оргкомітету конгресу «Дослідження великомасштабної струк-
тури Всесвіту» - фінансове забезпечення візитів до Трієсту.

Індивідуальний грант «Senior Associate», 2009-2014 «Дослідження хімічного складу зір кулястих 
скупчень» - фінансове забезпечення перебування в Вільно;

Спільна експлуатація телескопа НДІ АО ОНУ.  Дослідження змінних зір» – фінансування витрат на 
перебування співробітників НДІ АО ОНУ в Словаччині – договір про співпрацю між НДІ АО ОНУ та 
Астрономічною обсерваторією м. Гуменне;

GAIA мережа наземної підтримки для об’єктів Сонячної системи (Gaia-FUN-SSO) - фінансова під-
тримка візитів та участі у семінарах і нарадах;

Реалізація роботи університетського факультативу «Сучасна юдаїка та ізраїлезнавство» - фінансу-
вання окремих культурних заходів та освітянських програм здійснюється на підставі домовленостей у 
кожному окремому випадку – угода про освітянське співробітництво між ОНУ та ІКЦ;

Проект FP-7 “DEVELOPMENT OF NANOTECHNOLOGY BASED BIOSENSORS FOR 
AGRICULTURE – BIOSENSORS-AGRICULT” – надходження коштів в ОНУ не передбачено – договір 
в рамках проекту PIRSES_GA-2012-318520;

Індивідуальний грант програми Erasmus Mundus Action 2, Strand 1, проектів BMU-MID, MID WEBB.
Фінансування за рахунок приймаючої сторони Індивідуальний грант пост докторського стажування 

за програмою Eminence, Erasmus Mundus – д/б теми 497,511.
Без цільового фінансування IGCP 610 «Від Каспію до Середземномор’я зміни навколишнього серед-

овища і людської реакції протягом четвертинного періоду».
Без цільового фінансування Проект РП7 - Біомедична мета-боломіка, діагностика та лікування ту-

беркульозу - за програмою фінансування Марі Кюрі «TB prognosis-IRSES» «TB progno-sis-IRSES; a 
work-shop on biomedical metabolomics, TB diagnostics and treatment».

Без цільового фінансування Програма FP7 Проект: ECLAIRE «Ефекти впливу змін клімату на зміни  
забруднення повітря и стратегії реагування для європейських екосистем». Грантова угода FP7 №282910 
2011-2015.

Частка ОНУ – 55 000 Євро; Програма FP7/ Проект PERSEUS «Стратегічно орієнтовані морські еко-
логічні дослідження  південних європейських морів». Грантова угода FP7 №287600 2011-2015.

Частка ОНУ – 90 000 Євро; Проект MONET-Europe «Створення мережі моніторингу забруднення 
повітря і грунтів СОЗ (стійкими органічними забруднювачами) в регіоні центральної і східної  Європи 
та оцінка часових тенденцій в Європі». Договір про співробітництво між ОНУ ім. І. І. Мечникова та 
RECETOX від 21.02.2010 р. 2010-2014.

Без фінансування;  FP7 project ENVIROGRIDS «Нарощування можливостей для системи спостере-
жень і оцінки водозбору Чорного моря для підтримки сталого розвитку». Грантова угода FP7 №226740.

Частка ОНУ 140040 Євро.; UNDP – EU проект «Поліпшення моніторингу навколишнього середови-
ща Чорного моря» (EMBLAS). Грантова угода № 84971

Частка ОНУ 45 000 USD; Мінігрант “Емісії оксидe азоту з грунту в зимовий період (WTENOS - 
Wintertime Emission of Nitric Oxide from Soil (WTENOS) рамках гранту EC FP7 “Розподілена інфраструк-
тура для експериментів у галузі наукових досліджень екосистем (ExpeER)”. Грантова угода №262060

Вартість міні гранту 3000 Євро.; Проект Жана Моне «Відносини Європейського Союзу та України у 
фокусі: сусіди чи партнери?». Кошторис на 2015 р. – 93744 грн., у 2014 р. трат не було - угода № 2013-
4401/001-001 між ОНУ та Виконавчим агентством з освіти, аудіовізуальним засобам та культурі (ЄС).
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Підрозділи ОНУ імені І. І. Мечникова, які приймали участь у міжнародній діяльності – 17, серед 
яких: ІСН, Філософський факультет, Факультет журналістики, ЕПФ, Хімічний факультет, ГГФ, АО, 
Фізичний факультет, НДІФ, ІІПО, БІО, МННФТЦ, Регіональний центр інтегрованого моніторингу і 
екологічних досліджень, ІМЕМ та РГФ.

 Фінансування науково дослідних проектів загалом € 283 040, $ 45 000.
У 2014 році Одеський національний університет імені І. І. Мечникова підготував та уклав 6 міжна-

родних науково-освітянських угод.
Загальна кількість міжнародних науково-освітянських угод – 165.
В рамках напряму діяльності «запрошений професор» щорічно і, зокрема, в 2014 році впливові про-

фесори і дипломати провідних країн читають лекції студентам, молодим вченим, викладачам.
Отримані результати у галузі науки засобами міжнародного співробітництва забезпечили достойний 

імідж ОНУ імені І. І. Мечникова серед університетів України.

3.2. МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ (ЗА ПАРТНЕРАМИ)
285 

  
Міжнародні проекти (за партнерами) 

 
№ 
п/п 

Країна 
партнер (за 
алфавітом)  

Партнер (держава, 
організація, 
інститут, установа 
та ін.) 

Назва програми, 
проекту 

Документ, в рамках 
якого здійснюється 
співробітництво, 
термін його дії 

Очікувані результати та їх  
впровадження 

1.  Бельгія «Асоціація 
Європейських 
Університетів» 

«Сприяння 
формуванню сталої та 
автономної системи 
вищої освіти у країнах 
Східної Європи» 

Партнерська Угода 
530465 -TEMPUS-1-
2012-1-BE-TEMPUS-
SMGR  2012-2015 

Проведення досліджень у 
сфері європейського досвіду  
сучасної автономії 
університетів та формування 
пропозицій щодо реформи 
системи вищої освіти у 
контексті застосування 
загальноєвропейського 
досвіду 

2.  Білорусь National Academy of 
Sciences of Belarus, 
Minsk, Belarus 
Латвія University of 
Latvia, Riga, Latvia 
Франція European 
Institute of 
Membranes, 
Montpellier, France 
Швеція 
University of 
Linköping, Linköping,  
Sweden 
 

 “Development Of 
Nanotechnology Based 
Biosensors    For 
Agriculture – Biosensors-
Agricult”  

Програма FP7 проект 
PIRSES-GA-2012-
318520 
 2015 

Отримані нові зразки 
наноструктур на основі 
оксидів цинку, алюмінію та 
титану, та наночастинок 
золота.  
Досліджені структурні, 
електрофізичні, оптичні та 
адсорбційні властивості 
даних наносполук.  
Проведені дослідження з 
адсорбції біологічних 
речовин на поверхні 
зазначених наноматеріалів.  
Досліджено вплив товщини 
наносполук на їх оптичні та 
структурні властивості 
Організовані наукові 
семінари на за участю 
іноземних фахівців з Латвії 
та Швеції. 
Публікації  
1. Tuning of ZnO 1D 
Nanostructures by Atomic 
Layer Deposition and 
Electrospinning for Optical Gas 
Sensor Applications / by Viter 
R.; Abou Chaaya A.; Iatsunskyi 
I.; Miele P., Nowaczyk G.; 
Kovalevskis K.; Erts D.; 
Smyntyna V.; Bechelany M. 
//Nanotechnology, (2015) V.26, 
№ 10 105501 
2. Tuning of Optical and 
Structural Properties of 
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№ 
п/п 

Країна 
партнер (за 
алфавітом)  

Партнер (держава, 
організація, 
інститут, установа 
та ін.) 

Назва програми, 
проекту 

Документ, в рамках 
якого здійснюється 
співробітництво, 
термін його дії 

Очікувані результати та їх  
впровадження 

Au/ZnO Nanostructures /  
R. Viter, Z. Balevicius, A. 
Abou Chaaya, I. Baleviciute, 
L. Mikoliunaite, A. 
Ramanavicius, Z. Gertnere,  
A. Zalesska, V. Vataman,  
V. Smyntyna, D. Erts, P. Miele 
and M. Bechelany // Nanoscale 
Research Letters (2015) V.10 

2. 3. Structural and XPS 
Characterization of ALD Al2O3 
Coated Porous Silicon / S. 
Jurga, I. Iatsunskyi, M. 
Kempinski, M.Jancelewicz,  

3. K. Zaleski, S. Jurga, 
4. V. Smyntyna // Vacuum 113 

(2015) 52-58. 
5. Підготовлена публікація 

“Optical Biosensors Based on 
ZnO Nanostructures: 
Advantages and Perspectives.  
A Review” (A. Tereshchenko 
et.al.) 
Конференції  

6. 1. The development of immune 
biosensors based on TiO2 
photoluminescence 
nanostructures A. 
Tereshchenko, R. Viter,  

7. V. Smyntyna, Yu. 
Ogorodniichuk, N. Slyshyk,  

8. N. Starodub // 
EURONANOFORUM 2015 
Conference. – 10-12 June 2015, 
Riga, Latvia, Book of 
Abstracts, 2D – 198. 

9. 2. Immune Biosensors Based 
on Photoluminescence From 
TiO2 Nanoparticles / Alla 
Tereshchenko and Valentyn 
Smyntyna // Presentation 
Report. 1st International 
Workshop on Functional Oxide 
(FOX) Materials. October 1-2, 
2015, Linkoping University,  

10. 3. Structural and optical 
properties of TiO2 –Al2O3 
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№ 
п/п 

Країна 
партнер (за 
алфавітом)  

Партнер (держава, 
організація, 
інститут, установа 
та ін.) 

Назва програми, 
проекту 

Документ, в рамках 
якого здійснюється 
співробітництво, 
термін його дії 

Очікувані результати та їх  
впровадження 

nanolaminates produced by 
atomic layer deposition //  

11. V. Fedorenko ,  
12. I. Iatsunskyi,  M. Pavlenko,   
13. M. Jancelewicz , E. Coy,  
14. R. Viter / Proc. SPIE 9649, 

Electro-Optical Remote 
Sensing, Photonic 
Technologies, and Applications 
IX, Toulous, France; 10/2015. 
4. «Novel 1-D photonic 
materials, formed by atomic 
layer deposition / V.Vataman, 
R. Viter, V.Smyntyna et.al // 
New trends in nanotechnology 
of complex oxides and Dirac 
materials User,  2015, Riga, 
Latvia. 

3.  Великобри-
танія 

Рада  досліджень 
природного 
середовища NERC – 
координатор Марк 
Саттон 

Ефекти впливу змін 
клімату на зміни 
забруднення повітря 
и стратегії реагування 
для європ. екосистем 

Програма FP7 
Проект: ECLAIRE 
2011 -2016 
 

Закінчено польовий 
експеримент. спільно з 
партнерами  з Німеччини 
особливостей емісії озону та 
окислів азоту. Прийнято 
участь в 2 міжнародних 
нарадах і конференціях. 
Підготовлено 4 доповіді 

4.  Греція Hellenic Centre For 
Marine Research 
(HCMR) 
Національний Центр 
Морських 

Стратегічно орієнтовані 
морські екологічні 
дослідження  південних 
європейських морів   
 

Програма FP7/ 
Проект PERSEUS 
 2011-2016 
 

Почато впровадження 
Європейської директиви з 
морської стратегії у 
Чорноморському регіоні. 
Проведені вперше на Україні 
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№ 
п/п 

Країна 
партнер (за 
алфавітом)  

Партнер (держава, 
організація, 
інститут, установа 
та ін.) 

Назва програми, 
проекту 

Документ, в рамках 
якого здійснюється 
співробітництво, 
термін його дії 

Очікувані результати та їх  
впровадження 

Досліджень дослідження забруднення 
гідробіонтів токсичними 
металами і стійкими 
органічними 
забруднювачами. Проведено 
регіональну нараду в Одесі з 
30 учасниками. Прийнято 
участь в 2 міжн. нарадах 

5.  Європейський 
Союз 

Виконавче агентство 
з освіти, 
аудіовізуальним 
засобам та культурі,  
 

Проект Жана Моне 
«Відносини 
Європейського Союзу 
та України у фокусі: 
сусіди чи партнери?» 

Угода № 2013-
4401/001-001 між 
ОНУ та Виконавчим 
агентством з освіти, 
аудіовізуальним 
засобам та культурі 
(ЄС), термін дії – 
вересень 2003 – 
червень 2016 
 

Викладено в ОНУ три 
навчальні курси: 
«Європейська економічна 
інтеграція» (доц. Родіонова 
Т.А.); «Економіка єврозони» 
(проф. Якубовський С.О.); 
«Валютно-фінансова 
інтеграція країн ЄС» (проф. 
Якубовський С.О.). 
Організовано конкурс 
наукових робіт школярів 
Одеського регіону, 
присвяченого наслідкам 
європейської інтеграції для 
економіки України. 
Організовано П’яту 
міжнародну науково-
практичну конференцію 
«Добробут націй в умовах 
глобальної нестабільності» 

6.  Іспанія Мадрідський 
політехнічний 
університет, кафедра 
прикладної фізики 

Іонізаційна нестійкість 
в класичній та пиловій 
плазмі. 

Грант Міністерства 
економіки і інновацій 
Іспанії ESP 2013-
41078-R, 
2014 – 2016 р. 

Підготовка сумісних статей. 

7.  Китай Шанхайська 
Астрономічна 
обсерваторія АН 
Китаю 

«Астрометрія і 
фотомет-рія 
навколоземних 
космічних тіл»  

Договір 
про співпрацю з 
ШАО від 12.04.2010. 
Термін продовжено 
до 31.12.16 р. 

Проект переобладнання  та 
автоматизації одеського 
телескопу КТ-50; 
Спільні публікації: 
Remote Sensing of the EnviSat 
and Cbers-2B satellites rotation 
by photometry (Submit to Adv. 
in Space Res., 2015) 

8.  Латвія Університет Латвії, м. 
Рига 

“Development Of 
Nanotechnology Based 
Biosensors    For 
Agriculture – Biosensors-
Agricult” 

програма FP-7 2015 доповідь на  міжнародній 
конференції 
EURONANOFORUM, 10-12 
June 2015, Riga, Latvia. Тема 
доповіді: “The development of  
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№ 
п/п 

Країна 
партнер (за 
алфавітом)  

Партнер (держава, 
організація, 
інститут, установа 
та ін.) 

Назва програми, 
проекту 

Документ, в рамках 
якого здійснюється 
співробітництво, 
термін його дії 

Очікувані результати та їх  
впровадження 

immune biosensors based on 
TiO2 photoluminescence 
nanostructures”. 
Публікації:  
1.The influence of localized  
plasmons on the optical and 
structural properties of Au/ZnO 
nanostructures / R. Viter,Z. 
Balevicius, A. Abou Chaaya,  
I. Baleviciute, L. Mikoliunaite, 
A. Ramanavicius, Z. Gertnere, 
A. Zalesska, V. Vataman,  
V. Smyntyna, D. Erts, P. Miele 
and M. Bechelany//Journal of 
Materials Chemistry C, 2015, 
pp.6815-6821. 
2. Optical properties of 
ultrathin Al2O3/ZnO 
nanolaminates/R. Viter, I. 
Baleviciute, A. Abou Chaaya, 
L. Mikoliunaite, Z. Balevicius, 
A. Ramanavicius, A. Zalesska, 
V. Vataman, V. Smyntyna,  
Z. Gertnere, D. Erts, P.Miele, 
M. Bechelany//Thin Solid 
Films 594, 2015, pp.96–100. 

9.  Литва Kaunas University of 
Technology. Lithuania 

 «Освіта для лідерства, 
інтелігентності та 
розвитку таланту» 
ELITE – Education for 
Leadership.  Intelligence 
and Talent Encouraging   

Проект TEMPUS 
ELITE 
544343-TEMPUS-1-
2013-1-LT-TEMPUS-
SMHES 
1 грудня 2013 – 1 
грудня 2016 (36 
місяців) 

 Обмін досвідом. Участь у 
тренінгах та семінарах. 
Розробка метод. посібника 
«Соціологічні методи 
вимірювання лідерства» 
Розробка теоретичних основ, 
методологічних принципів, 
практичних засобів і 
рекомендацій щодо 
формування, проф. 
підготовки та належному 
розвитку лідерів-управлінців 
серед майбутніх фахівців, 
наук.-педагогічних 
працівників і співробітників 
унів-ту. Виявлення серед 
студентів особистостей, яким 
притаманні лідерські якості, з 
метою подальшого 
цілеспрямованого розвитку їх 
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управлінської 
компетентності, стратег. 
мислення, інновац. 
спрямованості, чітких 
світоглядних позицій і 
підготовки до ефективної 
керівної діяльності. 

10.  Литва  
 
 
 
 
Естонія 
 
Естонія 
 
Фінляндія 

Каунаський 
технологічний 
університет)  – 
координатор проекту;  
Естонська бізнес-
школа; 
Університет 
Гринвічу; 
Університет Тампере  
 

TEMPUS «Освіта для 
лідерства, 
інтелігентності та 
розвитку таланту» 
Грантова угода на 
виконання проекту  

Проект TEMPUS 
ELITE 
544343-TEMPUS-1-
2013-1-LT-TEMPUS-
SMHES 
01.12.2013 - 
01.12.2016 

Створення інфраструктури 
(персонал, обладнання, 
програмне забезпечення, 
інформ. ресурси) для ефект. 
реалізації університетами 
послуг з  лідерського та 
організац. 
потенціалу. Розробка 
методологічного та навч. 
середовища (контент, методи, 
інструменти) для ефект. 
реалізації унів-тами послуг 
з  навчання та організац. 
розвитку у 3 сферах (освіта, 
державна служба , 
підприємництво). Здійснення 
заходів щодо політичної, 
законодавчої, організаційної 
та громадської підтримки 
ролі університетів як 
генераторів соціального 
прогресу в імплементації 
державної політики 
з розвитку персоналу шляхом 
реалізації послуг з навчання 
та організаційного розвитку. 
Створення навчальних 
програм для формування та 
розвитку центру лідерства 
ОНУ ім. І. І. Мечникова 

11.  Нідерланди Інститут астрономії 
Антона Паннекука, 
Університет   
Амсердама 

«Цефеїди ІІ типу лиску 
Галактики. Дослід-
ження хімічного вмісту  
двох нових  зір типу W 
Vir: DD Vel  та HQ 
Car». 

Індивідуальне запро-
шення до співпраці. 
2015р. 
 

Уточнена класифікація двох 
нових  зір типу W Vir: DD 
Vel  та HQ Car – цефеїди II 
типу підкласу W Vir;  
визначено вміст елементів  в 
атмосферах    цих  змінних 
зір.   
Опубліковано  статтю в 
«Astronomy & Astrophysics» - 
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журналі з імпакт-фактором 
. 

12.  Норвегія Університет міста 
Берген, Посольство 
королівства Норвегія 
в Україні 

Границі Європи Короткостроковий 
грант Посольства 
Королівства Норвегія 
в Україні 
2015р. 

Видання збірки наукових 
робіт за результатами 
спільного наукового проекту 
групи «Гранці Європи» 
Бергенського університету та 
науковців Одеського 
університету. Δόξα / Doxa. – 
2015. – Issue 1(23) 

13.  Південна 
Корея 

Астрономічна 
обсерваторія 
Чунбуцького 
національного 
університету, м. 
Чонгджу 

Феноменологічне 
моделювання змінних 
зір 

Угода, 2015 Результати від 
співробітництва – публікації 
в журналах з імпакт-
фактором: опубліковано 1 
статтю. 

14.  Польща Інститут Іоанна 
Павла ІІ, Краків,  

Краківські зустрічі 
(щорічна наукова 
конференція з історії 
філософії) 

Короткостроковий 
грант Інституту 
Іоанна Павла ІІ 2015 

Участь у конференції, 
налагодження наукових 
контактів 

15.  Росія Вища школа 
економіки, Пермське 
відділення 

Гуманітарна наука в 
Росії та злам 1917 року: 
екзистенціальний вимір 

грант Вищої Школи 
Економіки, 2015 

Організація міжнародного 
освітнього семінару за 
участю представників 
Білорусі, Болгарії, Ізраїлю, 
Італії, Німеччини, США, 
Узбекистану, України та 
Росії 

16.  Словаччина м. Гуменне, 
Вигорлацька 
астрономічна 
обсерваторія 

«Спільна експлуатація 
телескопа НДІ АО 
ОНУ.»   
Фотометричні 
спостереження зір. 

«Договір про 
співпрацю між НДІ 
АО ОНУ та 
Астрономічною 
обсерваторією м. 
Гуменне» від 
19.10.1999. 
Продовжено до 2019 
р. 

Планові роботи по 
модернізації спостережної 
апаратури на спільному 
телескопі.  
Отримані спостереження зір, 
зокрема, проміжних полярів, 
за спільною програмою 
досліджень. 
Опублікована 1 стаття.   

17.  Словенія Університет 
Марібору 
ISCOMET  Інститут 
етнічних і рег. студій, 
КНУ ім.Т. Шевченка,  
ЛНУ ім. І.Франка  

“Законодавче 
забезпечення 
Європейської політики 
сусідства та належне 
врядування” 
EUNEG 

530391-TEMPUS-1-
2012-1-SI-TEMPUS-
JPCR 2012-2015 

Розробка та впровадження 
магістерської програми для 
спеціальності міжнародні 
відносини та правознавство 
за проблематикою 
європейської інтеграції та 
європейського права.  
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18. 2 Словенія м. Марібор,  
Університет 
Марібору - 
координаційна 
установа, 16 
університетів -
партнерів з Молдови, 
Словенії, Росії, 
України  

Законодавче 
забезпечення Євр. 
Політики Сусідства та 
належне врядування 
(EUNEG) 2012-2015 

ТЕМПУС - Реформа 
навч. програм (JPCR) 
- 2012-3004/001/001 
530391-2012-SI-JPCR 
15.10.12-14.10.15  

Розробка навчальної 
програми з 17 курсів - 9 
обов'язкових для всіх 
студентів та 8 додаткових 
курсів з 2 спеціалізацій. 

19.  Туреччина UNDP 
Координатор Ярослав 
Слободник 

UNDP – EU проект 
«Поліпшення  
моніторингу 
навколишн. середовища 
Чорного моря»  

програма FP7 проект 
EMBLAS 2 
 2015-2017  

Почато другу фазу проекту. 
Підготовлені пропозиції до 
плюрами робіт. Два  
співробітники прийняли 
участь в нараді ц Стамбулі. 
Два співробітника прияли 
участь в двох міжнародних 
нарадах в Стамбулі 

20.  Угорщина Інститут відкритого 
суспільства, 
Угорщина,  США 

Програма академічних 
стипендій. 

Угода про співпрацю 
між Інститутом 
відкритого 
суспільства та 
Інститутом 
математики, 
економіки та 
механіки ОНУ, 
термін дії – вересень 
2014 – червень 2015 

Візит в ОНУ професора 
Університету імені 
Галлодета Джеффрі Міллера 
(США). Проведення під час 
візиту наукового семінару на 
кафедрі  світового 
господарства і міжнародних 
економічних відносин, 
консультацій з викладачами, 
презентацій для студентів та 
аспірантів економічних 
спеціальностей 

21.  Фінляндія University of Tampere, 
(School of 
Management) Finland 

ELITE – Education for 
Leadership.  Intelligence 
and Talent Encouraging   

Проект TEMPUS 
«Освіта для 
лідерства, 
інтелігентності та 
розвитку таланту 1 
грудня 2013 – 1 
грудня 2016 (36 
місяців) 

-Обмін досвідом. Участь у 
тренінгах та семінарах. 
Розробка програми 
соціологічного дослідження 
«Лідерство в бізнесі, науці та 
державному управлінні».  
-Визначення суспільних 
потреб у кадрах лідерів-
керівників, вимог щодо їх 
професійної та соціальної 
компетентності і розвитку їх 
професійно і соціально 
значущих особистісних 
якостей. 
-Організація практичної пед. 
діяльності з навчання, 
виховання й особистісному 
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розвитку нового покоління 
національної еліти і лідерів-
управлінців до реалізації 
своїх функцій. 

22.  Франція Національний 
науково-дослідний 
інститут сільського 
господарства (INRA) 

Міжнародне науково-
дослідне 
співробітництво 
Проект "Дніпро" 
Взаємодія 
молочнокислих 
бактерій з 
сільськогосподарським
и рослинами 

Договір з МОНУ № 
М/117-2015 від 
30.10.2015 

Штами  лактобацил та 
ентерококів з рослинних 
поверхонь з найбільш 
корисними властивостями 
для застосування у обробці 
рослин.  Нові дані щодо 
властивостей біологічно 
активних речовин штамів. 
Результати подані до участі у 
конференціях 
Отримані нові знання щодо 
молекулярно-біологічних, 
біохімічних та пробіотичних 
властивостей штамів 
молочнокислих бактерій, 
виділених з рослин і 
рослинних продуктів. 
Виділено нові штами 
молочнокислих бактерій з 
цінними пробіотичними 
властивостями для 
рослинництва, які 
об`єднують виражені 
стимулювальні і 
антагоністичні властивості. 

23.  Франція Франція BIA, FIPL, 
INRA, 

Agreement For 
International Joint 
Supervision Of Thesis 

Договір з МОНУ № 
М/117-2015 від 
30.10.2015 

 Виділено 20 нових ізолятів 
молочнокисл. бактерій з 
фермент. продуктів України. 
83 ізоляти молочнокислих 
бактерій з колекції культур 
ОНУ були перевірені на 
антагоністичну активність 
проти Listeria innocua з 
метою знаходження 
бактеріоциногенного ізоляту 
Була перевірена антагоніст. 
активність ізолятів 
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молочнокислих бактерій 
ОНУ та INRA проти 
фітопатогеннних бактерій 
Erwinia carotovora orchid, 
Ralstonia solanacearum 
tobacco та Agrobacterium vitis 
MR1. Відібрані найбільш 
акт. ізоляти 
Було виділено 14 нових 
ізолятів молочнокислих 
бактерій з продуктів України 
та Таїланду, перевірена їх 
антагоністична активність 
проти фітопатогенних 
бактерій та індикаторного 
штаму Lactobacillus sakei.  
 Був знайдений ізолят-
продуцент бактеріоцину, 
проведено його видову 
ідентифікацію шляхом ПЛР, 
досліджено його спектр 
активності.  
Здійснено концентрування 
бактеріоцину шляхом 
преципітації сульфатом 
амонія та очистка за 
допомогою іонообмінної, 
гідрофобної хроматографії та 
обернено-фазової рідинної 
хроматографії вис.тиску 

24.  Франція ASEAN & EU Bi-
Regional Cooperation,  

The Science & 
Technology Network for 
ASEAN & EU Bi-
Regional Cooperation 

Угода  
17-19 березня 2015  

Доповідь «Дегазація дну 
Чорного моря: значення для 
геологічної розвідки, 
охорони навкол. середовища 
та навігації» на сесії 
«Environment/ Water-Energy-
Food Nexus and Water 
Management under Climate 
Uncertainty», обговорення з 
потенційними партнерами зі 
Швейцарії та Німеччини 
можливості подачі спільного 
проекту в рамках 
Європейської програми 
«Горизонт 2020» 
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25.  Франція Бордо, Астрономічна 
обсерваторія 
університету. 

«Детальний аналіз 10 
зір з дефіцитом 
металів». 
 
 

Продовження 
співпраці, 
започаткованої за 
темами «Дніпро». 
2015 

На основі проведеного 
визначення та аналізу 
хімічного складу 10 зір з 
дефіцитом металів 
готується стаття до друку. 

26.  Франція Обсерваторія  
Парижу-Медону 

Дослідження перших 
зір 
Галактики                   

 Грант CNRS.    
2015р.     .    
 

 На основі проведеного 
аналізу хімічного складу зір 
Галактики опубліковано 5 
статей  у зарубіжних 
виданнях з імпакт –
фактором.  

27.  Франція  Париж, Інститут 
небесної механіки та 
розра-хунку 
ефемерид (IMCCE) 

GAIA -  мережа 
наземної підтримки для 
об’єктів Сонячної 
системи (Gaia-FUN-
SSO).  

Колективне 
співробітництво. 
Термін: з 2014 р. 

Модернізація спостережної 
апаратури на телескопі 
ОМТ-800.  
Спостереження щойно 
відкритих GAIA астероїдів 
за спільною програмою. 
Опублікована 1 стаття: A&A 
572, A120 (2014) DOI: 
10.1051/0004-
6361/201423854 
1 відрядження. 

28.  ФРН Німеччина Публічна 
компанія 
Software AG, 
м.Дармштадт 
 

Університетська 
програма по роботі 
студентів з 
програмними 
продуктами компанії  
Software AG    
 

 Договір №70823 від 
2008.06.03,  
2015 

1. На базі продуктів 
фірми Software AG було 
виконано та захищено 5 
магістерських робот 

2. Розробки студентів та 
викладачів на базі СУБД 
ADABAS і середовищі 
розробки NATURAL були 
розкрити та обговорені на 
щорічній кафедральній 
конференції «Сучасні 
технології в економіці і 
кібернетиці: досвіт, 
проблеми, тенденції, 
ефективність»  
3. Наукові дослідження 
викладачів і студентів  
кафедри по напрямах 
«Управління бізнес-
процесами», «Інтеграційні 
технології в інформаційних 
технологіях», «Обробка 
потоків даних»  представлені 
більш ніж на 8 наукових 
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№ 
п/п 

Країна 
партнер (за 
алфавітом)  

Партнер (держава, 
організація, 
інститут, установа 
та ін.) 

Назва програми, 
проекту 

Документ, в рамках 
якого здійснюється 
співробітництво, 
термін його дії 

Очікувані результати та їх  
впровадження 

конференціях і в наукових 
виданнях  
4. Робота з новими 
програмними продуктами  
компанії Software AG:  
Webmethods, Apama, 
Mashzone при проведены 
лаб. та практичних занять.  

29.  ФРН Міністерство 
іноземних справ, 
товариство Бохум-
Донецьк 

Програма 
співробітництва з 
громадянським 
суспільством в країнах 
Східного партнерства 
Міністерства іноземних 
справ Німеччини 

Грант Міністерства 
Іноземних справ 
Німеччини 2015 

Реалізація проекту 
«Культура примирення: нова 
історична свідомість в 
Україні», що включає 
проведення наукового 
міжнародного семінару (26-
29 вересня 2015), створення 
освітнього кластеру з 
культури примирення 
(жовтень-листопад 2015) та 
проведення наукових 
семінарів в партнерських 
вишах Львова, Харкова, 
Дніпропетровська, Києва 

30. 3 Чехія RECETOX 
Науково-
дослідницький  Центр 
з  хімії 
навколишнього 
середовища і 
екотоксикології,  
Масарикський  
Університет, Брно  

 Створення мережі 
моніторингу 
забруднення повітря і 
грунтів СОЗ (стійкими 
орган.забруднювачами) 
в регіоні цент. і сх.  
Європи та оцінка 
часових  тенденцій в 
Європі 

Проект MONET-
Europe Угода, 2010-
2016 

Продовжувався відбір 
зразків стійких органічних 
забруднювачів на станції 
моніторингу на о. Зміїний. 
Отримані унікальні дані про 
концентрації забрудювачив в 
атмосферному повітрі за 
минули роки. Чотири 
співробітника прийняли 
участь в нарадах в Марокко 
та Брюсселі.  
 

31.  Швейцарія Женева, ЦЕРН 
(Європей-ська орга-
нізація з ядерних 
досліджень) 

Дослідження 
великомасштабної 
структури Всесвіту 

Індивідуальне запро-
шення. 
2015 
 

Досліджено  проблеми 
дискретної космології. 
Результати від 
співробітництва - 
підготовлена до публікації  1 
стаття в журнал з імпакт-
фактором. 

32.  Швеція Інститут фізики, 
математики та 
біології 
Університету 

 «Development Of 
Nanotechnology Based 
Biosensors    For 
Agriculture – Biosensors-

програма FP-7 2015  доповідь на 
інтернаціональній 
конференції  “1st International 
Workshop on Functional 
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№ 
п/п 

Країна 
партнер (за 
алфавітом)  

Партнер (держава, 
організація, 
інститут, установа 
та ін.) 

Назва програми, 
проекту 

Документ, в рамках 
якого здійснюється 
співробітництво, 
термін його дії 

Очікувані результати та їх  
впровадження 

Лінчопінга Agricult» Oxide (FOX) Materials”. 
October 1-2, 2015, Linkoping 
University, Sweden. Тема 
доповіді: “Immune Biosensors 
Based on Photoluminescence 
From TiO2 Nanoparticles”. 

33.  Швеція Університет м. Умео, 
Umeå University, 
Umeå 
 

"A progress of 
tuberculosis and 
HIV/tuberculosis 
treatment assessed by 
fingerprinting of small 
molecule-biomarkers in 
patients from Eastern 
Europe" 

Договір 
FP7 IRSES-319007-
TB PROGNOSIS 

2013-2016 
 

 Rzhepishevska, O. Zinchenko, 
N. Shmatkova, T. Philippova, 
I. Seifullina2, C. Larsson. 
Novel derivatives of 
isonicotinic acid are active 
against Mycobacterium bovis 
and Mycobacterium 
tuberculosis. 24th ECCMID 
2014, Barcelona, Spain. 10-13 
May 2014.  
3 студенти, 1 доцент кафедри 
мікробіології, вірусології та 
біотехнології,  2 наукових 
співробітника БННЦ ОНУ 
відвідали Умео університет 
(Швеція) та госпіталь у 
Барселоні (Іспанія) з метою 
ознайомлення з  новітніми 
методами діагностики 
туберкульозу. 

34.  Юнеско UNESCO 
IUGS (Міжнародний 
союз геологічних наук) 
IGCP 
(Міжнародна 
кореляційна програма)  
Понад 50 університетів 
та підприємств   

“From the Caspian to 
Mediterranean:  
Environmental Change and 
Human Response during the 
Quaternary” 

Угода IGCP 610 2013-
2017 

3-я пленарна конференція: 
“From the Caspian to 
Mediterranean:  Environmental 
Change and Human Response 
during the Quaternary”, Astrakhan 
(Russia), 22-30 жовтня 2015  
Технічна сесія T138 “From the 
Caspian to Mediterranean: 
Environmental Change and 
Human Response during the 
Quaternary Geological Society of 
America (GSA) Annual Meeting 
and Exposition, 1–4 листопада 
2015, Балтімор, Мериленд, 
США  
Спец. сесія “S 29 - Quaternary 
Stratigraphy of the Ponto-Caspian 
region”, STRATI2015 Грац, 
Австрія, 19- 23 липня  2015  
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Міжнародні проекти (зп підрозділами) 
 

№ 
п/
п 

Напрям 
співпраці  

Партнер 
(держава, 
організація, 
інститут, 
установа та 
ін.) 

Назва 
програми, 
проекту 

Термін 
виконання 

Обсяги 
фінансування 
(якою 
стороною) 

Виконавці з обох 
сторін (прізвище, 
телефон, факс) 

Очікувані результати та 
їх  впровадження 

1 ЕПФ 
Кафедра 
економіки 
та 
управління 

Каунаський 
технологічний 
університет 
(Литва)  – 
координатор 
проекту;  
Естонська 
бізнес-школа 
(Естонія); 
Університет 
Гринвічу 
(Велобританія); 
Університет 
Тампере 
(Фінляндія). 
 
 

TEMPUS 
«Освіта для 
лідерства, 
інтелігентності 
та розвитку 
таланту» 
Грантова угода 
на виконання 
проекту ELITE 
544343-
TEMPUS-1-
2013-1-LT-
TEMPUS-
SMHES 
 

01.12.2013 - 
01.12.2016 

1166657,38 € 
 
EACAE, 
European 
commission  

Координатор проекту 
Assoc. Prof. Danguole 
Rutkauskiene, 
Kaunas University of 
Technology  
tel : +370 37 300 612  
fax: +370 37 300 614 
Нац. координатор 
проекту Директор 
Інституту вищої освіти 
НАПН України д. пед. 
н., проф. Калашнікова 
Світлана Андріївна 
Тел. /факс: +044-286-
68-04 
проф., д.п.н. І.М. 
Коваль 
Тел. (38-048)723-52-54 
Тел./факс (38-048)723-
35-15 

Створення інфраструктури 
(персонал, обладнання, 
програмне забезпечення, 
інформ. ресурси) для 
ефект. реалізації 
університетами послуг 
з  лідерського та 
організац. 
потенціалу. Розробка 
методологічного та навч. 
середовища (контент, 
методи, інструменти) для 
ефект. реалізації унів-тами 
послуг з  навчання та 
організац. розвитку у 3 
сферах (освіта, державна 
служба , підприємництво). 
Здійснення заходів щодо 
політичної, законодавчої, 
організаційної та 
громадської підтримки 
ролі університетів як 
генераторів соціального 
прогресу в імплементації 
державної політики 
з розвитку 
персоналу шляхом 
реалізації послуг з 
навчання та 
організаційного розвитку. 
Створення навчальних 
програм для формування 
та розвитку центру 
лідерства ОНУ ім. 
 І. І. Мечникова 

2 ЕПФ 
Конституці
йного 
права та 
правосуддя  

Словенія, м. 
Марібор,  
Університет 
Марібору – 
координаційна 
установа, 16 
університетів-
партнерів з 
Молдови, 
Словенії, 
Російської 
Федерації та 
України  

Спільний 
проект 
ТЕМПУС - 
Реформа навч. 
програм (JPCR) 
- 2012-
3004/001/001 
530391-2012-SI-
JPCR, 
Законодавче 
забезпечення 
Євр. Політики 
Сусідства та 

Угода про 
співробітництв
о  

Фінансування за 
рахунок 
партнера 

Проф. Сільво 
Деветак, 
Юридичний 
факультет 
Університету 
Марібору,  
Тел.: +386 2 25 04 253 
Керівник від ОНУ 
імені І.І. Мечникова: 
Проф. Коваль І. М., 
ректор 
тел.: +38-048-723-35-
15 

Розробка навчальної 
програми з 17 курсів - 9 
обов'язкових для всіх 
студентів та 8 додаткових 
курсів з 2 спеціалізацій. 
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№ 
п/
п 

Напрям 
співпраці  

Партнер 
(держава, 
організація, 
інститут, 
установа та 
ін.) 

Назва 
програми, 
проекту 

Термін 
виконання 

Обсяги 
фінансування 
(якою 
стороною) 

Виконавці з обох 
сторін (прізвище, 
телефон, факс) 

Очікувані результати та 
їх  впровадження 

належне 
врядування 
(EUNEG) 2012-
2015 

Учасник від кафедри: 
доц. Садовська О.М. 
olgasad@yahoo.com  
Тел.: +38-048-787-31-
27 

3 фізика Іспанія, 
Мадрідський 
політехнічний 
університет, 
кафедра 
прикладної 
фізики. 

Іонізаційна 
нестійкість в 
класичній та 
пиловій плазмі. 

Грант 
Міністерства 
економіки і 
інновацій 
Іспанії ESP 
2013-41078-R, 
2014 – 2016 р. 

Іспанською 
стороною (за 
фактичними 
видатками 
української 
сторони) 

проф. Луіс Конде 
тел. +34 913366305 
факс +34 913366303 

(Іспанія) 
проф. Адамян В.М., 
тел. +38 (048) 731-75-

56 
(Україна) 

Підготовка сумісних 
статей. 

4 Центр 
монітори
нгу 
Природне 
середови
ще 

Великобрита
нія Рада  
досліджень 
природного 
середовища 
NERC – 
Великобрита
нія 
Кооринатор 
Марк Саттон 

Програма FP7 
Проект: 
ECLAIRE 
Ефекти 
впливу змін 
клімату на 
зміни 
забруднення 
повітря и 
стратегії 
реагування 
для європ. 
екосистем 

 
2011 -2016 
 

Частка ОНУ – 
55 000 Евро 

Грантова угода FP7 
№282910 
Центр інтегрованого 
моніторингу  

тел. 731-73-79 
 
 

Закінчено польовий 
експеримент. спільно з 
партнерами  з 
Німеччини 
особливостей емісії 
озону та окислів азоту. 
Прийнято участь в 2 
міжнародних нарадах і 
конференціях. 
Підготовлено 4 доповіді 

5 Центр 
моніторинг
у  
Морські 
дослідженн
я 

Греція 
HELLENIC 
CENTRE FOR 
MARINE 
RESEARCH 
(HCMR) 
Національний 
центр морських 
досліджень 
 

Програма FP7/ 
Проект 
PERSEUS 
Стратегічно 
орієнтовані 
морські 
екологічні 
дослідження  
південних 
європейських 
морів   
 

2011-2016 
 

Частка ОНУ – 
90 000 Євро 

Грантова угода FP7 
№287600 Кооринатор 
Евангелис 
Папатанассіу 
Центр інтегрованого 
моніторингу  

тел. 731-73-79 
 
 

Почато впровадження 
Європейської директиви з 
морської стратегії у 
Чорноморському регіоні. 
Проведені вперше на 
Україні дослідження 
забруднення гідробіонтів 
токсичними металами і 
стійкими органічними 
забруднювачами. 
Проведено регіональну 
нараду в Одесі з 30 
учасниками. Прийнято 
участь в 2 міжн. нарадах 

6 Центр 
моніторинг
у 
Атмосферн
а хімія 

Чехія 
RECETOX 
Науково-
дослідницький  
Центр з  хімії 

Проект 
MONET-Europe: 
Створення 
мережі 
моніторингу 

2010-2016 Без 
фінансування 

Координатор Петра 
Прибілова  
Договір про 
співробітництво між 
ОНУ ім. І.І. 

Продовжувався відбір 
зразків стійких 
органічних забруднювачів 
на станції моніторингу на 
о. Зміїний. Отримані 
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№ 
п/
п 

Напрям 
співпраці  

Партнер 
(держава, 
організація, 
інститут, 
установа та 
ін.) 

Назва 
програми, 
проекту 

Термін 
виконання 

Обсяги 
фінансування 
(якою 
стороною) 

Виконавці з обох 
сторін (прізвище, 
телефон, факс) 

Очікувані результати та 
їх  впровадження 

навколишнього 
середовища і 
екотоксикології
,  
Масарикський  
Університет, 
Брно, Чехія  
 

забруднення 
повітря і грунтів 
СОЗ (стійкими 
орган.забрудню
вачами) в 
регіоні цент. і 
сх.  Європи та 
оцінка часових  
тенденцій в 
Європі 

Мечникова та 
RECETOX від 
21.02.2010 р.   
Центр інтегрованого 
моніторингу  

тел. 731-73-79 
 

унікальні дані про 
концентрації 
забрудювачив в 
атмосферному повітрі за 
минули роки. Чотири 
співробітника прийняли 
участь в нарадах в 
Марокко та Брюсселі.  
 

7 Центр 
моніт. 
Охорона 
навколишн
ього 
середовищ
а 

Туреччина 
UNDP 
Координатор 
Ярослав 
Слободник 

UNDP – EU 
проект 
«Поліпшення  
моніторингу 
навколишнього 
середовища 
Чорного моря» 
(EMBLAS 2) 

2015-2017  
 

Частка ОНУ 
45 000 USD 

Грантова угода № 
88460 
Центр інтегрованого 
моніторингу  

тел. 731-73-79 
 

Почато другу фазу 
проекту. Підготовлені 
пропозиції до плюрами 
робіт. Два  співробітники 
прийняли участь в нараді 
ц Стамбулі. Два 
співробітника прияли 
участь в двох 
міжнародних нарадах в 
Стамбулі 

8 
(1) 

ІСН Kaunas 
University of 
Technology. 
Lithuania 

Проект 
TEMPUS 
«Освіта для 
лідерства, 
інтелігентності 
та розвитку 
таланту» 
ELITE – 
Education for 
Leadership.  
Intelligence and 
Talent 
Encouraging   

1 грудня 2013 
– 1 грудня 
2016 (36 
місяців) 

 
 
Tempus № 
544343 

Гол. менеджер 
проекту: 
Проф. Петрас 
Барскаускас, 
Ректор, Каунаський 
технологічний 
університет 
тел. : +370 37 300 000 
факс: +370 37 300 614 
e-mail: rastine@ktu.lt 
професор І.М. Коваль. 
Тел. (38-048)723-52-
54 
Тел./факс (38-
048)723-35-15 
rector@onu.edu.ua  
доц. кафедри 
соціології ІСН 
Кривошея Т.І. 

 Обмін досвідом. Участь у 
тренінгах та семінарах. 
Розробка метод. 
посібника «Соціологічні 
методи вимірювання 
лідерства» Розробка 
теоретичних основ, 
методологічних 
принципів, практичних 
засобів і рекомендацій 
щодо формування, проф. 
підготовки та належному 
розвитку лідерів-
управлінців серед 
майбутніх фахівців, наук.-
педагогічних працівників 
і співробітників унів-ту. 
Виявлення серед 
студентів особистостей, 
яким притаманні 
лідерські якості, з метою 
подальшого 
цілеспрямованого 
розвитку їх управлінської 
компетентності, стратег. 
мислення, інновац. 
спрямованості, чітких 
світоглядних позицій і 
підготовки до ефективної 
керівної діяльності. 



346

301 
  

№ 
п/
п 

Напрям 
співпраці  

Партнер 
(держава, 
організація, 
інститут, 
установа та 
ін.) 

Назва 
програми, 
проекту 

Термін 
виконання 

Обсяги 
фінансування 
(якою 
стороною) 

Виконавці з обох 
сторін (прізвище, 
телефон, факс) 

Очікувані результати та 
їх  впровадження 

8 
(2) 

ІСН University of 
Tampere, 
(School of 
Management) 
Finland 

Проект 
TEMPUS 
«Освіта для 
лідерства, 
інтелігентності 
та розвитку 
таланту» 
 
ELITE – 
Education for 
Leadership.  
Intelligence and 
Talent 
Encouraging   

1 грудня 2013 
– 1 грудня 
2016 (36 
місяців) 

Tempus № 
544343 

Yulia Shumilova, 
 Project coordinator, 
Higher Education 
Group {HEG), School 
of Management 
University of Tampere 
Tel:+358 401901226 
Fax : +358 3 35516020 
професор І.М. Коваль. 
Тел. (38-048)723-52-
54 
Тел./факс (38-
048)723-35-15  
доц. кафедри 
соціології ІСН 
Кривошея Т.І. 

-Обмін досвідом. Участь 
у тренінгах та семінарах. 
Розробка програми 
соціологічного 
дослідження «Лідерство в 
бізнесі, науці та 
державному управлінні».  
-Визначення суспільних 
потреб у кадрах лідерів-
керівників, вимог щодо їх 
професійної та соціальної 
компетентності і розвитку 
їх професійно і соціально 
значущих особистісних 
якостей. 
-Організація практичної 
педагогічної діяльності з 
навчання, виховання й 
особистісному розвитку 
нового покоління 
національної еліти і 
лідерів-управлінців до 
реалізації своїх функцій. 

9 ІСН Словенія,Уніве
рситет 
Марібору 
ISCOMET  
Інститут 
етнічних і 
регіональних 
студій, КНУ 
ім.Т. 
Шевченка,  
ЛНУ ім. 
І.Франка  

“Законодавче 
забезпечення 
Європейської 
політики 
сусідства та 
належне 
врядування” 
EUNEG 

угода в рамках 
530391-
TEMPUS-1-
2012-1-SI-
TEMPUS-
JPCR 2012-
2015 

Університет 
Марібору 
 

Коваль І.М. 723-52-52 
Кузьмін Д.В. 68-72-84 
Сильво Деветак 
+386 41 699 641 
Центр міжнародних 
досліджень  

Розробка та 
впровадження 
магістерської програми 
для спеціальності 
міжнародні відносини та 
правознавство за 
проблематикою 
європейської інтеграції та 
європейського права.  
 

10 ІСН Бельгія, 
«Асоціація 
Європейських 
Університетів» 

Партнерська 
Угода 530465 -
TEMPUS-1-
2012-1-BE-
TEMPUS-
SMGR.  
«Сприяння 
формуванню 
сталої та 
автономної 
системи вищої 
освіти у країнах 
Східної 
Європи» 

2012-2015  Коваль І.М. 723-52-52 
Кузьмін Д.В. 68-72-84 
Томас Естерман  
+32 (0) 2 230 55 44 
Центр міжнародних 
досліджень 

Проведення досліджень у 
сфері європейського 
досвіду  сучасної 
автономії університетів та 
формування пропозицій 
щодо реформи системи 
вищої освіти у контексті 
застосування 
загальноєвропейського 
досвіду 
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11 біологія Швеція 
Університет м. 
Умео, 
Umeå 
University, 
Umeå 
 

Договір 
FP7 IRSES-
319007-TB 
PROGNOSIS 

2013-2016 
"A progress of 
tuberculosis and 
HIV/tuberculosis 
treatment 
assessed by 
fingerprinting of 
small molecule-
biomarkers in 
patients from 
Eastern Europe",  
 

Науковий 
керівник від 
ОНУ – Т.О. 
Філіпова. 
2013-2016 

Без 
фінансування 

Науковий керівник 
від ОНУ – Т.О. 
Філіпова. 
 

 Rzhepishevska, O. 
Zinchenko, N. Shmatkova, 
T. Philippova, I. Seifullina2, 
C. Larsson. Novel 
derivatives of isonicotinic 
acid are active against 
Mycobacterium bovis and 
Mycobacterium 
tuberculosis. 24th ECCMID 
2014, Barcelona, Spain. 10-
13 May 2014.  
3 студенти, 1 доцент 
кафедри мікробіології, 
вірусології та 
біотехнології,  2 наукових 
співробітника БННЦ ОНУ 
відвідали Умео 
університет (Швеція) та 
госпіталь у Барселоні 
(Іспанія) з метою 
ознайомлення з  новітніми 
методами діагностики 
туберкульозу. 

12 біологія Франція 
Національний 
науково-
дослідний 
інститут 
сільського 
господарства 
(INRA) 

Міжнародне 
науково-
дослідне 
співробітництво 

Договір з 
МОНУ № 
М/117-2015 
від 30.10.2015 

 Взаємодія 
молочнокислих 
бактерій з 
сільськогосподарськи
ми рослинами 
Науковий керівник 
від ОНУ – В.О. 
Іваниця. 

Штами  лактобацил та 
ентерококів з рослинних 
поверхонь з найбільш 
корисними властивостями 
для застосування у 
обробці рослин.  Нові 
дані щодо властивостей 
біологічно активних 
речовин штамів. 
Результати подані до 
участі у конференціях 

13 біологія Франція BIA, 
FIPL, INRA, 

Agreement For 
International 
Joint Supervision 
Of Thesis 

 Застосування 
виділених 
українських та 
французьких 
молочнокислих 
бактерій (МКБ) 
для 
біоконтролю 
інфекцій 
рослин тварин 
та продуктів 
харчування 

Науковий керівник 
від ОНУ – В.О. 
Іваниця. 

 Виділено 20 нових 
ізолятів молочнокисл. 
бактерій з фермент. 
продуктів України. 83 
ізоляти молочнокислих 
бактерій з колекції 
культур ОНУ були 
перевірені на 
антагоністичну активність 
проти Listeria innocua з 
метою знаходження 
бактеріоциногенного 
ізоляту 
Була перевірена 
антагоніст. активність 
ізолятів молочнокислих 
бактерій ОНУ та INRA 
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проти фітопатогеннних 
бактерій Erwinia 
carotovora orchid, 
Ralstonia solanacearum 
tobacco та Agrobacterium 
vitis MR1. Відібрані 
найбільш акт. ізоляти 
Було виділено 14 нових 
ізолятів молочнокислих 
бактерій з продуктів 
України та Таїланду, 
перевірена їх 
антагоністична активність 
проти фітопатогенних 
бактерій та індикаторного 
штаму Lactobacillus sakei.  
 Був знайдений ізолят-
продуцент бактеріоцину, 
проведено його видову 
ідентифікацію шляхом 
ПЛР, досліджено його 
спектр активності.  
Здійснено 
концентрування 
бактеріоцину шляхом 
преципітації сульфатом 
амонія та очистка за 
допомогою іонообмінної, 
гідрофобної 
хроматографії та 
обернено-фазової 
рідинної хроматографії 
вис.тиску 

14 біологія Національний 
науково-
дослідний 
інститут 
сільського 
господарства 
(INRA), 
Франція 

Проект 
"Дніпро" 
Взаємодія 
молочнокислих 
бактерій з 
сільськогоспода
рськими 
рослинами 

Договір з 
МОНУ № 
М/117-2015 
від 30.10.2015 
 

39,4 тис. грн 
МОН України 

Іваниця Володимир 
Олексійович, 048 731 
71 51 Томас Ертле 
Thomas Haertlé 02 40 
67 52 30 02 40 67 50 
84 

Отримані нові знання 
щодо молекулярно-
біологічних, біохімічних 
та пробіотичних 
властивостей штамів 
молочнокислих бактерій, 
виділених з рослин і 
рослинних продуктів. 
Виділено нові штами 
молочнокислих бактерій з 
цінними пробіотичними 
властивостями для 
рослинництва, які 
об`єднують виражені 
стимулювальні і 
антагоністичні 
властивості.  
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15 фізика Білорусь 
National 
Academy of 
Sciences of 
Belarus, Minsk, 
Belarus 
Латвія 
University of 
Latvia, Riga, 
Latvia 
Франція 
European 
Institute of 
Membranes, 
Montpellier, 
France 
Швеція 
University of 
Linköping, 
Linköping,  
Sweden 
 

Проект FP-7 
“Development Of 
Nanotechnology 
Based 
Biosensors    For 
Agriculture – 
Biosensors-
Agricult” 
Договір в 
рамках проекту 
PIRSES-GA-
2012-318520 
 

2015 Надходження 
коштів в ОНУ 
не передбачено 

Кафедра 
експериментальної 
фізики, 
 тел. 723-62-64 
СМИНТИНА В.А. 

15.  

16.  

17.   

18.  

Отримані нові зразки 
наноструктур на основі 
оксидів цинку, алюмінію 
та титану, та наночастинок 
золота.  
Досліджені структурні, 
електрофізичні, оптичні та 
адсорбційні властивості 
даних наносполук.  
Проведені дослідження з 
адсорбції біологічних 
речовин на поверхні 
зазначених 
наноматеріалів.  
Досліджено вплив 
товщини наносполук на їх 
оптичні та структурні 
властивості 
Організовані наукові 
семінари на за участю 
іноземних фахівців з 
Латвії та Швеції. 
Публікації  
1. Tuning of ZnO 1D 
Nanostructures by Atomic 
Layer Deposition and 
Electrospinning for Optical 
Gas Sensor Applications / 
by Viter R.; Abou Chaaya 
A.; Iatsunskyi I.; Miele P., 
Nowaczyk G.; Kovalevskis 
K.; Erts D.; Smyntyna V.; 
Bechelany M. 
//Nanotechnology, (2015) 
V.26, № 10 105501 
2. Tuning of Optical and 
Structural Properties of 
Au/ZnO Nanostructures / R. 
Viter, Z. Balevicius, A. 
Abou Chaaya, I. 
Baleviciute, L. 
Mikoliunaite, A. 
Ramanavicius, Z. Gertnere, 
A. Zalesska, V. Vataman, V. 
Smyntyna, D. Erts, P. Miele 
and M. Bechelany // 
Nanoscale Research Letters 
(2015) V.10 

19. 3. Structural and XPS 
Characterization of ALD 
Al2O3 Coated Porous 
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Silicon / S. Jurga, I. 
Iatsunskyi, M. Kempinski, 
M.Jancelewicz, K. Zaleski, 
S. Jurga, V. Smyntyna // 
Vacuum 113 (2015) 52-58. 

20. Підготовлена публікація 
“Optical Biosensors Based 
on ZnO Nanostructures: 
Advantages and 
Perspectives.  A Review” 
(A. Tereshchenko et.al.) 
Конференції  

21. 1. The development of 
immune biosensors based on 
TiO2 photoluminescence 
nanostructures A. 
Tereshchenko, R. Viter, V. 
Smyntyna, Yu. 
Ogorodniichuk, N. Slyshyk, 
N. Starodub // 
EURONANOFORUM 2015 
Conference. – 10-12 June 
2015, Riga, Latvia, Book of 
Abstracts, 2D – 198. 

22. 2. Immune Biosensors 
Based on 
Photoluminescence From 
TiO2 Nanoparticles / Alla 
Tereshchenko and Valentyn 
Smyntyna // Presentation 
Report. 1st International 
Workshop on Functional 
Oxide (FOX) Materials. 
October 1-2, 2015, 
Linkoping University, 
Sweden. 

23. 3. Structural and optical 
properties of TiO2 –Al2O3 
nanolaminates produced by 
atomic layer deposition // V. 
Fedorenko , I. 
Iatsunskyi,  M. 
Pavlenko,  M. Jancelewicz , 
E. Coy, R. Viter / Proc. 
SPIE 9649, Electro-Optical 
Remote Sensing, Photonic 
Technologies, and 
Applications IX, Toulous, 
France; 10/2015. 
4. «Novel 1-D photonic 
materials, formed by atomic 
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layer deposition / 
V.Vataman, R. Viter, 
V.Smyntyna et.al // New 
trends in nanotechnology of 
complex oxides and Dirac 
materials User,  2015, Riga, 
Latvia. 

16 
(1) 

фізика Латвія  
Університет 
Латвії, м. Рига 

Проект FP-7 
“Development Of 
Nanotechnology 
Based 
Biosensors    For 
Agriculture – 
Biosensors-
Agricult” 

2015 Фінансування за 
рахунок 
приймаючої 
сторони  

Кафедра 
експериментальної 
фізики, 
 тел. 723-62-64 м.н.с. 
Терещенко А. В.  
 

доповідь на  міжнародній 
конференції 
EURONANOFORUM, 10-
12 June 2015, Riga, Latvia. 
Тема доповіді: “The 
development of  immune 
biosensors based on TiO2 
photoluminescence 
nanostructures”. 

16 
(2) 

фізика Швеція 
Інститут 
фізики, 
математики та 
біології 
Університету 
Лінчопінга 

Проект FP-7 
«Development 
Of 
Nanotechnology 
Based 
Biosensors    For 
Agriculture – 
Biosensors-
Agricult» 

2015 Фінансування за 
рахунок 
приймаючої 
сторони 

Кафедра 
експериментальної 
фізики, 
 тел. 723-62-64 м.н.с. 
Терещенко А.В.  

з доповідь на 
інтернаціональній 
конференції  “1st 
International Workshop on 
Functional Oxide (FOX) 
Materials”. October 1-2, 
2015, Linkoping 
University, Sweden. Тема 
доповіді: “Immune 
Biosensors Based on 
Photoluminescence From 
TiO2 Nanoparticles”. 

16 
(3) 

фізика Латвія 
Університет 
Латвії, м. Рига 

Проект FP-7 
«Development 
Of 
Nanotechnology 
Based Biosensors 
For Agriculture – 
Biosensors-
Agricult» 

2015 Фінансування за 
рахунок 
приймаючої 
сторони 

Кафедра 
експериментальної 
фізики, 

24.  тел. 723-62-64 
магістрант Ватаман В. 
В. 

Публікації:  
1.The influence of localized  
plasmons on the optical and 
structural properties of 
Au/ZnO nanostructures / R. 
Viter,Z. Balevicius, A. 
Abou Chaaya, I. 
Baleviciute, L. 
Mikoliunaite, A. 
Ramanavicius, Z. Gertnere, 
A. Zalesska, V. Vataman, 
V. Smyntyna, D. Erts, P. 
Miele and M. 
Bechelany//Journal of 
Materials Chemistry C, 
2015, pp.6815-6821. 
2. Optical properties of 
ultrathin Al2O3/ZnO 
nanolaminates/R. Viter, I. 
Baleviciute, A. Abou 
Chaaya, L. Mikoliunaite, Z. 
Balevicius, A. 
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Ramanavicius, A. Zalesska, 
V. Vataman, V. Smyntyna, 
Z. Gertnere, D. Erts, 
P.Miele, M. 
Bechelany//Thin Solid 
Films 594, 2015, pp.96–
100. 

17 ГГФ UNESCO 
IUGS 
(Міжнародний 
союз 
геологічних 
наук) 
IGCP 
(Міжнародна 
кореляційна 
програма)  
Понад 50 
університетів 
та підприємств   

IGCP 610 “From 
the Caspian to 
Mediterranean:  
Environmental 
Change and 
Human Response 
during the 
Quaternary” 

2013-2017 Без 
фінансування в 
ОНУ 

Зав. кафедри 
загальної та морської 
геології проф. ЯНКО 
В.В.,  

тел. 63-33-17   

3-я пленарна 
конференція: “From the 
Caspian to Mediterranean:  
Environmental Change and 
Human Response during 
the Quaternary”, Astrakhan 
(Russia), 22-30 жовтня 
2015  
Технічна сесія T138 
“From the Caspian to 
Mediterranean: 
Environmental Change and 
Human Response during 
the Quaternary Geological 
Society of America (GSA) 
Annual Meeting and 
Exposition, 1–4 листопада 
2015, Балтімор, 
Мериленд, США  
Спец. сесія “S 29 - 
Quaternary Stratigraphy of 
the Ponto-Caspian region”, 
STRATI2015 Грац, 
Австрія, 19- 23 липня  
2015  

18 ГГФ ASEAN & EU 
Bi-Regional 
Cooperation, 
Франція 

The Science & 
Technology 
Network for 
ASEAN & EU 
Bi-Regional 
Cooperation 

17-19 
березня 2015  

Індивідуальний 
EU грант для 
проф. Янко 
В.В.  

Mr. Patrick Nedellec, 
Head of International 
Relations   
Tel : + 33 (0)1 44 96 40 

11, Fax : + 33 (0)1 44 
96 48 56 

Доповідь «Дегазація 
дну Чорного моря: 
значення для 
геологічної розвідки, 
охорони навкол. 
середовища та навігації» 
на сесії «Environment/ 
Water-Energy-Food 
Nexus and Water 
Management under 
Climate Uncertainty», 
обговорення з 
потенційними 
партнерами зі 
Швейцарії та Німеччини 
можливості подачі 
спільного проекту в 
рамках Європейської 
програми «Горизонт 
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№ 
п/
п 

Напрям 
співпраці  

Партнер 
(держава, 
організація, 
інститут, 
установа та 
ін.) 

Назва 
програми, 
проекту 

Термін 
виконання 

Обсяги 
фінансування 
(якою 
стороною) 

Виконавці з обох 
сторін (прізвище, 
телефон, факс) 

Очікувані результати та 
їх  впровадження 

2020» 
19 ІІПО Німеччина 

Публічна 
компанія 
Software AG, 
м.Дармштадт 
 

Університетська 
програма по 
роботі студентів 
з програмними 
продуктами 
компанії  
Software AG   
Договір №70823 
від 2008.06.03 
 

 2015 Без 
фінансування 

Директор ІІПО 
ДУНАЄВА Л.М., 68-
78-53 
 

2. На базі продуктів 
фірми Software AG було 
виконано та захищено 5 
магістерських робот 

2. Розробки студентів та 
викладачів на базі СУБД 
ADABAS і середовищі 
розробки NATURAL були 
розкрити та обговорені на 
щорічній кафедральній 
конференції «Сучасні 
технології в економіці і 
кібернетиці: досвіт, 
проблеми, тенденції, 
ефективність»  
3. Наукові дослідження 
викладачів і студентів  
кафедри по напрямах 
«Управління бізнес-
процесами», 
«Інтеграційні технології в 
інформаційних 
технологіях», «Обробка 
потоків даних»  
представлені більш ніж на 
8 наукових конференціях 
і в наукових виданнях  
4. Робота з новими 
програмними продуктами  
компанії Software AG:  
Webmethods, Apama, 
Mashzone при проведены 
лаб. та практичних занять.  

20 астрономія Китай, 
Шанхайська 
Астрономічна 
обсерваторія 
АН Китаю 

«Астро-метрія і 
фотомет-рія 
навколоземних 
космічних тіл»  

Договір 
про співпрацю 
з ШАО від 
12.04.2010. 
Термін 
продовжено до 
31.12.16 р. 

2015 рік – без 
фінансування 
 
 

TANG Zheng-Hong  
- Shanghai Astr. Obs, 
Chinese Acad. of Sci., 
Tel.: 0086-21-
64386191 
 
Кошкін М.І. (048)-
768-11-68 

Проект переобладнання  
та автоматизації 
одеського телескопу КТ-
50; 
Спільні публікації: 
Remote Sensing of the 
EnviSat and Cbers-2B 
satellites rotation by 
photometry (Submit to 
Adv. in Space Res., 2015) 

21 астрономія Корея, 
Астроно-мічна 
обсерва-торія 
Чунбуцького 
національ-ного 
університету, 

Феноменологічн
е моделювання 
змінних зір 

Окреме 
дослідження із 
серії 

Без  
фінансування. 
Від партнера - 
спостереження 
та оплата  
публікацій в  

Yonggi Kim, tel.:82-
43-261-3202, 
ykkim153@chungbuk.a
c.kr 
 
Чінарова Л.Л.(048) 

Результати від 
співробітництва – 
публікації в журналах з 
імпакт-фактором: 
опубліковано 1 статтю. 
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№ 
п/
п 

Напрям 
співпраці  

Партнер 
(держава, 
організація, 
інститут, 
установа та 
ін.) 

Назва 
програми, 
проекту 

Термін 
виконання 

Обсяги 
фінансування 
(якою 
стороною) 

Виконавці з обох 
сторін (прізвище, 
телефон, факс) 

Очікувані результати та 
їх  впровадження 

м. Чонгджу закордонних  
виданнях. 

722-03-96 

22 астрономія Нідерланди, 
Інститут 
астрономії 
Антона 
Паннекука, 
Університет   
Амсердама 

«Цефеїди ІІ 
типу лиску 
Галактики. 
Дослід-ження 
хімічного вмісту  
двох нових  зір 
типу W Vir: DD 
Vel  та HQ Car». 

Індивідуальне 
запро-шення 
до співпраці. 
Протягом 
року. 
 

Без 
фінансування. 
Від партнера – 
спостережний 
матеріал.  
 
 

Dr. Lemasle B. 
phone: (+31) (0)20 
525 7491 
fax: (+31) (0)20 525 
7484 
Ковтюх В.В. 
(048)722-03-96 

Уточнена класифікація 
двох нових  зір типу W 
Vir: DD Vel  та HQ Car – 
цефеїди II типу підкласу 
W Vir;  визначено вміст 
елементів  в атмосферах    
цих  змінних зір.   
Опубліковано  статтю в 
«Astronomy & 
Astrophysics» - журналі з 
імпакт-фактором . 

23 астрономія Словаччина.  
м. Гуменне, 
Вигорлацька 
астрономічна 
обсерваторія 

«Спільна 
експлуатація 
телескопа НДІ 
АО ОНУ.»   
Фотометричні 
спостереження 
зір. 

«Договір про 
співпрацю між 
НДІ АО ОНУ 
та 
Астрономічно
ю 
обсерваторією 
м. Гуменне» 
від 19.10.1999. 
Продовжено 
до 2019 р. 

Фінансування 
витрат на 
перебування 
співробітників 
НДІ АО ОНУ в 
Словаччині, 
отримання 
спостережень. 
 

Кудзей І. 
042157  7754753 
Андрієвський С.М. 
(048) 722-84-42, Рябов 
А.В. 

Планові роботи по 
модернізації 
спостережної апаратури 
на спільному телескопі.  
Отримані спостереження 
зір, зокрема, проміжних 
полярів, за спільною 
програмою досліджень. 
Опублікована 1 стаття.   

24 астрономія Франція Бордо, 
Астрономічна 
обсерваторія 
університету. 

«Детальний 
аналіз 10 зір з 
дефіцитом 
металів». 
 
 

Продовження 
співпраці, 
започаткованої 
за темами 
«Дніпро». 
Протягом року 

Без 
фінансування. 
Від партнера – 
спостережний 
матеріал. 
 
 

С.Soubiran 
Université de Bordeaux 
- CNRS 
  
tél : 335/05 57 77 61 33 
Мішеніна Т.В. 
(048)722-03-96 

На основі проведеного 
визначення та аналізу 
хімічного складу 10 зір з 
дефіцитом металів 
готується стаття до 
друку. 

25 астрономія Франція,  
Обсерваторія  
Парижу-
Медону 

Дослідження 
перших зір 
Галактики                   

 Грант CNRS.        
.    
 

Фінансування 
перебування в 
обсерватор-рії 
Медону. 

Spite F., CNRS, 
Université Paris 
Diderot, tel. :  
01 40 51 22 21 
Андрієвський С.М.,                                                                                             
(048) 722-84 42                                  

 На основі проведеного 
аналізу хімічного складу 
зір Галактики 
опубліковано 5 статей  у 
зарубіжних виданнях з 
імпакт –фактором. 
  

26 астрономія Франція,  
Париж, 
Інститут 
небесної 
механіки та 
розра-хунку 
ефемерид 
(IMCCE) 

GAIA -  мережа 
наземної 
підтримки для 
об’єктів 
Сонячної 
системи (Gaia-
FUN-SSO).  

Колективне 
співробітництв
о. 
Термін: з 2014 
р. 

Фінансова 
підтримка 
візитів та участі 
у семінарах і 
нарадах. 

William Thuillot 
(IMCCE) 
Tel.33(0) 140512262 
Кошкін М.І. 
(048)768-11-68 
 

Модернізація 
спостережної апаратури 
на телескопі ОМТ-800.  
Спостереження щойно 
відкритих GAIA 
астероїдів за спільною 
програмою. 
Опублікована 1 стаття: 
A&A 572, A120 (2014) 
DOI: 10.1051/0004-
6361/201423854 
1 відрядження. 
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№ 
п/
п 

Напрям 
співпраці  

Партнер 
(держава, 
організація, 
інститут, 
установа та 
ін.) 

Назва 
програми, 
проекту 

Термін 
виконання 

Обсяги 
фінансування 
(якою 
стороною) 

Виконавці з обох 
сторін (прізвище, 
телефон, факс) 

Очікувані результати та 
їх  впровадження 

27 астрономія Швейцарія, 
Женева, ЦЕРН 
(Європей-ська 
орга-нізація з 
ядерних 
досліджень). 

Дослідження 
великомасштабн
ої структури 
Всесвіту. 

Індивідуальне 
запро-шення. 
Щороку. 
 

  Фінансове 
забезпечення 
візиту 
здійснювалося 
приймаючою 
стороною  

Dr. S. Sibiryakov 
+41 22 767 2145 
Жук O.I 
(048) 722-03-96 

Досліджено  проблеми 
дискретної космології. 
Результати від 
співробітництва - 
підготовлена до 
публікації  1 стаття в 
журнал з імпакт-
фактором. 

28 філософія Норвегія, 
Університет 
міста Берген, 
Посольство 
королівства 
Норвегія в 
Україні 

Границі Європи Короткостроко
вий грант 
Посольства 
Королівства 
Норвегія в 
Україні 

Фінансування 
збоку 
посольства 
Королівства 
Норвегія в 
Україні 

  О.А. Довгополова 
(067-761-38-41), 

Й. Фредриксен, посол 
Королівства Норвегія 

Видання збірки наукових 
робіт за результатами 
спільного наукового 
проекту групи «Гранці 
Європи» Бергенського 
університету та науковців 
Одеського університету. 
Δόξα / Doxa. – 2015. – 
Issue 1(23) 

29 філософія Інститут Іоанна 
Павла ІІ, 
Краків, Польща 

Краківські 
зустрічі 
(щорічна 
наукова 
конференція з 
історії 
філософії) 

Короткостроко
вий грант 
Інституту 
Іоанна Павла 
ІІ 

Фінансування 
збоку Інституту 
Іоанна Павла ІІ 
(витрати на 
поїздку на 
конференцію) 

  О.А. Довгополова 
(067-761-38-41), 

Тереза Оболевич 
(tereza.obolevich@u
pjp2.edu.pl) 

Участь у конференції, 
налагодження наукових 
контактів 

30 філософія Росія, Вища 
школа 
економіки, 
Пермське 
відділення 

Гуманітарна 
наука в Росії та 
злам 1917 року: 
екзистенціальни
й вимір 

грант Вищої 
Школи 
Економіки, 
Росія 

Фінансування 
збоку Вищої 
школи 
економіки 

  О.А. Довгополова 
(067-761-38-41), 
І.В. Голубович, 
О.О. Каменських 
(kamen7@mail.ru) 

Організація міжнародного 
освітнього семінару за 
участю представників 
Білорусі, Болгарії, 
Ізраїлю, Італії, 
Німеччини, США, 
Узбекистану, України та 
Росії 

31 філософія Німеччина, 
Міністерство 
іноземних 
справ, 
товариство 
Бохум-Донецьк 

Програма 
співробітництв
а з 
громадянським 
суспільством в 
країнах 
Східного 
партнерства 
Міністерства 
іноземних 
справ 
Німеччини 

Грант 
Міністерства 
Іноземних 
справ 
Німеччини 

Фінансування 
збоку 
Міністерства 
іноземних справ 
Німеччини 

  О.А. Довгополова 
(067-761-38-41), 

Алла Вайсбанд 
(alla.weisband@gmail.
com) 

Реалізація проекту 
«Культура примирення: 
нова історична свідомість 
в Україні», що включає 
проведення наукового 
міжнародного семінару 
(26-29 вересня 2015), 
створення освітнього 
кластеру з культури 
примирення (жовтень-
листопад 2015) та 
проведення наукових 
семінарів в партнерських 
вишах Львова, Харкова, 
Дніпропетровська, Києва. 

32 ІМЕМ Виконавче 
агентство з 
освіти, 

Проект Жана 
Моне 
«Відносини 

Угода № 2013-
4401/001-001 
між ОНУ та 

Затверджений 
кошторис на 
2015 р. – 93744 

Якубовський С.О. 
(380506619995), 
Родіонова Т.А. 

Викладено в ОНУ три 
навчальні курси: 
«Європейська економічна 
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співпраці  

Партнер 
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Термін 
виконання 
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телефон, факс) 

Очікувані результати та 
їх  впровадження 

аудіовізуальни
м засобам та 
культурі,  
Європейський 
Союз 

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

Виконавчим 
агентством з 
освіти, 
аудіовізуальни
м засобам та 
культурі (ЄС), 
термін дії – 
вересень 2003 
– червень 2016 
 

грн. 
Фінансування з 
боку ЄС 

(380506619995) – 
ОНУ. З боку ЄС – 
Марія Мінгуез, 
(380442866668) 
 

інтеграція» (доц. Родіонова 
Т.А.); «Економіка 
єврозони» (проф. 
Якубовський С.О.); 
«Валютно-фінансова 
інтеграція країн ЄС» (проф. 
Якубовський С.О.). 
Організовано конкурс 
наукових робіт школярів 
Одеського регіону, 
присвяченого наслідкам 
європейської інтеграції для 
економіки України. 
Організовано П’яту 
міжнародну науково-
практичну конференцію 
«Добробут націй в умовах 
глобальної нестабільності» 

33 ІМЕМ Інститут 
відкритого 
суспільства, 
Угорщина,  
США 

Програма 
академічних 
стипендій. 

Угода про 
співпрацю між 
Інститутом 
відкритого 
суспільства та 
Інститутом 
математики, 
економіки та 
механіки 
ОНУ, термін 
дії – вересень 
2014 – червень 
2015 

Обсяг 
фінансування – 
3 тисячі доларів,     
частка ОНУ – 
0%. 

Родіонова Т.А. 
(380506619995) – 
ОНУ. З боку ІВС – 
Дж. Міллер 
(12026515000) 

Візит в ОНУ професора 
Університету імені 
Галлодета Джеффрі 
Міллера (США). 
Проведення під час візиту 
наукового семінару на 
кафедрі  світового 
господарства і 
міжнародних 
економічних відносин, 
консультацій з 
викладачами, презентацій 
для студентів та 
аспірантів економічних 
спеціальностей 

 
 
 
 

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ 
 

Директор – кандидат хімічних наук, доцент Л. М. Солдаткіна 
 
 

Діяльність Інституту міжнародної освіти (ІМО) у 2015 р. здійснювалася за наступними 
напрямками: базове навчання іноземних студентів, аспірантів, стажистів, організація 
мобільності українських та іноземних студентів та викладачів, облік академічних документів, 
паспортно-візова підтримка. 
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3.4. ІНСТИТУТ  МІЖНАРОДНОЇ  ОСВІТИ

Директор – кандидат хімічних наук, доцент Л. М. Солдаткіна

Діяльність Інституту міжнародної освіти (ІМО) у 2015 р. здійснювалася за наступними напрямками: 
базове навчання іноземних студентів, аспірантів, стажистів, організація мобільності українських та 
іноземних студентів та викладачів, облік академічних документів, паспортно-візова підтримка.

Базове навчання іноземців

Одне  з головних завдань ІМО – це організація набору на навчання іноземців.  Зарахування на на-
вчання іноземців в ОНУ здійснювалося відповідно до чинного законодавства України (Закон «Про 
вищу освіту»; Наказ МОН України № 1541 від 01.11.2013 р «Про затвердження Порядку організації 
набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства»; Наказ МОН України № 1172 від 
15.10.2014 «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2015 році) та  
згідно ліцензії Міністерства освіти і науки України, наданої ОНУ (ліцензійний обсяг на базовому на-
вчанні   складає 500 осіб, на підготовчому відділенні  – 250 осіб). 

У 2015 році здійснення набору іноземців на навчання в ОНУ відбувалося виключно безвитратними 
засобами популяризації навчання (через інтернет-сайт Інституту міжнародної освіти та підготовчого 
відділення, соціальні мережі, спільноту випускників тощо). Крім того, в травні 2015 р. знімальна група 
англомовного українського телеканалу Ukraine Today  відвідала 5 університетів України, одним з яких 
був ОНУ імені І. І. Мечникова. Два наших студенти Канжунго Арсеніо (студент ІМЕМ з Анголи) і Ван 
Чжо студентка філологічного факультету  з Кітаю стали героями відеороликів, в яких вони розповідали 
про їх навчання в ОНУ імені І. І. Мечникова. Зараз це відео розміщено на сайті ІМО.

Іноземці, як і українські громадяни, в ОНУ можуть навчатися на денному або заочному відділеннях 
за програмами бакалавра, магістра, спеціаліста, а також можуть після навчання в аспірантурі здобути 
науковий ступінь кандидата (доктора філософії), після підготовки в докторантурі здобути науковий 
ступінь доктора наук, а також пройти стажування. 

У  2015 р. в  ОНУ імені І. І. Мечникова  документи від іноземців приймали  з 1 липня по 15 листопа-
да.  Як і в минулі роки, в 2015-16 навч. році зарахування  іноземців до ОНУ, відбувалося:

по-перше – на підставі розгляду відбірковою комісією наданих документів про попередню освіту ;
по-друге – за  результатами співбесіди за відповідними програмами мовної підготовки та фахових 

вступних випробувань.
Для проведення співбесід з іноземцями-вступниками Приймальною комісією ОНУ був затвердже-

ний склад комісії з 38 викладачів усіх спеціальностей за всіма рівнями навчання, а також 3 викладачів 
кафедри мовної та загально-гуманітарної підготовки для іноземців.

 Після перевірки документів і отримання інформації про співбесіди відбірковою комісією прийма-
лося протокольне рішення стосовно рекомендації вступників-іноземців до зарахування в ОНУ. У разі 
рекомендації до вступу  університет відправляв заявку в Міністерство освіти і науки на запрошення для 
навчання іноземців. 

Під час прийомної компанії 2015-2016 навч. року в ІМО звернувся 91 іноземець для вступу в уні-
верситет  на базове навчання, але  не було  зараховано 33 особи. Причини, за якими іноземці не змогли 
стати студентами  університету:

1) відсутність оригіналів документів про освіту – 3 особи;
2) відсутність легалізованих або апостильованих документів про освіту – 2 особи;
3) закінчення  терміну дії тимчасової посвідки на проживання в Україні – 6 осіб;
4) наявність постійної посвідки на проживання в Україні – 5 осіб;
5) попередня освіта отримана більше, ніж 10 років до дати звернення із заявою до вступу до ВНЗ 

– 2 особи;
6) недостатній рівень знання мови навчання – 2 особи;
7) відсутність ліцензованих місць в магістратурі за спеціальністю «Англійська мова та література 

– 2 особи;
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8) дуже  тривале оформлення документів студентів, що навчалися в  інших ВНЗ Одеси  і відсут-
ність їх академічних довідок – 3  особи;

9) велика  академічна різниця з довідками з інших ВНЗ – 4 особи;
10) передумали навчатися в ОНУ через вартість контракту – 4 особи.

Кількість іноземців, які стали студентами, аспірантами та стажерами 
ОНУ імені І. І. Мечникова 314 

  
Іноземні студенти 

в Україні 
Іноземні студенти 
в ОНУ всіх рівнів 

і курсів 

Іноземні студенти в ОНУ 
Бакалаври  

1 курс 
Магістри  

1 курс 
Спеціалісти 

Туркменістан 20 
% 

Туреччина 42 % Туреччина 49,5 % Туреччина 18,2 % Туреччина 49,5 % 

Азербайджан 16 
% 

КНР 38 % КНР 33,3 % КНР 45,6 %  

Індія 6,7 % Країни Африки 27 
% 

 Країни Африки 
18,2 % 

 

Нігерія 5,1 % Молдова 23 % Молдова 3,3 %  Молдова 28,5 % 
Грузія 5 % Туркменістан 22 

% 
 Туркменістан 9,1 

% 
Туркменістан 20 

% 
Ірак 4,6 % Азербайджан 17 

% 
 Азербайджан 9,1 

% 
 

КНР 3,8 % Росія 15 % Росія 6,6 %  Росія 28,5 % 
Йорданія 3,7 % В’єтнам  10 % В’єтнам  3,3 %   
Марокко 3,7 %    Казахстан 14,5 % 
Туреччина 2,7 %  Румунія 3,3 %   
Інші 26 % Інші 8 %    

 
У 2015 році при наборі іноземців інститутами/факультетвами-лідерами  є ІМЕМ – 20 

іноземних студентів, ГГФ – 10 іноземних студентів і філологічний – 7 іноземних студентів . 
Крім студентів, які поступали на різні рівні навчання вперше, були студенти, які  

прийшли з інших ВНЗ для продовження свого навчання на різних рівнях. У цьому поточному 
році до ОНУ імені І. І. Мечникова  було переведено 9 іноземців з інших ВНЗ. 

В поточному навчальному році вступив до аспірантури університету 1 громадянин КНР  
(спеціальність «Загальна психологія, історія психології»). 

Враховуючи результати набору іноземців в 2015 році загальна кількість іноземних 
студентів, аспірантів та стажерів  208 осіб. 

 
    Іноземці 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
 Бакалаври 249 252 231 184 

Спеціалісти 15 7 4 7 
Магістри 27 29 16 11 
Всього 291 288 251 202 

Болонський процес 
Курси 

5 
2 

10 3  

Стажери 
Аспіранти 

7 
10 

9 
10 

11 
5 

3 
3 

Підвищення кваліфікації 
Докторанти 

  1  

Всього 315 317 271 208 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ МОБІЛЬНОСТІ 
Інтернаціоналізація вищої освіти як механізм забезпечення конкурентоспроможності 

випускників ОНУ І. І. Мечникова на українському та європейському ринку праці є одним із 
стратегічних пріоритетних напрямків  ОНУ. Участь в програмах академічної мобільності 
забезпечує кращі можливості для співпраці та обміну студентами і співробітниками ОНУ 
І.І.Мечникова з провідними європейськими університетами. 

314 
  
Іноземні студенти 

в Україні 
Іноземні студенти 
в ОНУ всіх рівнів 

і курсів 

Іноземні студенти в ОНУ 
Бакалаври  

1 курс 
Магістри  

1 курс 
Спеціалісти 

Туркменістан 20 
% 

Туреччина 42 % Туреччина 49,5 % Туреччина 18,2 % Туреччина 49,5 % 

Азербайджан 16 
% 

КНР 38 % КНР 33,3 % КНР 45,6 %  

Індія 6,7 % Країни Африки 27 
% 

 Країни Африки 
18,2 % 

 

Нігерія 5,1 % Молдова 23 % Молдова 3,3 %  Молдова 28,5 % 
Грузія 5 % Туркменістан 22 

% 
 Туркменістан 9,1 

% 
Туркменістан 20 

% 
Ірак 4,6 % Азербайджан 17 

% 
 Азербайджан 9,1 

% 
 

КНР 3,8 % Росія 15 % Росія 6,6 %  Росія 28,5 % 
Йорданія 3,7 % В’єтнам  10 % В’єтнам  3,3 %   
Марокко 3,7 %    Казахстан 14,5 % 
Туреччина 2,7 %  Румунія 3,3 %   
Інші 26 % Інші 8 %    

 
У 2015 році при наборі іноземців інститутами/факультетвами-лідерами  є ІМЕМ – 20 

іноземних студентів, ГГФ – 10 іноземних студентів і філологічний – 7 іноземних студентів . 
Крім студентів, які поступали на різні рівні навчання вперше, були студенти, які  

прийшли з інших ВНЗ для продовження свого навчання на різних рівнях. У цьому поточному 
році до ОНУ імені І. І. Мечникова  було переведено 9 іноземців з інших ВНЗ. 
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Враховуючи результати набору іноземців в 2015 році загальна кількість іноземних 
студентів, аспірантів та стажерів  208 осіб. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ МОБІЛЬНОСТІ 
Інтернаціоналізація вищої освіти як механізм забезпечення конкурентоспроможності 

випускників ОНУ І. І. Мечникова на українському та європейському ринку праці є одним із 
стратегічних пріоритетних напрямків  ОНУ. Участь в програмах академічної мобільності 
забезпечує кращі можливості для співпраці та обміну студентами і співробітниками ОНУ 
І.І.Мечникова з провідними європейськими університетами. 

У 2015 році при наборі іноземців інститутами/факультетвами-лідерами  є ІМЕМ – 20 іноземних сту-
дентів, ГГФ – 10 іноземних студентів і філологічний – 7 іноземних студентів .

Крім студентів, які поступали на різні рівні навчання вперше, були студенти, які  прийшли з інших 
ВНЗ для продовження свого навчання на різних рівнях. У цьому поточному році до ОНУ імені І. І. Меч-
никова  було переведено 9 іноземців з інших ВНЗ.

В поточному навчальному році вступив до аспірантури університету 1 громадянин КНР  (спеціаль-
ність «Загальна психологія, історія психології»).

Враховуючи результати набору іноземців в 2015 році загальна кількість іноземних студентів, аспі-
рантів та стажерів  208 осіб.

Організація мобільності

Інтернаціоналізація вищої освіти як механізм забезпечення конкурентоспроможності випускників 
ОНУ І. І. Мечникова на українському та європейському ринку праці є одним із стратегічних пріори-
тетних напрямків  ОНУ. Участь в програмах академічної мобільності забезпечує кращі можливості для 
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співпраці та обміну студентами і співробітниками ОНУ І. І. Мечникова з провідними європейськими 
університетами.

Цілі, завдання та загальні правила забезпечення і реалізації права на академічну мобільність визна-
чено у «Положенні про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього про-
цесу ОНУ імені  І. І. Мечникова» яке було розроблено співробітниками ІМО на основі Закону України 
«Про вищу освіту» і  Постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. № 579 «Про затверджен-
ня Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність»  та затверджене на засіданні 
Вченої Ради ОНУ у листопаді 2015 р.

У 2015 р. ОНУ І. І. Мечникова продовжував співробітництво в галузі організації академічної мобіль-
ності з європейськими університетами в рамках консорціуму WEBB та MID програми Еразмус Мундус. 
У рамках цих проектів 9 студентів та аспірантів ОНУ пройшли навчання в університетах-партнерах, 
метою якого було отримання диплому магістра/доктора філософії (ступенева мобільність). Крім того 
15 студентів, аспірантів, викладачів та співробітників ОНУ мали можливість навчатися/стажуватися в 
університетах-партнерах у рамках кредитної мобільності або наукового/професійного стажування. На 
додаток, у рамках цієї ж програми, професори Павійського університету (Італія) та Варшавського уні-
верситету (Польща) відвідали ОНУ І. І. Мечникова.  

2015 рік – це останній рік існування програми «Еразмус Мундус». Підводячи підсумки програми, 
можна констатувати, що з 2010 по 2015 рік ОНУ успішно приймав в ній участь, і був  в Україні серед  
ВНЗ-лідерів. 

В 2011-2015 роках студенти та викладачі ОНУ І.І.Мечникова одержали 74 гранти програми Ераз-
мус Мундус загальною тривалістю в 42,5 року, за цей же час 15 осіб з ЄС пройшли стажування в ОНУ. 
Крім того, участь у програмі Еразмус Мундус позитивно вплинула на інтернаціоналізацію освіти в ОНУ 
І. І. Мечникова, як на якість викладання так і на якість наукових досліджень, адміністративне управління 
(включаючи керівництво міжнародними програмами), якість кваліфікації та працевлаштування студентів. 

У листопаді 2015 року у м. Тбілісі (Грузія) відбулися заключні збори проектів «Еразмус Мундус». 
На цій зустрічі координатори проектів неодноразово відзначали діяльність ОНУ імені Мечникова за 
досягнення в плані організації функціонування програми та високий рівень підготовки, який демон-
стрували стипендіати з ОНУ І. І. Мечникова. Разом з тим,  в ОНУ І. І. Мечникова  у 2015 році не вдалося 
досягти  значних успіхів у визнанні результатів навчання за програмами академічної мобільності та 
впровадити на всіх факультетах/інститутах  викладання  дисциплін англійською мовою. 

На зміну «Еразмус Мундус» прийшла нова програма академічної мобільності ЄС «Еразмус+» із за-
гальним обсягом фінансування в 14,7 млрд. євро. Під новою назвою вона об’єднує ряд програм, які іс-
нували раніше (Еразмус, Еразмус Мундус, Темпус, і т. д.) в єдину інтегровану програму, яка діятиме до  
2020 року. Нова програма має принципові відмінності від попередньої, зокрема, відбувається перехід 
від багатосторонніх угод між університетами до двосторонніх. У зв’язку з цим, ІМО проводив активну 
роботу, спрямовану на пошук партнерів та підписання двосторонніх угод. Були проведені численні 
переговори, результатом яких стало подання 19 спільних заявок, з яких 10 отримали фінансування ЄС. 
Студенти та співробітники ОНУ І. І. Мечникова отримали можливість навчатися/стажуватися в універ-
ситетах Іспанії, Італії, Греції, Латвії, Польщі, Фінляндії, Чехії. 

Інститут міжнародної освіти успішно впорався з новими викликами «Еразмус+», вдосконаливши  
організаційну діяльність в області оголошення конкурсу на участь у програмі, прийому заявок, порядку 
відбору і т.д., забезпечуючи неупередженість і прозорість процесу. За результатами конкурсного від-
бору «Еразмус+» 16 студентів, аспірантів та викладачів ОНУ І. І. Мечникова у 2015 р. вибороли право 
навчатися/стажуватися в університетах-партнерах.

У жовтні 2015 р. оголошено черговий конкурс на підписання двосторонніх угод у рамках «Еразмус 
+» на наступний навчальний рік, у зв’язку з чим ІМО проводив активну роботу, спрямовану на пошук 
партнерів та підготовку спільних заявок для участі у програмі. Слід зазначити, що,  відсутність на-
вчальних курсів англійською мовою, та відсутність каталогу курсів на сайті ОНУ І. І. Мечникова, зна-
чно ускладнюють процес перемовин з потенційними партнерами. 

Виконавцями науково-дослідної теми № 242 «Удосконалення прийомів та способів навчання іно-
земців українській (російській) мові в професійних цілях» (д/№ 0113U000604, без цільового фінан-
сування, науковий керівник – к. філол. н., доцент Ареф’єва Н. Г.) і співробітники кафедри мовної та 
загально гуманітарної підготовки іноземців Черновалюк І. В., к. філол. н., доцент Книш О. В., к. філол. 
н., доцент Корнєєва Х. А. к. філол. н., викладач; ст..викл. Сізова Л. В., Садовська М. О., Мазурок І. Л., 
Гороб’євська Т. І., Мосієнко Л. В., Бикова О. А.
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На кафедрі мовної та загально-гуманітарної підготовки іноземців ІМО ОНУ імені І. І. Мечникова 
у 2015 році підготовлено та надруковано 10 наукових публікацій (за власний рахунок співробітників 
кафедри).

Результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок

Методично обґрунтовано та розроблено комплекс вправ з навчання іноземних студентів читанню 
літератури професійної спрямованості. Запропоновано діалогічні та монологічні тексти та завдання за 
темами професійно орієнтованого спілкування, що задовольняють комунікативні, професійні й пізна-
вальні потреби та сприяють розвитку усної та письмової мовної діяльності у професійній сфері. Надано 
рекомендації з організації навчання іноземних студентів професійному мовленню та розроблено спец-
курси з наукового стилю мовлення для різних спеціальностей (науково-дослідна тема №242 «Удоско-
налення прийомів та способів навчання іноземців українській (російській) мові в професійних цілях» 
(д/№ 0113U000604), термін виконання: початок – 01.03.2013, закінчення – 31.12.2017;  керівник теми – 
к.філол.н., доц., в.о. завкафедри мовної та загальногуманітарної підготовки іноземців Ареф’єва  Н. Г.).

Наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт

Науково-дослідна тема «Удосконалення прийомів та способів навчання іноземців українській (ро-
сійській) мові в професійних цілях» (без цільового фінансування, науковий керівник – к.філол.н., до-
цент Ареф’єва Н. Г.), третій етап наукового дослідження «Розробка методичних прийомів, які викорис-
товуються в сфері наукового спілкування. Систематизація та розширення мовного матеріалу як бази 
удосконалення професійних знань».

Створено науково обґрунтовану методологію навчання інтенсивному читанню літератури зі спеці-
альності та розроблено новий варіант вступного курсу з наукового стилю мовлення. Запропоновано 
засоби інтенсифікації й оптимізації вивчення російської / української мови іноземними студентами-іно-
земцями економічних спеціальностей за допомогою текстів професійного спрямування як основу для 
формування навичок усного та писемного мовлення, які, у свою чергу, є складовими комунікативної 
компетенції. Створено алгоритм навчання написанню побутових та ділових листів та складанню ді-
лової документації. В рамках розробленої концепції створено професійно диференційовані  вимоги 
для іноземних абітурієнтів, за якими проводиться співбесіда. Актуальність та значимість отриманих 
результатів зумовлена необхідністю розробки інтенсивних методів навчання іноземних студентів укра-
їнській/російській мовам професійного спрямування з урахуванням вимог Болонського процесу; вель-
ми значимим є з’ясування принципів створення гнучких робочих програм, у яких беруться до уваги 
конкретні потреби й вимоги іноземних студентів, магістрантів, аспірантів та стажерів, спрямовані на 
розвиток їхньої комунікативної компетенції.

Методично обґрунтовано та розроблено комплекс вправ з навчання іноземних студентів науковому 
стилю мовлення на матеріалі аутентичних та адаптованих професійно орієнтованих текстів. Запропо-
новано тексти наукового стилю та завдання, що задовольняють комунікативні та пізнавальні потреби 
та сприяють розвитку усної та письмової мовної діяльності у сфері наукового спілкування. Для інозем-
них студентів, магістрантів, аспірантів та стажерів різних спеціальностей розроблено 12 спецкурсів та 
складено програми до них. За результатами дослідження надруковано 10 наукових публікацій.

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів 

Науково-дослідна тема кафедри мовної та загально гуманітарної підготовки іноземців «Удоскона-
лення прийомів та способів навчання іноземців українській (російській) мові в професійних цілях», 
науковий керівник – к. філол. н., доцент Ареф’єва Н. Г.

У 2015 році завершено третій етап наукового дослідження «Розробка методичних прийомів, які ви-
користовуються в сфері наукового спілкування. Систематизація та розширення мовного матеріалу як 
бази удосконалення професійних знань». 

Протягом звітного періоду створено науково обґрунтовану методологію навчання інтенсивному чи-
танню літератури зі спеціальності та розроблено новий варіант вступного курсу з наукового стилю 
мовлення. Запропоновано засоби інтенсифікації й оптимізації вивчення російської / української мови 
іноземними студентами-іноземцями економічних спеціальностей за допомогою текстів професійного 
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спрямування як основу для формування навичок усного та писемного мовлення, які, у свою чергу, є 
складовими комунікативної компетенції. Створено алгоритм навчання написанню побутових та діло-
вих листів та складанню ділової документації. В рамках розробленої концепції створено професійно 
диференційовані  вимоги, за якими проводиться співбесіда, для іноземних абітурієнтів, що вступають 
до магістратури або спеціалітету ОНУ імені І. І. Мечникова; розроблено та подано до друку матеріали 
для абітурієнтів, що вступають до бакалаврату ОНУ імені І. І. Мечникова. 

Актуальність та значимість отриманих результатів полягають у з’ясуванні принципів створення 
гнучких робочих програм, у яких беруться до уваги конкретні потреби й вимоги іноземних студентів, 
магістрантів, аспірантів та стажерів; спрямованість на розвиток комунікативної та професійної компе-
тенції іноземців.

Отриманим науковим результатом є  розробка інтенсивних методів навчання іноземних студентів 
українській / російській мовам професійного спрямування з урахуванням вимог Болонського процесу.
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Проректор – В. І. Серотюк

Зі запланованого у 2015 році відремонтовано дах гуртожитків № 5, № 6, № 8, корпусу УНПЦ, на-
укової бібліотеки, спортзалу та аудиторій новоаудиторного корпусу, а також спортзалу та аудиторій у 
прибудові до гуртожитку № 9, проблемної лабораторії – загальною площею 2787 м2. Крім того, власни-
ми силами, частково відремонтовані дахи типографії, хімічного та фізичного факультетів, обсерваторії, 
головного корпусу, інституту фізики, ботанічного саду, гуртожитків № 2 і № 1. Засклено 385 м вікон, 
замінено на склопакети 164 м. У місцях, де встановлено металопластикові вікна та сандвіч-панелі, про-
ведено їхнє налаштування і профілактичний ремонт на герметичність.

Не менш важливим залишався ремонт інженерних мереж, завершено заміну електропроводки в гур-
тожитку № 4; у гуртожитку № 5 ремонт майже завершено. Повністю замінено систему газопостачання 
в гуртожитку № 6. Усі системи, елеваторні вузли, центральний теплопункт були відремонтовані і видані 
на гідравліку, 170 манометрів, 18 теплових лічильників, 9 водомірів пройшли перевірки і встановлені 
в теплових вузлах. Упродовж року замінено 175 м труб систем опалення різного діаметру, 330 метрів 
труб холодного і гарячого водопостачання, 70 м каналізаційних труб. В елеваторному вузлі новоауди-
торного корпусу встановлено систему клімат-контролю, що дозволяє зекономити до 20% теплоенергії, 
що потрапляє в будівлю; це близько 180 тисяч гривень в опалювальний сезон. Демонтовано і встанов-
лено 34 прилади системи опалення – з них 20 нових у гуртожитку № 1, проблемній лабораторії, біоло-
гічному факультету. У гуртожитку № 5 відновлено стояки системи пожежогасіння.

На сьогодні 90% ламп накалювання замінені на енергозберігаючі. Відремонтовано два вводи си-
лового кабелю на шостий гуртожиток, аудиторний корпус і біологічну станцію, а також відремонто-
вано додаткові вводи на гуртожитки № 7, 8, головний корпус із заміною автоматів номіналом вище 
400 А. Відновлено пошкоджену лінію електропостачання від ТП 21/70 до віварію протяжністю 150 
м/п, із заміною 40 ламп світильників зовнішнього освітлення студмістечка в районі 4 і 5 гуртожитків, 
біологічного факультету, новоаудиторного корпусу та стадіону. Замінено три витяжних вентилятори 
в гуртожитку № 5 і № 2; відремонтовано спліт системи у серверних головного аудиторного корпусів, 
проведено профілактику автоматики вхідних дверей, замінено алюмінієві двері основного входу. Завер-
шено капітальний ремонт жіночого туалету на біолого-географічному факультеті. До 150-річчя ОНУ 
в головному корпусі відкрито музей історії університету. В цілому на ремонтні роботи за поточним і 
капітальним ремонтом у 2015 році витрачено 2 192 168 грн.

РОЗДІЛ IV. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА 
ДІЯЛЬНІСТЬ
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4.1. ФІНАНСОВА  ДІЯЛЬНІСТЬ
Головний бухгалтер – Л. О. Калініна

Протягом 2015 року Одеський національний університет імені І .І. Мечникова отримував фінансу-
вання за чотирма прграмами

КПКВ 2201040 – дослідження наукових та науково-технічних розробок, виконання робіт за держав-
ними програмами та держзамовленнями, виконання міжнародних НТП і пр. ВНЗ та НУ;

КПКВ 2201150 – підготовка кадрів ВНЗ 1-го та 2-го рівня акредитації;
КПКВ 2201160 – підготовка кадрів ВНЗ 3-го та 4-го рівня акредитації;
КПКВ 221380 – виконання зобов’язань України у сфері міжнародного НТС.
Обсяги бюджетного фінансування та видатків загального та спеціального фонду в розрізі програм 

та статей викладені в таблицях
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Структура доходів ОНУ ім. І.І.Мечникова у 2015 році

Бюджет Програми Спецфонд

Загальна сума (63,3%)
133325,6 тис.грн

Загальна сума (36,7%)
77345,5 тис.грн

Загальний бюджет за 2015 р. 
(100%)

210671,1 тис.грн.
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Структура доходів ОНУ ім. І.І.Мечникова у 2015 році

Бюджет (Програми)

Загальна сума (63,3%)
133325,6 тис.грн
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Структура доходів ОНУ ім. І.І.Мечникова у 2015 році

Спецфонд (Програми)

Загальна сума (36,7%)
77345,5 тис.грн
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Види доходів спеціального фонду

Підготовка кадрів ВНЗ І-ІІ рівня
Програма 2201150 (1666,3 тис.грн)
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Види доходів спеціального фонду
Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-IV рівня

Програма 2201160
(73615,4 тис. грн)
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Види доходів спеціального фонду

Наукові дослідження
Програма 2201040 (2063,8 тис.грн)
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Структура видатків

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд (наука)

Спеціальний
фонд (освіта)

Загальні видатки
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Структура видатків

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд (наука)

Спеціальний
фонд (освіта)

Заробітна платня та стипендія
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Структура видатків

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд (наука)

Спеціальний
фонд (освіта)

Видатки за комунальні послуги

 



368

328 
  

Структура видатків

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд (наука)

Спеціальний
фонд (освіта)

Видатки на відрядження
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Структура видатків

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд (наука)

Спеціальний
фонд (освіта)

Поточні видатки
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5.1. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Голова Ради студентського самоврядування – Д. Дьякова

В університеті відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових 
актів сформована і діє сучасна і досить ефективна система студентського самоврядування, яка ста-
ла важливою складовою статутної, зокрема виховної діяльності в університеті, впливовим чинником 
реалізації принципів академічної автономії та Болонського процесу, розвитку молодіжної ініціативи і 
самодіяльності, підвищення якості освітніх послуг у цілому. Міністерство освіти і науки України впро-
ваджує курс реформування вищої освіти, що  потребує  її глибокої  системної  трансформації  з метою 
збереження  її  потенціалу  та  обсягу підготовки фахівців. Позиція заступника міністра Інни Совсун 
полягає у тому, що активними учасниками процесу реформування освіти мають стати саме органи сту-
дентського самоврядування. Отже, завдання Студентської ради ОНУ імені І. І. Мечникова не тільки у 
тому, щоб брати участь в управлінні ОНУ, але і захищати права та інтереси студентів, які навчаються.

Минуло вже понад півтори роки з того часу як було відновлено Студентську Раду ОНУ імені 
І. І. Мечникова(діюча голова – Дьякова Дар’я) у новому форматі. Цього року в стінах Університету 
відбулась масштабна всеукраїнська подія – разом з профкомом студентів та аспірантів було проведено 
міжнародну науково-практичну конференцію, з нагоди 150-річчя ОНУ. Одним з головним напрямків ро-
боти виступає дослідницька кампанія. 5 червня Студентська рада організувала «круглий стіл» у рамках 
проекту по боротьбі з хабарництвом. Його було проведено по наслідках організованого Студентською 
радою анкетування і він був спрямований на розробку єдиного бачення цієї проблеми серед універ-
ситетської спільноти та розробку  шляхів щодо її розв’язання. Подібні заходи, а також профілактична 
антикорупційна компанія  стали вже традиційними. Одним з подальших заходів заплановано масштаб-
не анкетування з широким колом питань, яке підготовлено за участі науковців-соціологів та побажань 
адміністрації й має бути здійснене на початку 2016 р. Має бути з’ясована проблематика багатьох сфер 
як студентського життя так і функціонування університету загалом.

Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і 
формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї 
праці тощо. А допомагає цьому університетські «клуби», які розвивають різноманітні здібності сту-
дентів і тільки представляють університет на всеукраїнському рівні та міжнародному рівнях (Enactus 
ONU, дебатний клуб «ModusVivendi»).Цього року відроджено рух донорства серед студентів – понад 
100 учасників акції здали кров, у рамках проекту «Здай кров – врятуй життя».Також Студентська рада 
виступила організатором або сприяла проведенню цілої низки імпрез – флешмоби до 150 річчя ОНУ 
імені І. І. Мечникова, квестдля першокурсників, зустрічі, лекції, тренінги, акції і заходи волонтерського 
руху допомоги АТО, співпраця з лідерами молодіжних організацій міста, участь у закордонних про-
ектах. До ювілею ОНУ імені І. І. Мечникова Студентська Рада подбала про безкоштовне виділення для 
243 студентів квитків на концерти відомих українських гуртів, а 34 студенту подарувала безкоштовні 
квитки на допрем’єрні покази.

Поза межами університетської діяльності Студентська рада ОНУ активно співпрацює з Національ-
ним студентським союзом, завдяки якому наші студенти мають змогу підвищити рівень обізнаності з 
питань студентського самоврядування, розвинути в собі лідерські якості, духовно зрости, знайти нові 
знайомства, набути, перейняти та передати досвід  представникам інших ВНЗ України. Наприкінці 
року запроваджено розробку нового Положення про студентське самоврядування в ОНУ імені І. І. Меч-
никова, яке має бути широко обговорено і прийнято на зібранні студентського загалу.

Разом з тим треба зазначити, що студентське самоврядування в університеті це не лише Сту-
дентська рада, але й органи студентського самоврядування у підрозділах, які активно співпрацю-
ють з адміністрацією.

Студентське самоврядування на ЕПФ розпочало новий етап свого життя у 2008 р. Тоді було роз-
роблено факультетське Положення про студентське самоврядування, затверджене на засіданні вченої 

РОЗДІЛ V. ДІЯЛЬНІСТЬ СТРУКТУР
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ради факультету. Для організації належного рівня навчальної дисципліни та з метою підвищення обі-
знаності студентів разом з адміністрацією було розроблено «Пам’ятку студента ЕПФ», в якій містилась 
вся необхідна інформація, яка може бути корисною на протязі всього періоду навчання студента. Це 
витяг з правил внутрішнього навчально-трудового розпорядку факультету, що включає в себе порядок 
прийому, переводу, відрахування та поновлення студентів, основні права та обов’язки студентів ЕПФ, 
навчальний час та його використання, заохочення за успіхи в навчанні, відповідальність за порушен-
ня навчальної дисципліни та телефонний довідник. 1 вересня Пам’ятку вручають кожному студенту 
ЕПФ. Цього рокуразом з адміністрацією організовано та проведено такі факультетські заходи як «День 
Юриста», «День Факультету», «День боротьби зі СНІДом» шляхом роздавання контрацепції і прове-
денням роз’яснювальних робіт.

На факультеті РГФ здійснюється активна співпраця студентського самоврядування, профактиву та 
адміністрації. Студентський актив бере активну участь в організації дозвілля студентів. Так, у рамках 
програми «Пізнай свою країну» 86 студентів у січні і серпні відвідали Карпати, 8 студентів Закарпат-
тя (травень), 19 студентів – Національний дендрологічний парк «Софіївка» (жовтень), 63 студенти – 
м.  Львів (листопада). Студентські активісти організували також відвідування Одеського національного 
академічного театру опери та балету (167 студентів) та Одеського академічного українського музично-
драматичного театру імені В.Василька (36 студентів). У грудні студентське профбюро та студентський 
актив провели благодійну акцію «З дитиною у серці» та зібрали кошти, речі і подарунки, які надали 
інтернатам Одеської області.

До складу студентського самоврядування на біологічному факультеті входять студентська рада і 
студентський деканат. Були проведені заходи у таких напрямках:1) захист прав студентів – підтримка 
студентів факультету при проходженні медогляду в міській поліклініці № 21 і медпункті ОНУ; 2) до-
помога адміністрації в проведенні Дня відкритих дверей на факультеті, обласної шкільної олімпіади з 
біології; 3) допомога в організації студентської наукової конференції “Biologyin Touchwith Life”; 4) про-
ведення святкування Дня Святого Валентина, Хеллоуіну; 5) привітання викладачів та студентів факуль-
тету з такими святами як Новий Рік, Різдво, Тетянин День, 8 Березня, проведено «Пошту Св. Валенти-
на» до дня закоханих, вітання на День вчителя, День студента; 6) участь у Всеукраїнських благодійних 
акціях «З дитиною в серці»; 7) проведення рейтингу громадської активності студентів четвертого курсу, 
результати якого враховуються при вступі до магістратури; 8) активна допомога органів студентського 
самоврядування у роботі «Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених». До свята 
Нового року студенти прикрасили хол корпусу та встановили святкову ялинку.

Студентське самоврядування організувало знайомство в академічних групах першого курсу для до-
помоги в інтеграції нових студентів; брало участь у відборі конкурсантів до концерту присвяченому 
Дню Студента, організованого Центром культури та адміністрацією ОНУ, які у складі двох чоловік про-
йшли до Новорічного концерту. В гуртожитку № 7 Студентська рада складається з 13 осіб, до складу 
якої входили три студенти біологічного факультету. Протягом року відбулось 10 засідань, на яких роз-
глядали план роботи студентської ради, поселення студентів у гуртожиток, правила поведінки студен-
тів у гуртожитку, проблеми з електропостачанням, опалюванням, виховна робота з правопорушника-
ми, конкурс на кращу кімнату, санітарний стан та ін. Співпраця адміністрації біологічного факультету 
ОНУ зі  студентськими радами відбувається при обговоренні кандидатур студентів на іменні стипендії 
Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, міського голови м. Одеси, 
іменні стипендії ОНУ, при плануванні різноманітних заходів (спортивних, культмасових, художньої 
самодіяльності) тощо.

Щороку вдосконалюється система студентського самоврядування на філологічному факультеті 
через що відчувається її позитивний вплив на всіх рівнях життя студентів. Представники Студентської 
ради беруть участь у визначенні кандидатур на призначення іменних стипендій (стипендії Кабінету Мі-
ністрів, Президента України, ректора, імені Т. Г. Шевченка, А. С. Пушкіна, професорів В. В. Фащенка, 
А. О. Слюсаря, Ю. О. Карпенка). Основними напрямками роботи Студентської ради є навчальна робота 
зі студентами, науково-дослідна робота студентів, спортивно-масова робота, культурно-масова робота, 
рекламно-редакційна робота, робота у гуртожитку.

Студентська рада щорічно проводить восени «День першокурсника», взимку –  «Слов’янське Різд-
во», навесні –  «День факультету», на які запрошуються декан, завідувачі кафедр, викладачі та відомі 
випускники факультету. Куратори груп беруть участь у формуванні органів студентського самовряду-
вання: рекомендують кандидатури, надають постійну допомогу в їх роботі. Відмінними рисами сту-
дентського самоврядування є багаторівневість та демократизм. На факультеті робиться реальна спроба 
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на практиці реалізувати концепцію співуправління адміністрації та студентів з питань виховної роботи. 
Специфікою відзначається студентське самоврядування у гуртожитку, яке носить міжфакультетський ха-
рактер, оскільки в одному гуртожитку проживають студенти декількох факультетів. У гуртожитку №  4 
активно працює студентська рада гуртожитку у складі 9 осіб, які мешкають у гуртожитку і займаються 
питаннями побуту студентів, організацією спортивних та культурно-масових заходів у гуртожитку.

Студентське самоврядування підтримує конструктивні стосунки з адміністрацією ІСН (Дякова Д., 4 
курс відділення соціології, та  Зимовець В. 3 курс відділення політології). На рівні кожної академічної 
групи створені органи студентського самоврядування. Представники студентського самоврядування 
включені до стипендіальної комісії. Основними напрямками роботи представників студентського само-
врядування в інституті є: 1) робота зі студентами з ліквідації академічної заборгованості; 2) спортивно-
масова робота; 3) культурно-масова робота; 4) робота у гуртожитках № 6 та № 7; 5) антикорупційна 
діяльність; 6) організація благодійних ярмарків.

Студентського самоврядування, профспілкова студентська організація ІСН демонструють активну 
громадську позицію в питаннях формування демократичного мікроклімату в колективі, створення на-
лежних умов для навчання, самовдосконалення, змістовного дозвілля, здорового способу життя, спри-
яють здійсненню в інституті державної молодіжної політики, підтримують різні студентські починання 
і проекти, здійснюють у межах своєї компетенції захист прав та інтересів студентів тощо, щорічно 
восени беруть участь в проведенні «Дня першокурсника» та «Дня ІСН», на які запрошуються дирек-
тор, заступники за відділеннями, завідувачі кафедр, викладачі та випускники інституту різних років. У 
вересні представники студентського самоврядування та директор провели урочисте вручення студент-
ських квитків першокурсникам.

Систематично загальними зусиллями ведеться робота зі студентами, які мають заборгованості та 
порушують навчальну дисципліну. Проводяться заходи щодо запобігання корупції в інституті та уні-
верситеті (опитування, анкетування). За участю студентського самоврядування обговорюються канди-
датури студентів, які представляються до іменних стипендій. 

Протягом року активізувалась робота Студентської Ради ГГФ. Активно функціонує сформований із 
студентів факультету в кількості 11 осіб оперативний загін в гуртожитку, відповідальний за додержан-
ня належного порядку, норм і правил проживання. Підконтрольні ці підрозділи і люди безпосередньо 
завідувачу гуртожитком № 5 – Дубовому В. Ю. та старшому викладачу кафедри фізичного виховання 
і спорту А. М. Мустафаєву. Факультет надає систематичну допомогу керівництву гуртожитку в ство-
ренні належних умов для проживання студентів та додержання ними норм і правил проживання. Від-
бувається співпраця з дирекцією студмістечка ОНУ (директор – В. М. Агаєв), який вживає ефективних 
заходів для підтримки належного порядку і поліпшення умов проживання студентів у гуртожитку. Вже 
традиційним стало урочисте вручення дипломів та святкування  випуску старших курсів.

Роль студентського самоврядування ІІПО відіграють старостати. На засідання старостату запрошу-
ються керівництво та куратори  груп. Засідання старостату проводяться щовівторка – там розглядають-
ся актуальні питання студентського життя, дисципліни, заохочення кращих студентів тощо.

Активно працювала Студентська рада філософського факультету (голова ради студентка 3 курсу 
Провозін А.). Деканат та куратори проводять методичну роботу зі студентським активом (обговорення 
плану роботи студентської ради факультету та ОНУ, організація зустрічі студентського активу з випус-
книками факультету, кураторами (обмін досвідом). У складі Студентської ради організована прес-служба, 
метою роботи якої є формування іміджу факультету, привабливого для потенційних абітурієнтів, парт-
нерів, роботодавців. Студентський актив продовжує проект «Клуб кіно». У концепцію проекту входить 
засвоєння історії та сучасності світового кінематографу. З вересня креативним директором цього Клубу 
стала студентка 2 курсу А. Мельниченко. Тепер студенти збираються (2-3 рази на місяць) для перегляду 
та обговорення класики світового кіно. Інформація про це розміщена в соціальній мережі.

Для студентського активу та адміністрації головними критеріями ефективності виховної роботи є: 
формування в процесі виховання національної свідомості та почуття дієвого патріотизму; високий рі-
вень навчальної, науково-дослідницької та соціальної активності молодих філософів та культурологів; 
дотримання моральних і естетичних норм в суспільному та особистому житті; відсутність правопо-
рушень; взаємна повага у стосунках викладачів і студентів; активна участь студентів та викладачів у 
культурно-просвітницькій діяльності; відповідальне ставлення до власного здоров’я та до оточуючого 
природного середовища.

На історичному факультеті існують такі форми самоврядування студентів: Студентська рада (Ка-
лініна С.) та наукові студентські товариства. За рік було підготовлено та оновлено матеріали Галереї 
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наукових нагород студентів та аспірантів, які досягли успіхів у навчанні, науці, беруть активну участь 
в житті факультету та університету. За ініціативи НЕСТу проведено оновлення експозиції та обладнан-
ня в навчально-науковій етнографічній аудиторії кафедри археології та етнології України «Українська 
Світлиця». Одним з важливих конкретних практичних результатів діяльності археологічного гуртка 
стало здійснення ремонту в лабораторії історичного факультету силами студентів на спонсорські ко-
шти. За ініціативи та активної участі студентів проведено ремонт однієї з навчальних аудиторій.

На фізичному факультеті головою студентського самоврядування є студентка 3 курсу Смолянська 
Тетяна. Для роботи студентської ради виділений окремий кабінет в приміщенні факультету. Основни-
ми напрямками роботи студентської ради є: навчальна робота зі студентами; науково-дослідна робота 
студентів; спортивно-масова робота; культурно-масова робота; робота у гуртожитку.

Рада студентського самоврядування хімічного факультету проводить роботу згідно з планом ро-
боти. Деканат хімічного факультету надає консультаційну та практичну допомогу активу, але не втру-
чається в його діяльність, оскільки студенти є доволі активними, організованими та відповідальними. 
Студентський актив та інші студенти беруть активну участь у заходах, які проводяться на факультеті 
на протязі року. Прикладом є участь студентів в профорієнтаційній роботі, яка є вкрай необхідною для 
майбутнього факультету. Деканатом разом з студентським активом проведена робота по енергозбере-
женню (герметизація вікон, ремонти дверей) та переобладнанню Великої хімічної аудиторії. Проведена 
робота зі складання списків іногородніх студентів, якім потрібні місця в гуртожитку в черговому на-
вчальному році. Списки перевірено, узгоджено з комендантами гуртожитків № 1 и 7 та вчасно направ-
лено директору студентського містечка. 

Особлива ситуація склалась на факультеті журналістики, реклами та видавничої справи. Напри-
кінці 2014 року студентство, обурене незадовільною організацією освітнього процесу, морально-пси-
хологічною атмосферою на факультеті, активно виступило проти тодішнього керівництва факультету, 
звинувативши його в організації корупційної системи та перевищенні службових повноважень. Ак-
тивісти звернулись до адміністрації із скаргами з проханням розібратись із протиправними діями на 
факультеті. Внаслідок чого було створено комісію, а декан факультету О.В. Александров залишив свою 
посаду за власним бажанням, згодом отримавши догану із занесенням до особистої справи. Новоство-
рений студентський актив - Голова Студентської ради факульте – Анастасія Літвінова та її заступник – 
Владислав Сташевський були покликані захищати права та інтереси студентства протягом наступного 
року. З прикрістю треба констатувати, що співпраця студентського активу із адміністрацією факультету 
та особисто новообраним деканом професором О. А. Івановою до кінця року так і не налагодилась. 
Члени студентського самоврядування констатують не тільки відсутність суттєвих змін на факультеті, 
а й посилення адміністративного та морального тиску на студентів, які вказують на негаразди у житті 
факультету. Хотілось би зазначити, що цей факультет – єдиний підрозділ, адміністрація якого не визнає 
легітимності виборів деяких представників студентського активу, перешкоджає їхній участі у роботі 
вченої ради, стипендіальної комісії, що в цілому негативно впливає як на діяльність всіх студентських 
структур, так і роботу факультету у цілому.

Організаційно-виховна і культурно-масова робота серед студентів Коледжу розглядається як систе-
ма життєдіяльності студентської молоді, яка працює під керівництвом Студентської ради(голова – Алі-
єва С.). Старостати, які виконують роль студентського самоврядування, доглядають за дотриманням 
навчальної дисципліни студентами ОНУ та про заходи дисциплінарного характеру, що були прийняті 
до порушників.

Отже, органи студентського самоврядування, студентська організація демонструють активну гро-
мадську позицію в питаннях формування демократичного мікроклімату в колективі, створення належ-
них умов для навчання, самовдосконалення, змістовного дозвілля, здорового способу життя, сприяють 
здійсненню в ОНУ імені І. І. Мечникова державної молодіжної політики, підтримують різні студентські 
починання і проекти, здійснюють у межах своєї компетенції захист прав та інтересів студентів тощо. 
Можна відзначити, що багато нових проектів, змін і коригувань щодо освітнього процесу вже здійсне-
но завдяки злагодженому діалогу з адміністрацією університету. Але запорука сильного студентського 
самоврядування полягає, безперечно, у плідній та наполегливій роботі великої команди активістів. Ко-
манда студентського самоврядування ОНУ імені І.І. Мечникова є джерелом формування свідомої дум-
ки молоді на шляху до побудови європейського суспільства. Саме вони роблять «революцію» в головах 
своїх однолітків. 
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5.2. ПРОФКОМ СТУДЕНТІВ І АСПІРАНТІВ
Голова профкому студентів і аспірантів – В. В. Пенов

Основні напрямки роботи профкому студентів і аспірантів 

Чи не найголовнішим  напрямком діяльності профспілкового комітету є програма соціального захисту 
студентів та аспірантів, а саме: контроль за дотриманням законодавства, мається на увазі контроль за 
своєчасною виплатою стипендій, участь в призначенні соціальних стипендій, нарахуванні матеріальної 
допомоги. Ці питання вирішуються профспілковим комітетом студентів спільно із адміністрацією 
університету завдяки соціальному партнерству. Робота у соціальному напрямі будується на наступних 
основних заходах:

Робота по виявленню, збору документів, обліку і підтримці найбільш соціально незахищених 
категорій студентів та аспірантів

Станом на січень 2015 року на обліку в профспілковому комітеті знаходиться 94 студентів-сиріт, 
115 – напівсиріт, 54 студентів-інвалідів 1-3 груп, 3 – чорнобильці, 12 - студентів-дітей шахтарів; 35 
- студенти з малозабезпечених і багатодітних сімей, 28 - студентів та аспірантів з дітьми. На початку 
року з метою їх ознайомлення зі своїми правами і обов’язками під час навчання, була проведена зустріч 
з працівниками бухгалтерії, юридичного відділу, студентської соціальної служби. Адже, трапляються 
випадки, коли через незнання юридичних норм виникають певні колізії.

Всім найбільш соціально незахищеним категоріям студентів та аспірантів регулярно видається 
матеріальна допомога; виготовляються єдині квитки; за пільговою вартістю виділяються путівки на 
спортивно-оздоровчу базу відпочинку «Чорноморка»; надається можливість безкоштовного роздруку 
рефератів, курсових і дипломних робіт; видаються безкоштовні квитки в музеї, театр Опери та балету 
і ін. театри, кінотеатри, філармонію, дельфінарій, а також  запрошення на заходи, що проводяться на 
рівні університету, міста та країни; організовуються безкоштовні виїзні екскурсії, в рамках проекту 
«Пізнай свою країну», до Умані, Львова, Вилково, Закарпаття, Карпат, Києва, Асканії-Нова. Студентам-
сиротам (за бажанням) було видано на літній період безкоштовні путівки на спортивно-оздоровчу базу 
відпочинку «Чорноморка». Для студентів та аспірантів з дітьми напередодні Нового року видаються 
новорічні подарунки. За рахунок коштів фонду соціального захисту студентів в 2015 році було надано 
матеріальну допомогу 457 студентам та аспірантам, а також матеріально заохочено 117 студентів та 
аспірантів. Також профком преміював більше 94 студентів, за поданням деканів факультетів, кафедри 
фізичного виховання, центру культури, які відзначились у навчанні, досягли високих результатів у 
спортивних змаганнях, здобули нагороди в конкурсах за університет.

Оздоровлення студентів і аспірантів

Профспілковий комітет ініціює та проводить ряд заходів, спрямованих на збереження здоров’я 
кожного члена профспілки. Реалізація прав студентів ОНУ в сфері охорони здоров’я та медико-
соціальної допомоги відбувається на базі міської поліклініки №12 та спортивно-оздоровчої бази 
відпочинку університету – «Чорноморка». Члени Профкому студентів контролюють проходження 
медогляду студентами ОНУ на базі міської поліклініки № 12 та студентської поліклініки № 21.

За три місяці 2015 року (червень, липень, серпень) профспілковим комітетом студентів була 
проведена робота по організації літнього відпочинку студентів. Можливістю отримання пільгових 
путівок (на 60% нижче повної вартості – на 12 діб) в спортивно-оздоровчу базу відпочинку університету 
– «Чорноморка» скористались 212 студентів та аспірантів. Слід зазначити, що з 2013 року, завдяки 
соціальному партнерству із адміністрацією створено Волонтерський центр студентів на базі профкому. 
Силами студентів та за підтримки адміністрації університету щороку проводяться косметичні ремонти на 
поверсі, де поселяються студенти та аспіранти. За результатами зимового відпочинку було оздоровлено 
447 студентів в Карпатах за піввартості путівки  (на 5 діб), а влітку із екскурсією на Говерлу – 155 
студентів (на 4 доби).

Щорічний проект Міжфакультетська спартакіада «Студентські ігри», які відбуваються в травні на 
СОБ Чорноморка. Команди від 13-ти факультетів та інститутів змагаютьсь у 10 видах спорту і не тільки 



375

(з футболу, баскетболу, волейболу, настільного тенісу, перетягування канату, проведення зарядки, у 
конкурсі «Візитка» та «Що? Де? Коли?», в конкурсі плакатів та підтримці команд).

В рамках програми «Пізнай свою країну» в 2015 році було організовано екскурсійно-пізнавальні 
поїздки на 1 – 5 днів до Умані, Вилково, Львова, Закарпаття і Карпат для 1453 студентів та аспірантів 
ОНУ з 30–50% знижкою.  

Студентська соціальна служба

В профкомі студентів працює студентська соціальна служба. В рамках її роботи (керівником Одеського 
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, доктором наук енергоінформаційних 
технологій Бєлоус С. М.) щосереди проводяться безкоштовні психологічні тренінги, консультації.  

Проведення семінарів соціальної спрямованості

На початку навчального року, в рамках роботи соціальної адаптації студентів першокурсників, було 
проведено ознайомлення студентів 1-х курсів з основними положеннями “Закону про вищу освіту”, з 
правами та обов’язками студента, розпорядком роботи університету. Проведено інформаційні заходи 
щодо правил безпеки життєдіяльності та норм поведінки, зокрема, особлива увага приділялась питанню 
заборони паління, вживання алкогольних напоїв на території університету та студмістечка.

В рамках проектів «Студентський кінотеатр» та «Молодь за здоровий спосіб життя» в профкомі 
студентів та гуртожитку № 4 організовано безкоштовний показ соціальних фільмів, з метою підвищення 
культурних, етичних та моральних цінностей, а також популяризації здорового способу життя серед 
студентів ОНУ. 

З 15 листопада по 1 грудня для всіх першокурсників за підтримки спеціалістів «Клініки, дружньої до 
молоді» та Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводяться семінари 
з профілактики ВІЛ і наркоманії, алкоголізму і тютюнопаління. 

1 грудня проходить традиційна акція, присвячена дню боротьби зі СНІДом , в якій активну участь 
бере студентство за підтримки «Клініки дружньої до молоді», яка існує на базі міської студентської 
поліклініки № 21 і працює за принципом трьох «Д»: доступність, добровільність та доброзичливість. 
Акція проходь в усіх навчальних корпусах з 9:00 до 14:00, де безкоштовно роздається література з 
інформацією про СНІД та профілактику ВІЛ-інфекцій, а також контрацептиви (більше 5000 штук).

В академічних групах першого курсу проводяться зустрічі із лікарями відповідного профілю, у 
гуртожитках студмістечка - цикл бесід «Ми обираємо здоровий спосіб життя». 

Участь в благодійності

Спільно з профкомом працівників, в рамках благодійної акції з 2011 р. започатковано проект «З 
дитиною в серці» присвяченої до Дня святого Миколая (19 грудня) з 14.11 по 18.12 щороку здійснюється 
збір коштів, речей, іграшок, книг і канцелярських товарів для дітей зі шкіл-інтернатів Одеської області 
із затримкою психічного розвитку та з вадами розумового розвитку.

Інформування студентів і аспірантів

Систематично, протягом навчального року відбувається оновлення інформації про соціально-
економічний захист студентів через газету профкому студентів «ПРОФАКТИВ», за допомогою 
інформаційних стендів, профбюро інститутів і факультетів, офіційного сайту профкому студентів та 
групи в соціальній інтернет мережі «в контакте»: http://vk.com/profkom_onu, радіо «ГОС ОНУ». 

З 2012 р. було реалізовано проект університетське радіо «ГОЛОС ОНУ» трансляція якого відбувається 
в 2-х навчальних корпусах (діючому і новому) на Французькому бульварі та на філософському факультеті. 
Цей проект реалізований за кошти університету та профкому студентів завдяки соціальному діалогу 
між профкомом та адміністрацією університету.

Щорічний випуск інформаційного довідника «Путівник студента» для всіх першокурсників, в 
якому зібрано інформацію про права та обов’язки студента, основні підрозділи і розпорядок роботи 
університету та ін.
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Культурно-масова та виховна робота

Дбаючи про естетичне виховання студентів, їх культуру міжособистісного спілкування з 2010 року 
профком студентів започаткував проект конкурс «Міс та Містер Досконалість». Демократичність 
конкурсу забезпечується інтернет голосуванням, яке відбувається на сайті Профкому. З 2011 року 
профком студентів з профкомом працівників за підтримки адміністрації університету вперше 
започаткували проект конкурс на «Кращого студента курсу очима однокурсників» та «Кращого 
викладача курсу очима студентів». Розроблена спеціальна анкета, за якою проводиться анкетування в 
анонімній формі, а студента та викладача оцінюють по 11-ти критеріям. З 2011 р. до Міжнародного дня 
студента відбувається щорічний конкурс кращого студента інституту/факультету за двома номінаціями 
«Кращий студент – науковий дослідник» та «Кращий студент – громадський діяч», результатом якого 
є нагородження кращих студентів безкоштовною екскурсійною навчально-пізнавальною поїздкою, в 
рамках програми «Пізнай свою країну». Кращого студента дослідника визначає адміністрація інституту/
факультету, а кращого студента – громадського діяча обирають на спільному засіданні профбюро 
студентів та студентської ради інституту/факультету.

Щосеместру проходе «Конкурс на кращу кімнату», в якому також задіяні завідуючі гуртожитком, 
заступники директорів/деканів з виховної роботи та студради. Конкурс на «Кращу кімнату» 
гуртожитку, який започатковано профкомом, вже п’ятий рік поспіль проводиться  щосеместру спільно 
з адміністрацією студмістечка у гуртожитках № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9. Участь приймають всі студенти, які 
мешкають у гуртожитках ОНУ. У кожному гуртожитку визначаються три призові місця. Переможців 
визначає спеціально створена комісія у складі: голови житлово-побутової комісії профкому студентів; 
заступника директора/декана з виховної роботи; завідувача гуртожитком та голова студради гуртожитку.

З 2012 р. вперше стартував проект Міжнародна науково-практична конференція “Функціонування 
громадських організацій у вищих навчальних закладах: стан, проблеми, стратегії розвитку та міжнародна 
співпраця” завдяки співпраці та підтримці профкому працівників і адміністрації університету, яка вже 
стала щорічною. З метою обміну досвідом щодо можливостей розвитку роботи з питань соціально-
економічного захисту студентської молоді, оздоровлення та відпочинку студентів, пошуку оптимальних 
методів розв’язання існуючих проблем та способів консолідації зусиль на шляху до демократизації 
України. В рамках проведення конференції видається збірник тез та статей, примірник якого 
отримує кожен автор. В рамках роботи профком співпрацює з АПОС України, міськими, обласними 
і міжнародними молодіжними організаціями, Обласною державною адміністрацією і бере участь в 
багатьох міських і обласних заходах.
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5.3. ПРОФКОМ ПРАЦІВНИКІВ

Голова профкому – кандидат педагогічних наук О. І. Вавілова 

Профспілковий  комітет,  адміністрація  університету  вважають  першочерговим   завданням – соці-
альний  захист працюючих,  що  повною  мірою  відповідає  положенням  Колективного  договору. Про-
тягом  2015 р., виконуючи  умови  КД,  адміністрація  університету, не  дивлячись   на  певні  фінансові    
напруження,  зберегла  виплату  усіх надбавок,  передбачених    договором   у  сфері  праці.  Жодного 
працівника  не відправили  у неоплачувані відпустки. Як і завжди 100% здійснювалась виплата  на 
оздоровлення педагогічним працівникам, що  передбачено  діючим  законодавством  та  6  посадових    
окладів  при   виході    на наукову  пенсію. У 2015  році    працівники   університету отримали  141  тис.  
400 грн.   матеріальної   допомоги  за  рахунок  економії   фонду  заробітної  платні. Виконуючи  свою  
частину  зобов’язань  по  КД,  профком  виплатив  спілчанам  165  тис.  371 грн.  Профком  підтримує 
молодих  вчених,  учасників  бойових  дій, воїнів-  інтернаціоналістів,  непрацюючих     ветеранів.  За-
гальна  сума  заохочення  склала  68  тис.  711  грн.   Профком  продовжує  виплату  стипендії  імені   
Л.  Х. Калустьяна  у  розмірі  700  грн.  щомісяця, яка  призначається  комісією  по  роботі  з  молодими  
вченими     найбільш  талановитим  науковцям, які  захистили  кандидатську  дисертацію  до 30  років  
або  докторську до  35  років  (голова  комісії  доцент  Нємєрцалов  В. В.) .

Доброю   традицією  у  взаємодії   профкому  і  адміністрації  є  підписання   угоди  про  відрахування  
0,3%   від  фонду  заробітної  платні  на  культурно-масову  та  оздоровчо-спортивну  роботу. У  2015 
р.    ця  сума  склала  134 тис. 364  грн.  Ця  угода  дала  можливість  більш  якісно  продовжити    оздо-
ровлення  працівників   і  непрацюючих  пенсіонерів  на  ОСБ  “Чорноморка”,  працівників     і їх    дітей  
у  санаторіях  України. Усього  було  охоплено  різними  формами оздоровлення  229  працівників,  74  
дитини  працюючих.  За  рахунок  профбюджету  є   можливість надавати  дольові    путівки   до  са-
наторіїв   (50%  на 50%). Питання  оздоровлення    працівників  є одним  із  пріоритетних   відповідної  
комісії   (голова  комісії,  зав.  кафедрою   фізкультури  і  спорту  Казанова  О. М.). Профком  продовжує  
організовувати  відвідування  театрів м. Одеса,  екскурсій,  туристичних  виїздів  за  межі  міста; для  
дітей  і  онуків  працівників –  фестиваль  “Наші  діти”; для  ювілярів – щорічний  календар  “Чуття  
єдиної  родини”; до  150-річчя  університету  видано  18  авторських  випусків  творчих     доробок  на-
ших  працівників  у  серії  “Вони  родом  із  університету”. Профком    разом    із  адміністрацією   буде  
продовжувати  взаємодію  у  всіх  напрямках  життєдіяльності  колективу. 
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5.4. ВІДДІЛЕННЯ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Завідувач – М. В. Пащенко 

Факультет довузівської підготовки створено рішенням Вченої Ради університету від 1 грудня 1998 
року та наказом по університету за № 32-02 від 16 грудня 1998 року.  Рішенням Вченої ради універ-
ситету від 05.06. 2013 року  № 25-02 здійснено перейменування підрозділу у Відділення довузівської 
підготовки.

Положенням про Відділення  підготовка абітурієнтів ведеться за такими напрямами та формами на-
вчання: 

 – підготовчі курси(ПК) - денне і заочне;  
– підготовче відділення(ПВ).- денне. 
Передбачено також створення й інших форм та видів організації довузівської підготовки, зокрема 

курсів, а також консультпунктів на базі шкіл, ліцеїв, коледжів.     
Довузівська підготовка забезпечена ліцензією ДАК України.
Штат деканату складає  4 ставки, із них: фахівець першої категорії (1), фахівці (2), ст. лаборанти (1). 

Завідування відділенням забезпечується доцентом кафедри теорії літератури та компаративістики Па-
щенком М. В. (Нак. №2198 – 18 від 18.07.13 р.). У цьому складі деканат  веде роботу по рекламуванню 
університетських спеціальностей, здійснює профорієнтаційні заходи, проводить прийом документів, 
зарахування та випуск слухачів;  планує і контролює навчальний процес та методичне забезпечення; 
формує склад викладачів, контролює ведення ними навчальної роботи,  оплату їх праці тощо.  

Для організації роботи по методичному забезпеченню і контролю якості навчальної роботи із числа 
штатних викладачів  та співробітників деканату створена постійно діюча методична комісія у складі:

1. Коріновський Аркадій Олександрович – доцент інституту математики, економіки, механіки;
2. Алтоїз Борис Анатолійович – професор фізичного факультету, голова комісії;
3. Подлісецька Ольга Олегівна – доцент філологічного факультету;
4. Мізінкіна Олена Олексіївна – доцент філологічного факультету;
5. Петровський Едуард Петрович – доцент історичного факультету;
        
Контингент слухачів ВДП в останні три роки формується за рахунок набору на 8,7,6,5,4 і 3-місячні 

терміни навчання по денній та заочній формі навчання. Набір на курси і відділення здійснюється про-
тягом навчального року і завершується у березні місяці. Останній термін навчання має бути (відповідно 
Правил прийому) не менше 3 місяців(березень-травень) з обсягом 150 аудиторних год. Фінансування 
здійснюється за рахунок фізичних та юридичних осіб. 

Контингент слухачів складав: у 2012/13 н.р – 333 особи, у 2013/14 н.р. – 300, у 2014/15 н.р. – 256, у 
2015/16 (1семестр)  – 154 , в тому числі:  

Підготовчі курси

339 
  

4. Мізінкіна Олена Олексіївна – доцент філологічного факультету; 
     5.  Петровський Едуард Петрович – доцент історичного факультету; 
         

Контингент слухачів ВДП в останні три роки формується за рахунок набору на 8,7,6,5,4 
і 3-місячні терміни навчання по денній та заочній формі навчання. Набір на курси і відділення 
здійснюється протягом навчального року і завершується у березні місяці. Останній термін 
навчання має бути (відповідно Правил прийому) не менше 3 місяців(березень-травень) з 
обсягом 150 аудиторних год. Фінансування здійснюється за рахунок фізичних та юридичних 
осіб.  
    Контингент слухачів складав: у 2012/13 н.р – 333 особи, у 2013/14 н.р. - 300, у 2014/15 н.р. - 
256, у 2015/16 (1семестр)  - 154 , в тому числі:                                                                                                       
  

Підготовчі курси 
                           
 

2012/ 
2013 

 
 

2013/ 
2014 
 

2014/ 
2015 
 

 7.5, 6, 5 – міс. 227 194 174 
4,3 – міс. 47 15 15 
Заочні ПК 7 9 2 
ІІПО  - коледж  

--- 18 19 

Прикладна математика --- 12 10 
Херсонський фізико-

технічний ліцей 42 41 36 

Всього  323 289 256 
 

Підготовче відділення 
                           
 

 
2012/ 
2013 

 
2013/ 
2014 

 
2014/ 
2015 

Денне  10 11 7 

Денне/філії  --- --- --- 

Всього  10 11 7 

 
Зміни у демографії, відповідно зменшення кількості випускників шкіл, переорієнтація 

значної частини з них на систему середньої спеціальної освіти, зниження рівня підготовки у 
середній школі і відповідно зменшення кількості тих, хто бажає чи зможе пройти ЗНО,- все це 
відчутно вплинуло на негативну динаміку формування контингенту від року до року і протягом  
навчального періоду  (див.: табл.). 
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  Деканат здійснює профорієнтаційну та рекламну роботу цілорічно, коригуючи форми і час проведення 
цих заходів відповідно ситуацій, які складаються на той чи інший момент. Рекламна діяльність 
здійснюється по каналах радіо ( «Одеса-мама», «Авторадіо», «Маяк») та на каналах телебачення тощо.  
До кожного набору на підготовче відділення та курси ( а їх було по три потоки щороку) реклама в 
ефірному часі складала 8-11 год, або 700-900 виходів в ефір. У 2014 році – два заходи: І – у квітні, ІІ – у 
жовтні. Всього – 4 тижні, по 5 виходів у ефір протягом дня на кожному каналі, кожен вихід – до 30 сек.  
   У 2015 році реклама здійснювалась у жовтні протягом трьох тижнів, однак із більшим інтервалом, а 
відтак  і меншою кількістю виходів у ефір. 

Досить повно використовуються можливості проведення загальноуніверситетських Днів 
відкритих дверей - двічі на рік, а також в кожному інституті, на факультетах протягом І і ІІ семестрів. 
При цьому абітурієнтам роздаються флаєри та буклети ВДП. На запрошення  районних Центрів 
зайнятості та з ініціативи інститутів, факультетів щорічно здійснюються виїзди в райони Одеської, 
Херсонської, Миколаївської, Кіровоградської, Вінницької областей.  
    Ефективною є профорієнтаційна робота деканату в гуманітарному корпусі, завдяки наочності, 
розміщеної на рекламних щитах, та консультуванню телефоном. Із цією метою режим роботи деканату 
відрегульований так, щоб прийом відвідувачів і консультування телефоном здійснювались з 9.00 до 18.00 
щоденно, включаючи суботу та неділю.  

Доступність деканату ВДП для абітурієнтів, які відвідують інститути та факультети, Приймальну 
комісію, які розташовані в гуманітарному корпусі та в Шампанському провулку, а також організація 
навчального процесу слухачів  на цих же територіях дають вагомі результати.  
     Результативності набору сприяє профорієнтаційна робота ВДП у взаємодії з  інститутами та 
факультетами. Особливо продуктивною є координація дій з ІІПО, ІМЕМ, фізичним та хімічним 
факультетами. Внаслідок такої співпраці  створюються групи на базі коледжу економіки та соціальної 
роботи(для 9-10 класів) та ІМЕМ,  Херсонського технічного ліцею та Херсонського фізико-технічного 
ліцею.  

Особливістю профорієнтаційної роботи і набору на ВДП  в останні роки було використання 
можливостей інтернетсторінки факультету на сайті університету. Акцент зроблено на ознайомленні 
абітурієнтів  із особливостями навчання та підготовки до зовнішнього незалежного тестування, 
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Доступність деканату ВДП для абітурієнтів, які відвідують інститути та факультети, Приймальну 
комісію, які розташовані в гуманітарному корпусі та в Шампанському провулку, а також організація 
навчального процесу слухачів  на цих же територіях дають вагомі результати. 

Результативності набору сприяє профорієнтаційна робота ВДП у взаємодії з  інститутами та факуль-
тетами. Особливо продуктивною є координація дій з ІІПО, ІМЕМ, фізичним та хімічним факультетами. 
Внаслідок такої співпраці  створюються групи на базі коледжу економіки та соціальної роботи(для 9-10 
класів) та ІМЕМ,  Херсонського технічного ліцею та Херсонського фізико-технічного ліцею. 

Особливістю профорієнтаційної роботи і набору на ВДП  в останні роки було використання можли-
востей інтернетсторінки факультету на сайті університету. Акцент зроблено на ознайомленні абітурі-
єнтів  із особливостями навчання та підготовки до зовнішнього незалежного тестування, внутрішнього 
тестування( для тих, хто має на це право). Використано також ресурс «Експрес-новин», роботу яких 
забезпечує Інформаційний центр (Гузенко А. Р.). Інформація регулярно оновлюється, що сприяє постій-
ному діалогу між деканатом ВДП і потенційними слухачами. Ведеться робота по розміщенню інформа-
ції для абітурієнтів на громадських  освітніх порталах.

ВДП не має кафедральної структури, відповідно і викладачів, які б працювали на постійній основі  
Викладачі для виконання навчального навантаження  на ПВ виділяються кафедрами. де вони і працю-
ють на штатній основі.

На ПК навантаження виконують як штатні викладачі, так і інші співробітники університету, однак 
усі на умовах погодинної оплати праці; вони зараховуються посеместрово: з жовтня по 31 грудня та з 
1 січня по 30 червня.

Викладацький склад ВДП з року в рік є плинним. Більш стабільним він є на ПВ.  Протягом остан-
ніх трьох років на ВДП(ФДП)  працювали  достатньо кваліфіковані викладачі, оскільки якісний склад їх 
досить високий. Вони постійно вдосконалюють свій професійний рівень, набуваючи досвіду роботи та 
підвищуючи наукову кваліфікацію, тим самим забезпечують високий рівень читання дисциплін,  з яких  
слухачі проходять випробування у формі зовнішнього незалежного оцінювання знань. .

Щороку за поданням деканату зараховуються викладачами до 40 осіб., серед них 30 % відсотків 
викладачів зі ступенями і званнями (табл. №5, додат. до п. 1.5) Це, зокрема, Мізінкіна О. О., Подлісець-
ка  О. О. Петровський Е. П., Коріновський А. А., Радіонов Д. Б., Алтоїз Б. А., Тортік М. Й., Борисен-
ко  Н. М., Домбровський О. І. та ін.

Критеріями вимог до викладачів були і є знання програм шкільних предметів, володіння сучасними 
методиками викладання, дотримання навчальної дисципліни, толерантність у спілкуванні зі слухачами. 
Викладачі, які не дотримувались таких вимог, надалі не зараховувались. Кандидатури на зарахування в 
основному узгоджуються із директорами, деканами, зав. кафедрами інститутів та факультетів.

Середній вік викладачів ПВ складає: з науковими ступенями та званнями 45 років, без  наукового 
ступеня та звання 30 років,  пенсійного віку 60 років. 
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Якісний склад  викладачів ПВ 

                                                                                         
   Рік                 Проф.,д.н     Доц.,к.н. Ст.викл Викл. Інші 

 
ВСЬОГО 

2012/13 1 5 2 2  10( 2 ст.) 
2013/14 1 3 2 5  11( 2,25) 
2014/15 1 5 1 -  7( 1,5) 
2015/16 - 7 1 -  8( 1,5) 

 
     Чисельність викладачів ПК за роками складає:  у  2012/13 - 44 особи 2013/14 – 42 , 2014/15 – 
31, у 2015/16 – 31. Частина з них працює на ПК і є штатними працівниками університету. Із 
числа працюючих на ПК до 32 % викладачів мають учені ступені та звання. Це є запорукою 
подальшого зміцнення зв’язків ФДП з основними факультетами та інститутами ОНУ (табл.). 
 

 
 
 
 

Чисельність викладачів ПК за роками складає:  у  2012/13 – 44 особи 2013/14 – 42 , 2014/15 – 31, у 
2015/16 – 31. Частина з них працює на ПК і є штатними працівниками університету. Із числа працюю-
чих на ПК до 32 % викладачів мають учені ступені та звання. Це є запорукою подальшого зміцнення 
зв’язків ФДП з основними факультетами та інститутами ОНУ (табл.).
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Якісний викладачів  ПК 
                                                                                         

   Рік                 Проф.,д.н     Доц.,к.н. Ст.викл Викл. Інші 
співробітники 

 

ВСЬОГО 

2012/13 - 11 5 16 12 44( 9 ст.) 
2013/14 - 12 4 14 12 42( 9 ст.) 
2014/15 - 8 3 5 15 31( 7 ст.) 
2015/16 - 7 1 - 23 31( 7 ст.) 

 
Однак кадровий склад викладачів як на ПВ, так і на ПК характеризується нестабільністю, 

і це закономірно, бо ж контингент і обсяг навчальної роботи на   ВДП  є малопрогнозованим, 
тобто багато в чому залежним від зовнішніх факторів.         
 

Навчальна та  навчально-методична робота 
    Довузівська підготовка на ПВ  та ПК ведеться з усіх шкільних предметів, які виносяться на 
зовнішнє незалежне тестування.  Групи в першу чергу формуються за принципом  напрямів, на 
які вступають слухачі, а потім об’єднуються за предметним принципом.              
    Навчальна робота у системі довузівської підготовки передбачає вирішення наступних 
завдань: 
- більш поглиблену і цілеспрямовану підготовку завдяки засвоєнню програм шкільних 

дисциплін, які виносяться на зовнішнє незалежне тестування, а також  тих, які складають 
загальний рівень підготовки абітурієнтів для успішного їх навчання у вузі; 

- спеціалізовану методику навчання, орієнтовану на  проведення  вступних випробувань у 
формі тестів та вимоги щодо рівня знань, критеріїв оцінки; 

- максимально повне забезпечення слухачів навчальною та методичною документацією; 
- застосування інтенсивних форм навчальної роботи, в т.ч. за рахунок зменшення 

наповнюваності в групах до 10 – 13  осіб; 
- психологічна і методична підготовка, спрямована на уникнення слухачами 

непередбачуваних стресових ситуацій в ході  вступних випробувань; 
- більш ефективне адаптування до умов навчання у вузі; 
- ритмічну навчальну роботу протягом усього циклу підготовки, спрямовану на отримання 

абітурієнтами знань, вироблення умінь  та навичок, що формують упевненість у досягненні 
кінцевої мети – вступу на 1 курс. 

Навчальне навантаження на ПВ планується в обсягах виконуваних у попередній рік. 
Після  остаточного формування груп здійснюється уточнення обсягів навчального 
навантаження( на підставі рапорту зав. відділенням). В минулому навчальному році воно 
складало від  784 до 800 год. Всього на навчальну роботу в  одній групі витрачено 784 годин, 
або 1 ставка. 

В поточному 2015/16 навчальному році на ПВ заплановано навчальне навантаження 
обсягом 640 год. на групу. Аудиторне  навантаження кожного викладача  ПВ складає до 220 
годин.  

Виходячи з концептуальних положень освітньої діяльності планується навчально-
виховна та методична робота деканату, навчально-методичної комісії. На основі шкільних 
програм та програм для вступників в 2013/14 н.р.  повністю перероблені робочі програми, 
розраховані на різні рівні, терміни та обсяги навчальної роботи та завдання, які постали із 
введенням зовнішнього незалежного оцінювання знань. При потребі в програми постійно 
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тестів та вимоги щодо рівня знань, критеріїв оцінки;
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Навчальне навантаження на ПВ планується в обсягах виконуваних у попередній рік. Після  остаточ-
ного формування груп здійснюється уточнення обсягів навчального навантаження ( на підставі рапорту 
зав. відділенням). В минулому навчальному році воно складало від  784 до 800 год. Всього на навчальну 
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Починаючи з 2002 року, систематично здійснюється робота викладачів по підготовці і виданню но-
вих посібників та методичної документації.
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ПВ здійснюється у формі атестацій (двічі на рік), заліків/іспитів у період зимової, літньої сесій та під-
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сумкової атестації. На ПК підводяться підсумки поточного контролю знань, виконуються контрольні 
заходи, (КР – на заочній формі навчання!), які завершують цикли підготовки і мають виявити результа-
тивність навчальної роботи.    

Правилами прийому в останні кілька років передбачалось нарахування до 10 балів слухачам, які 
проходили довузівську підготовку в університеті і брали участь у конкурсі на природничі спеціальнос-
ті. Для цієї категорії абітурієнтів проводилась підсумкова атестація у формі тестування з трьох пред-
метів: у 2012/13 н.р. слухачів природничих спеціальностей  налічувалось 44, з’явились на тестування і 
були атестовані  36 осіб, у 2013/14 – контингент склав 79 осіб , атестовано – 74, у 2014/15 – контингент 
склав 56 осіб, атестовано 48 осіб.

Зокрема, із зарахованих у 2014/15 н.р.  на ПВ 13-ти осіб  приступили до занять у другому семестрі 
- 5 слухачів. За наслідками зимової/літньої сесії у 2013/14 н.р. їх успішність складає: абсолютна 90 %, 
якісна 40 % . Таким чином  усі 5 слухачів, які  завершили навчання на ПВ,  успішно  пройшли ЗНО. 

4. Наукові дослідження – не здійснюються.
5. Міжнародна діяльність – не передбачена.

Виховна робота

Відділення щороку здійснює комплекс заходів за планом навчально-виховної роботи зі слухачами. 
Це, зокрема, вкрай необхідна допомога абітурієнтам щодо вибору майбутньої спеціальності, адаптації 
до умов навчання у ВНЗ, в організації побуту і проживання в гуртожитку, роботи в бібліотеці, у про-
веденні відпочинку. Цей аспект діяльності деканату і викладачів здійснюється спільно з директорами 
шкіл, з якими укладені угоди, з дирекцією студмістечка, комендантами гуртожитків та завдяки спілку-
ванню з батьками. Як і щороку, у 2014/15н.р. н. р., згідно планів роботи, були проведені екскурсії до 
Ботсаду (у поєднанні з весняним та осіннім упорядкуванням території), палеонтологічного, зоологіч-
ного, геолого-мінералогічного музеїв, бібліотеки, Астрономічної обсерваторії. Для слухачів навчально-
виховних комплексів і окремих шкіл, ліцеїв, коледжів проводились ознайомчі екскурсії по університету 
з відвідуванням занять у групах підготовчих курсів на базі університету.            

(За планами роботи провідних викладачів і кураторів).

Розвиток матеріально-технічної бази ВДП

Цей напрямок роботи, зокрема ремонтні роботи, переоснащення аудиторій, кабінетів в минулі роки 
здійснювались частково, спільно з іншими навчальними підрозділами, оскільки власним аудиторним 
фондом факультет не володіє. Сьогодні факультет забезпечує належний санітарно-технічний стан ауди-
торій (які використовуються для ведення занять у суботу та неділю) в корпусі гуманітарних  факультетів.  

Матеріально-технічне забезпечення обмежується лише 2 комп”ютерами, 1 принтером, 1 ксероксом. 
Останній придбаний  у 2002 році, тому часто виходить із ладу/ Слід замінити ксерокс і 1 процесор 
комп’ютера, який уже неможливо реанімувати. Для більш ефективного ведення профорієнтаційної ро-
боти необхідне забезпечення мультимедійним комплексом.

Випуск і зарахування слухачів на 1 курс
Показником ефективності навчально-методичної і профорієнтаційної роботи ВДП, звичайно ж, є 

кількісний показник випуску слухачів з наступним зарахуванням їх до університету. Нижче подаємо 
дані про підсумки навчання на ПВ та ПК за останні роки:    

Підготовче відділення
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Випуск і зарахування слухачів на 1 курс 
Показником ефективності навчально-методичної і профорієнтаційної роботи ВДП, 

звичайно ж, є кількісний показник випуску слухачів з наступним зарахуванням їх до 
університету. Нижче подаємо дані про підсумки навчання на ПВ та ПК за останні роки:     

Підготовче відділення 
___________________________________________________________________ 

Рік                      Зараховано         Успішно пройшли          Зараховано 
на ПВ            незалежне тестування       на 1 курс 

___________________________________________________________________ 

2010/11                        9                               5                              4 (95%) 
2011/12                        4                               3                              3(95%) 
2012/13                       12                              5                              4 (95%) 
2013/14                       13                             10                            10(77 %) 
2014/15                       13 *                             5                              5(40%) 

2015/16                         5* 
 з них  8 слух. відраховані  протягом 1 і 11 сем. 

 **  станом на 31.12.15. 
 

Підготовчі курси 
Рік                                  випуск                                        Зараховано на 1 к. 
2010/11                       205                                                              190(93%) 
2011/12                       273                                                               252(92%) 
2012/13                       278                                                               250(90%) 
2013/14                       289                                                               265 (90%) 
2014/15                       256                                                               248(95%) 

2015/16                       147* 
*  станом на 31.12.15. 

 
Кількість зарахованих на 1 курс у 2015 році склала – 76% від контингенту слухачів ВДП. 

Така тенденція прослідковується протягом кількох останніх років, порівняймо дані по ПВ: ( 
2011/12 -3 із 4, у 2012/13 – 4 із 5), у 2014/15  - 5 із 5)  

Робота деканату та методичної комісії. Організаційна робота на факультеті 
здійснюється за планами роботи декана та методичної комісії.  
   Основні види діяльності:   
здійснення заходів по рекламуванню та профорієнтації, виконання планів набору на підготовче 
відділення та курси, зокрема денні чи заочні; навчальна, методична робота, забезпечення 
дисциплін (які читаються) підручниками, посібниками, методрозробками та іншою 
документацією, в т.ч. матеріалами для проведення поточного та сесійного контролю знань 
слухачів.  
   Зокрема протягом 2013/14 року в ході підготовки до ліцензування велась робота по переробці 
навчальних програм, адаптації їх до потреб і сучасних вимог щодо рівня засвоєння навчальних 
дисциплін. На черзі в планах ВДП робота по забезпеченню методвказівками та розробками для 
КР слухачів-заочників, в тому числі з елементами дистанційного навчання,  

Підвищення кваліфікації  завідувача відділенням.  Основна форма підготовки декана 
– участь у засіданнях Вченої Ради, Ректорату, Вченої ради філологічного факультету, 
методичних комісій та методологічних семінарів, а також ознайомлення  зі змістом і формами 
організаційної роботи відповідних структур довузівської підготовки у вузах м. Одеси та  вузах 
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Підготовчі курси

Кількість зарахованих на 1 курс у 2015 році склала – 76% від контингенту слухачів ВДП. Така тен-
денція прослідковується протягом кількох останніх років, порівняймо дані по ПВ: (2011/12 -3 із 4, у 
2012/13 – 4 із 5), у 2014/15  - 5 із 5) 

Робота деканату та методичної комісії. Організаційна робота на факультеті здійснюється за плана-
ми роботи декана та методичної комісії. 

Основні види діяльності:  
здійснення заходів по рекламуванню та профорієнтації, виконання планів набору на підготовче від-

ділення та курси, зокрема денні чи заочні; навчальна, методична робота, забезпечення дисциплін (які 
читаються) підручниками, посібниками, методрозробками та іншою документацією, в т.ч. матеріалами 
для проведення поточного та сесійного контролю знань слухачів. 

Зокрема протягом 2013/14 року в ході підготовки до ліцензування велась робота по переробці на-
вчальних програм, адаптації їх до потреб і сучасних вимог щодо рівня засвоєння навчальних дисци-
плін. На черзі в планах ВДП робота по забезпеченню методвказівками та розробками для КР слухачів-
заочників, в тому числі з елементами дистанційного навчання.

Підвищення кваліфікації  завідувача відділенням.  Основна форма підготовки декана – участь у 
засіданнях Вченої Ради, Ректорату, Вченої ради філологічного факультету, методичних комісій та мето-
дологічних семінарів, а також ознайомлення  зі змістом і формами організаційної роботи відповідних 
структур довузівської підготовки у вузах м. Одеси та  вузах інших міст України.

Фінансова діяльність. Відділення фінансується  за рахунок позабюджетних надходжень. Оплата за 
навчання на 1 слухача на ПК за останні 3 років відповідно складає:  
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 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16  

Денні 
7,5-міc. 2239 2239 2362    

7-міc. 2156 2156 2200   
6-міс. 2079 2079 2121 2276  
5-міс. 2015 2015 2056 2255.50  
4-міс. 1607 1607 1639 1821  
3-міс. 1207 1207 1232 

 
1382  

Херсон.к 
ФТЛ  

5- міс. 

544 615 641 764  

Заочні 

8-міс. 1408 1407 1435 1517  

5-міс. 1057 1057 1078 1157  
    3-міс 704 704 719 771  

 
 
                     У 2015/16 н.р. на ПВ вартість навчання складає: 

 
Група 1  
Українська мова та література. Журналістика. Російська мова та література. Болгарська мова та 
література. Англійська мова та література. Німецька мова та література. Французька мова та 
література.    Видавнича справа. Правознавство. Соціологія. Політологія. Міжнародні   
відносини. Культурологія.Філософія -               4.463 грн. 
 
Група 2 
 Історія. Біологія. Географія. Геологія. Хімія. Психологія. Фізика. Облік та аудит. Менеджмент. 
Фінанси та кредит. Міжнародні економічні відносини. Економічні теорії. Математика. Механіка. 
Прикладна математика. Комп. Інженерія – 4741 грн. 
 

Нижче подається таблиця надходжень коштів за останні 3 роки: 
                                                                                                                                                                                                                                                 

Роки ПК (сума в грн.) ПВ (сума в грн.) Всього (сума в грн.) 

    
    

2012/13 556.261          41.174           597.435 
2013/14 526.966  63.413* 590.379 
2014/15 431.355 29.478 460.833 
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У 2015/16 н.р. на ПВ вартість навчання складає:
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Видавнича справа. Правознавство. Соціологія. Політологія. Міжнародні  відносини. Культурологія.Фі-
лософія – 4.463 грн.

Група 2
 Історія. Біологія. Географія. Геологія. Хімія. Психологія. Фізика. Облік та аудит. Менеджмент. Фі-

нанси та кредит. Міжнародні економічні відносини. Економічні теорії. Математика. Механіка. При-
кладна математика. Комп. Інженерія – 4741 грн.

Нижче подається таблиця надходжень коштів за останні 3 роки:

* Прим.: сума по ПВ тут і далі приведена, включаючи разові платежі слухачів за весь навчальний рік.

Надходження коштів в період 2012-2015 н.р. за семестрами (сума в грн.)
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2012/13 556.261          41.174           597.435 
2013/14 526.966  63.413* 590.379 
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* Прим.: сума по ПВ тут і далі приведена, включаючи разові платежі слухачів за весь 
навчальний рік. 
 

Надходження коштів в період 2012-2015 н.р. за семестрами 
 (сума в грн.) 

     
            2012/2013  
 1 сем. 2 сем. 

Всього 
ПК 504 509 94 993 599 442 
ПВ 29 057 12 117   41 174 
Разом 533 566 107 110 640 616 

 
 

 2013/2014 

 
1 сем. 2 сем. 

Всього 

ПК 
493.734 33.235 526.969 

ПВ  
63.413 --- 63.413 

Разом  
557.147 33.235 590.382 

  
 2014/2015 

 
1 сем. 2 сем. 

Всього 

ПК 
431.355 41.590 472.945 

ПВ  
29.478 - 29.478 

Разом  
460.833 41.590 502.423 

 
 2015/2016 

 
1 сем. 2 сем. 

Всього 

ПК 
333436,5   

ПВ 
27.612 - 27.612 

Разом 
361.048,5   

 
             Прим.: в т.ч. ПВ – за весь навч. рік 
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* Прим.: сума по ПВ тут і далі приведена, включаючи разові платежі слухачів за весь 
навчальний рік. 
 

Надходження коштів в період 2012-2015 н.р. за семестрами 
 (сума в грн.) 
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431.355 41.590 472.945 

ПВ  
29.478 - 29.478 
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460.833 41.590 502.423 
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1 сем. 2 сем. 

Всього 

ПК 
333436,5   

ПВ 
27.612 - 27.612 

Разом 
361.048,5   

 
             Прим.: в т.ч. ПВ – за весь навч. рік 
 

Прим.: в т.ч. ПВ – за весь навч. рік

Порівняльні дані контингенту слухачів та фінансових надходжень по кожному структурному 
підрозділу в обох   півріччях за останні 3 роки 
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Порівняльні дані контингенту слухачів та фінансових надходжень по кожному 
структурному підрозділу 

в обох   півріччях за останні 3 роки  
 

2012-13  
Підрозділи ФДП 

ПК/ПВ  
01.10.12 – 31.12.12 01.01.13– 31.05.13 
К-сть 

слухачів 
Суми в 

грн. 
К-сть 

слухачів 
Суми в грн. 

ПК Франц. б-р 
7.5, 7, 6-міс. 

209 463630 --- --- 

5, 4, 3 -міс. --- --- 39 63545 
Заочні ПК(8-міс.) 2 2816 --- --- 
           ПК(5-міс.) --- --- 3 3171 
ПК Щепкіна,2 

 7, 6, 5-міс.(денні) 
17 38063 --- 

ПК Щепкіна,2 
4,3-міс.(денні) 

--- --- 3 4021 

ПВ 12 29057 5 12117 
Заочні 3-місячні 

 
--- --- 2 1408 

Коледж економіки та соціальноі 
роботи 

--- --- --- --- 

Херсонський фізико-технічний ліцей --- --- 42 22848 
Всього по ВДП 240 533566 94 107110 
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                                                           2013-2014                                                           2014-2015 
Підрозділи ФДП 

ПК/ПВ 
28.10.13 – 31.12.13 01.01.14– 31.05.14 01.10.14 – 31.12.14 01.01.15– 31.05.15 

К-сть 
слухачі

в 

Суми в 
грн. 

К-сть 
слухачів 

Сум
и в 
грн. 

К-сть 
слухачів 

Сум
и в 
грн. 

К-сть 
слухачі

в 

Суми в 
грн. 

ПК Франц. б-р 
7.5, 7, 6-міс. 

182 404659 182 4046
59 174 405 

409 
--- --- 

5, 4, 3 -міс. --- --- 27 4389
7 --- --- 15 24178 

Заочні ПК(8-міс.) 6 8442 ---  2 2 
870 

--- --- 

ПК(5-міс.) --- --- 3 3171   --- --- 
ПК Щепкіна,2 

7, 6, 5-міс.(денні) 
--- ---- --- ---- 

--- --- 
--- --- 

ПК Щепкіна,2 
4,3-міс.(денні) 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

ПВ 13 63.413 13 63.4
13 7 2947

8 
--- --- 

ІМЕМ 
 

--- --- 12 8448 --- --- 10 7190 

Коледж економіки та 
соціальноі роботи 

--- --- 18 9684 
  

19 10222 

Херсонський фізико-
технічний ліцей 

28 17 220 28 17 2
20 36 23 

076 
--- --- 

Всього по ВДП 229 493.734 289 550 
492 

217 460 
833 

44 41590 
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У  2013 року на рекламу кошти не виділялись, у 2014 р. на радіорекламу спеціальностей ОНУ за 
планами Приймальної комісії і відділення довузівської підготовки витрачено – 18900  грн., у 2015 – 
8  тис  грн.. 

На оплату праці викладачам  у 2012/13 н.р.- 134 тис. грн.., 2013/14 н.р. – 113.518 грн., у 2014/15 н.р. 
– 145 тис.грн. На матеріальне забезпечення,  на відрядження, ремонт витрат не було. 

 
Пропозиції щодо підвищення ефективності ведення профорієнтаційної роботи задля виконання 

плну набору на 1 курс:
- вважати профорієнтаційну роботу важливішим, а відтак і першочерговим видом діяльності в уні-

верситеті;
- усі заклади середньої  освіти Вінницької, Кіровоградської, Херсонської, Миколаївської  і особливо 

Одеської області вважати суб’єктами впливу з боку факультетів, інститутів університету, тим самим 
закріпити за останніми сфери відповідальності  при виконанні плану набору;       

- звернути увагу на необхідність покращення рекламних матеріалів (візитівок, буклетів тощо), на 
презентабельність як цих форм інформації, так і вигляду будівель навчальних корпусів. Підступи до 
ряду корпусів, їх вхідні внутрішні архітектурні форми мають бути модернізовані, як це зроблено остан-
нім часом на філософському факультеті по вул. Новосельського, 64.

Результативність такої роботи буде забезпечена лише в тому разі, коли зусилля усіх структурних 
підрозділів будуть спрямовані на те, щоб  зорієнтувати абітурієнтів на потребу  зарахування, а відтак 
і навчання в системі довузівської підготовки. Причому звернути увагу на більш ранній вибір учнями 
майбутньої професії, починаючи з 9-10 класів. В крайньому разі це слід робити в 11 класі – на початку 
навчального року. Безперечно, що саме ця категорія абітурієнтів буде однозначно спрямована на вступ 
до університету.
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5.5.1. МУЗЕЙ КНИГИ

Завідувач – кандидат історичних наук О. В. Полевщикова

Участь у створенні національної бібліографії Українию. Пріоритетним напрямком роботи з 
книжковими пам›ятками, що запроваджена провідною бібліотечною установою держави – Національною 
бібліотекою України імені В. І. Вернадського (НБУВ) – є створення національної бібліографії України, 
репертуару української книги та періодики. У 2015 р. Науковою бібліотекою спільно з історичним 
факультетом Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Відділом історії козацтва 
на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України було 
завершено підготовку збірника наукових праць «Історія України в книжкових пам’ятках кінця XVII-
XVIII ст.». Робота здійснювалась в межах проекту введення в науковий обіг джерел з історії України, 
що проводиться Науковою бібліотекою протягом останніх десяти років. Другий розділ збірника 
містить переклад із французької мови та наукові коментарі уривків голландської газети «Амстердам» 
1708 року видання, у яких висвітлюються події під час Північної війни, що відбувалися на території 
України, та наведені згадки про запорізьких козаків. Комплект газети «Амстердам» за 1701-1762 рр. 
представлений у фондах Наукової бібліотеки ОНУ. Третій розділ збірника під назвою «Історія України 
кінця XVII-XVIII  ст. у письмових джерелах у фондах Наукової бібліотеки ОНУ», підготовлений зав. 
сектором Наукової бібліотеки Є. В. Бережок, містить бібліографічний покажчик, що складається з 1202 
назв історичних джерел: документальні джерела, наративні джерела (літописи), джерела особового 
походження, а також загальні збірники документів та матеріалів.

Опис книжкових пам’яток. Підготовка друкованих каталогів стародруків та історичних колекцій. 
Результати роботи з інформаційного розкриття важливої частини фонду стародруків бібліотеки 
відображено у наукових каталогах, зокрема – у каталозі книг з колекції відомого вченого-славіста В. 
І. Григоровича (1815-1876), що став частиною спільної монографії Наукової бібліотеки та історичного 
факультету ОНУ «Шукач слов’янських скарбів В. І. Григорович». Книг вийшла друком до 200-річчя 
з дня народження відомого славіста, одного з фундаторів вітчизняної славістики, першого декана 
історико-філологічного факультету Новоросійського (Одеського) університету. Монографія «Шукач 
слов’янських скарбів В. І. Григорович», яка розкриває різні аспекти багатогранної діяльності 
В. І. Григоровича – філолога, історика, книгознавця, педагога та діяча освіти, складається з трьох 
розділів. Перший розділ містить відомості про життєвий та науковий шлях вченого (автор – проф. 
О. Б. Дьомін). Другий розділ присвячений історії формування іменного книжкового фонду професора 
В. І. Григоровича (автор – М. В. Алєксєєнко). Третя частина являє собою каталог книжкового зібрання 
В. І. Григоровича, до складу якого входять 803 назви у 1081 од., серед яких рідкісні українські, 
болгарські, румунські, сербські, хорватські, словенські, російські, польські, чеські, грецькі видання та 
ін. (упорядник каталогу – М. В. Алєксєєнко). До зібрання входять видання з філології, етнографії, історії 
слов’ян, а також рідкісні українські, російські, болгарські, румунські, сербські, хорватські, словенські, 
чорногорські, чеські, польські, грецькі видання та ін. Серед найбільш цінних екземплярів колекції 
– «Лексикон славеноросский, и имен толкование… » Памви Беринди (Кутеін, 1653), «Алфавитарь 
рекше букварь, словенскими, греческими, римскими письмены учатися хотящим …» (Москва, 1701) 
та «Лексикон треязычный, сиречь речений славянских, эллино-греческих и латинских сокровище» 
Федіра Полікарпова-Орлова (Москва, 1705), «Священні київські печери, або Підземний Київ…» Іоанна 
Гербінія (Єна, 1675), «Ritual rimski» у перекладі Бартола Кашича (Рим, 1640), протоколи сеймів Речі 
Посполитої кінця XVIII ст. та ін. Видання «Шукач слов’янських скарбів В. І. Григорович» містить 
покажчики та ілюстровано оригінальними титульними аркушами примірників з видань книжкового 
фонду В. І. Григоровича. 

На честь святкування 150-річного ювілею Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова було відкрито нову книжкову серію «Музеї Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова». У рамках цієї серії був підготовлений каталог-альбом «Шедеври в колекціях 
університетської бібліотеки: західноєвропейська гравюра XV–XIX століть». У каталозі-альбомі 
представлені зображення гравюр з колекцій бібліотеки, що були ілюстраціями до видань XV-XIX ст. 
– від знаменитої інкунабули «Всесвітня хроніка» Г. Шеделя (Нюрнберг, 1493) – найбільш розкішного 

5.5 МУЗЕЇ
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видання XV ст., до книг, що були ілюстровані славетним французьким художником Гюставом Доре. 
Другий розділ знайомить із альбомами гравюр, у якому представлені твори видатних художників різних 
епох, портрети історичних особистостей середньовіччя й Нового часу, екзотичні пейзажі далеких 
кутків світу. Третій розділ подає приклади використання гравюр у картах й атласах. Це роботи кращих 
майстрів різних національних шкіл: голландської, фламандської, італійської, французької, німецької й 
англійської, виконані в різноманітних техніках: різцевої та пунктирної гравюри, офортів, акватинти, 
мецо-тинто, літографії та ін. Відібрані книжкові та альбомні гравюри з найцінніших видань XV-XIX ст. 
університетської бібліотеки проанотовані української та англійською мовами.

Видавнича діяльність. До святкування 150-річного ювілею Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова був підготовлений цілий ряд проектів, в яких брали участь співробітники Наукової 
бібліотеки. Так, для колективної монографії «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова: 
історія та сучасність (1865-2015)» було здійснено роботу над розділами, що розкривають еволюцію 
ролі Наукової бібліотеки в ході становлення і розвитку Одеського університету. Результати науково-
дослідницької роботи за 2015 р. відображені у вже згаданих виданнях та окремих статтях у наукових 
збірках (всього – 6 статей), у тому числі у виданнях, що з’явилися поза межами України: так, статтю 
М. В. Алексеенко «Славистическое книжное собрание профессора Виктора Ивановича Григоровича 
в библиотеке Одесского университета»  було опубліковано у збірнику «В. И. Григорович и развитие 
славяноведения в России» (Казань : изд-во Казанского ун-та, 2015).

Впродовж 2015 р. співробітники відділу виступили з 10 доповідями на наукових конференціях в 
університеті та інших наукових установах. Помітною подією в інтелектуальному житті університетських 
науковців, книгознавців та бібліофілів міста і регіону стало проведення на базі Наукової бібліотеки 
університету традиційних ІІІ Міжнародних книгознавчих читань «Стародруки і рідкісні видання в 
університетській бібліотеці» (15-17 вересня 2015 р.) за участю фахівців провідних академічних та 
університетських бібліотек України, Латвії, Білорусі, Росії.

Культурно-просвітницька робота. У 2015 р. співробітники відділу рідкісних книг та рукописів НБ 
ОНУ провели 57 екскурсій за темами «З історії європейського та вітчизняного друкарства», «Шедеври 
книгодрукування у фондах Наукової бібліотеки ОНУ», «Книжкові зібрання родини Воронцових», 
«Славістичне зібрання В. І. Григоровича (1815-1865): до 200-річчя з дня народження вченого», «Згадуючи 
Віктора Семеновича Фельдмана (1915-2008)» та «О. Губар – історик, краєзнавець, літератор» за 
участю 785 відвідувачів (науковців, студентів, школярів, гостей університету та міста тощо). Протягом 
навчального року на базі Музею регулярно відбувалися заняття студентів історичного, філологічного, 
факультету романо-германської філології, економіко-правового, філософського та інших факультетів 
ОНУ, Інституту соціальних наук. У рамках спецкурсів «Вивчення історії Античного Причорномор’я 
у Новоросійському університеті» для студентів спеціалізації «Історія стародавнього світу та середніх 
віків» та «Історія культури Європи ХVІІ–І половини ХІХ ст.» співробітниками відділу рідкісних книг 
та рукописів проводились заняття з книгознавства.

Обліково-зберігальна робота. У 2015 р. фонд Музею поповнився 167 книгами, виданими в XVII-
XIX  ст., у тому числі 1 виданням XVII ст., 157 виданнями XVIII ст. Усі вони описані у бібліотечній 
програмі Absotheque Unicode та частково введені в науковий обіг. У 2015 р. бібліотечно-інформаційна 
система поповнилась 3485 описами стародруків, рідкісних та періодичних видань.

Збереженню фонду Музею книги Наукової бібліотеки ОНУ, який є об’єктом національного надбання 
України (договір № Н/7-2005 від 18 липня 2005 року), у 2015 р. сприяли відповідні заходи:

• дезінфекція та обеззараження повітря і бібліотечного обладнання приміщення Музею книги і 
його книгосховища (використання багатофільтрового УФ бактерицидного знезаражувача Philips TUV-
30 W);

• захист рідкісних видань за допомоги спеціальних світлозахисних екранів та спеціального 
кліматичного обладнання книгосховища (використання ультразвукового зволожувача повітря Boneco 
7131, а також системи кондиціювання і вентиляції «Dankim»);

• придбання та використання картонних контейнерів та кальки для зберігання 
архівних документів і зображувальних матеріалів (гравюр тощо) з метою їх консервації;
• сканування, копіювання та оцифрування матеріалів фонду стародруків та
рідкісних видань.
Завдяки спонсорській допомозі у 2015 р. було продовжено роботу з оцифрування раритетних видань 

бібліотеки для розміщення повнотекстових електронних версій стародруків, рідкісних та цінних 
видань на офіційному сайті Наукової бібліотеки ОНУ в розділи «Книжкові пам’ятки: повні тексти». У 
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2015 р. було відскановано 120 од. документів (22563 зображення); 101 од. повнотекстових видань були 
розміщені в цифровому вигляді в «Електронній повнотекстовій бібліотеці старовинних видань». Всього 
на сайті бібліотеки на даний момент розміщено для вільного доступу читачів 496 повнотекстових 
електронних копій стародруків та рідкісних видань.

У зв’язку з подальшим погіршенням стану будівлі бібліотеки (осідання будівлі), потрібне проведення 
подальших заходів у напрямку створення відповідних умов зберігання фонду стародруків та рідкісних 
видань, що має статус національного надбання.
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5.5.2. ГЕОЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ / ПЕТРОГРАФО-МІНЕРОЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ

Завідувач – В. П. Усенко

  
За період 2015 р. співробітниками геологічного музею проводились роботи по наступних напрямах:
Навчальна робота проводилася відповідно до планів проведення занять по базовим геологічним 

дисциплінам на основі тематичних навчальних експозицій: класи мінералів, типи гірських порід, 
геохімічні класи мінералів, онтогенія мінералів, фізичні властивості мінералів, кристалографія 
мінералів, рудні і нерудні корисні копалини, штучні кристали і мінерали.

Просвітницька робота проводилися планові екскурсії для учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, 
шкіл-інтернатів, коледжів міста та області, студентів вищих навчальних закладів м. Одеса, екскурсії 
для учнів навчальних закладів міст України. Всього в музей завітали 112 людей. Співробітники музею 
брали участь в проведенні традиційних щорічних конкурсів Малої академії наук на кращу наукову 
роботу школярів міста і області 19.02.2015 р. Співпраця з медіа-ресурсами міста і надання допомоги в 
підготовці матеріалів по геології і діяльності геологічного музею.

Профорієнтація. Традиційно музей бере участь в проведенні Дня відкритих дверей, організованих 
Університетом для старших школярів, проводить для них оглядові екскурсії по музею. У процесі 
екскурсій співробітники музею розповідають про геологічні науки, історію геології в Університеті, про 
особливості геологічної професії.

Музейна робота. Основними напрямами музейної роботи в 2015 р. були: оновлення експозицій, 
поповнення експозицій новими експонатами; оформлення експозицій (заміна етикеток і оновлення 
пояснювальної інформації до колекцій і зразків); продовження формування комп’ютерної бази даних 
фондів, визначення, уточнення прив’язок і систематизація зразків; приведення в порядок, оновлення 
навчальних колекцій для практичних занять студентів; виготовлення в навчальній шліфувальній 
майстерні шліфів і аншліфів гірських порід для практичних занять по петрографії і літології; проведення 
реставрації музейних вітрин.
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5.5.3. ПАЛЕОНТОЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ

Директор – Н. Г. Подоплєлова

На базі Палеонтологічного музею проводяться заняття (в відповідності до учбових планів)  для 
студентів геолого-географічного та исторічного факультетів по дисциплінам: а) мікропалеонтологія; 
б)   палеонтологія; в) палеонтологія з основами історичної геології; г)  історична геологія и палеонтоло-
гія; д) історична геологія; е) геологія и корисні копалини Черного моря. Палеонтологічний музей про-
водить підготовку студентів-геологів к учбовим геологічним практикам. Палеонтологічний матеріал, 
зібраний ними під час практик, доставляється в музей, оброблюється, препарується разом зі студента-
ми і поповнює колекції музею.

Культурно-просвітницька робота. Палеонтологічний музей проводить велику культурно-просвітлю-
вальну роботу серед населення. Протягом року організовуються екскурсії для учнів шкіл, ліцеїв, ко-
леджів та професійно-технічних закладів. Наш музей також відвідують студенти одеських вузів, вузів 
СНГ та іноземні студенти. Два рази на рік Палеонтологічний музей проводить Дні відкритих дверей 
для випускників шкіл. Музей також знайшов можливість для виділення часу на індивідуальне відвід-
ування музею. Зараз всі бажаючі одесити и гості міста можуть відвідати наш унікальний музей. У 
цьому році Палеонтологічний музей надав допомогу газете «Слово» у підборі матеріалу по палеонто-
логічному музею для статті. (Газета «Слово» №50 от 17.12 2015 р.) Всього за 2015 рік  проведено   206 
екскурсій.  Палеонтологічний музей відвідало 3497   чоловік.

Науково-дослідницька  робота.Науковий керівник музею, Янко В. В., є координатором проекту 
UNESCO-IGU-IGCP 610 “Від Каспію до Середземномор’я зміни навколишнього середовища і люд-
ської реакції протягом четвертинного періоду” (2013-1017)., котрий виконується 260 участниками з 70 
університетів (у тому числі и ОНУ) із 23 країн. Вона також є науковим керівником держбюджетної теми 
№ 539 «Вивчити процеси формування і просторового розподілу метану у Чорному морі і теоретично 
обґрунтувати його вплив на еко - та геосистеми басейну», що фінансується Міністерством освіти і на-
уки України. Головна мета проекту: вивчити процеси формування і просторового розподілу природно-
го метану в Чорному морі для теоретичного обґрунтування та прогнозування його впливу на еко - та 
геосистеми басейну, розробити концепцію та моделі їх асиміляційної ємності, цілісності і стійкості 
для різних сценаріїв зміни клімату та рівня моря і дати рекомендації для оптимізації використання біо-
логічних ресурсів, техногенного навантаження на морське дно, судноплавства та охоронних заходів у 
районах поширення метанових викидів.

Під її керівництвом триває обробка польових матеріалів, зібраних під час морських і сухопутних 
експедицій в рамках вищезгаданих проектів, складання колекцій  викопної фауни форамініфер, ост-
ракод, спор, пилку і непилкових паліноморф, в якій беруть активну участь доц. Кравчук Г. О., аспі-
рантка Кондарюк Т. О. студентка 4-го курсу геологічного відділення геолого-географічного факультету 
І. С. Мудрик.

Аспірантка Кондарюк Т. О. активно працює над дисертацією «Ідентифікація стресових умов су-
часного осадконакопичення на шельфі Чорного моря за бентосними форамініферами як основа ре-
конструкції кризового режиму седиментогенезу на межі плейстоцену і голоцену». В основу роботи 
покладені матеріали міжнародного проекту «WAPCOAST» Water pollution prevention options for coastal 
zones and tourist areas: Application to the Danube Delta front area, the BLACK SEA ERA.NET - Pilot Joint 
Call «Networking on Science and Technology in the Black Sea Region. Очікувані результати проекту: 1) 
розшифровка і кількісна оцінка геохімічних процесів у фронтальній зоні дельти Дунаю і лагун Ра-
зелм-сіна, пов’язаних з надходженням органічних речовин у прибережні води і донні відклади з ме-
тою з’ясування їх ролі в процесах евтрофікації, 2) створення і перевірка гідродинамічної моделі води 
і процесів осадконакопичення в прибережних зонах Чорного моря з використанням новітніх методів і 
технологій дослідження.

Студентка І. С. Мудрик займається споро-пилковим аналізом донних відкладів Чорного моря за про-
ектом «WAPCOAST». В кооперації з проф. Н. П. Герасименко (Київський національний универсиете 
імені Т. Г. Шевченка) і проф. Петрою Муді (Геологічна служба Канади) нею проведено порівняння 
української та канадської методики визначення спор, пилку і непилкових паліноморф. Результати до-
сліджень Т. О. Кондарюк і І. С. Мудрик доповідалися на серії конференцій, в тому числі і міжнародних.

Основні результати досліджень доповідалися на наступних міжнародних конференціях:
1. Third Plenary Conference and Field Trip: “From the Caspian to Mediterranean:  Environmental 
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Change and Human Response during the Quaternary”, Astrakhan (Russia), 22-30 October 2015 – Executive 
Director V. Yanko.

2. Technical session T138 “From the Caspian to Mediterranean: Environmental Change and Human 
Response during the Quaternary (IGCP 610)”, Geological Society of America (GSA) Annual Meeting and 
Exposition, 1–4 November 2015, in Baltimore, Maryland, USA – Convener V. Yanko.

3. Special Session “S 29 - Quaternary Stratigraphy of the Ponto-Caspian region” (IGCP 610), STRATI2015 
Congress in Graz, Austria, 19-23 July 2015 – Керівник В. В. Янко. 

4. Всеросійська наукова конференція «Марківські читання 2015 року» Актуальні проблеми палео-
географії та стратиграфії плейстоцену, Москва, Росія, 11 червня 2015 р.

5. XXI International Conference on Marine Geology. Moscow, Russia, 16-20 November 2015.
6. Міжнародний геологічний форум «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука 

й виробництво (Геофорум-2015)», Україна, Одеса, 7-12 вересня 2015 р.
7. VI Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми геології фанерозоя України», 24-26 вересня 

2015р.,м. Львов.
8. VIII Міжнародна наукова конференція «Біорізноманіття і роль тварин в екосистемах»  

21-23  грудня 2015 р., м. Дніпропетровськ
У музеї над кандидатськими дисертаціями працюють також аспіранти О. В. Лободська і В. І. Пав-

лов. Разом із співробітниками музею директором Н. Г. Подоплеловой і фахівцем А. Н. Гапоновою, всі 
аспіранти асистують проф. В. В. Янко під час проведення практичних занять з курсів «Історична гео-
логія з основами палеонтології» та «Геологія і корисні копалини Чорного моря», які читаються в музеї 
студентам геолого-географічного та історичного факультетів. Заняття проводяться з використанням 
унікальних колекцій музею та мультимедійної техніки.
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5.5.4. ЗООЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ

Завідувач – кандидат біологічних наук В. О. Лобков

Навчально-просвітницька робота: до 150-річного ювілею ОНУ співробітники музею підготували 
до видання матеріали розділу «Становлення і розвиток зоологічних і біологічних досліджень» в книзі 
« Одеський національний університет імені І. І. Мечникова: історія та сучасність (1865-2015), а також 
альбом ілюстрацій з історії біологічного факультету з редакційною підготовкою. Було підготовлено 
стенд с ілюстраціями до 150-літнього ювілею зоологічного музею. Забезпечувалися учбові заняття  в 
музеї студентів біологічного й геолого-географічного факультетів університету. Забезпечено проведен-
ня студентських олімпіад по біології, днів відкритих дверей і відбірних турів Малої Академії наук. В 
2015 році співробітники музею провели 209 ознайомлювальних і тематичних  екскурсій зі школярами 
м. Одеси й області, зі студентами навчальних закладів і з відпочиваючих санаторіїв і гостями міста. 
Усього музей відвідали  понад 4 тис. екскурсантів.

Експозиційна та облікова роботи: проведено щорічні профілактичні дезінсекційні роботи в 3 екс-
позиційних залах і фондових колекціях. Зібрано й препаровано для зберігання120 черепа ссавців Пів-
нічного Причорномор’я. 

Фондові колекції поповнені28 вологими препаратами  рептилій. Продовжені роботи із систематиза-
ції й каталогізації наукової колекції ссавців. Відремонтовано 60 черепів. 

Наукова діяльність. Підготовлена к виданню наукова монографія В. О. Лобкова «Внутрішньопопу-
ляційна регуляція чисельності ссавців». За результатами наукових досліджень співробітниками музею 
в 2015 р. опубліковані 3 статті у матеріалах міжнародних конференцій (Київ, Москва). Співробітники 
музею брали участь у підготовці до видання 4 випусків наукового журналу Вісті Музейного фонду 
ім.  О. О. Браунера (у складі редколегії).

Господарська та інша діяльність. Співробітниками проведено спеціальні профілактичні роботи з 
накладення пластирів на згнилі ділянки даху, збирання снігу на горищі над музеєм. Співробітник му-
зею 3 місяці працював у приймальній комісії.
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5.6. ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТІВ ТА 
СПІВРОБІТНИКІВ

Директор – Е. А. Чечельницький

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

Для цього Центр:
- пропогує досягнення у сфері науки, культури, літератури, та мистецтва;
- сприяє розвитку організаційних та творчих здібностей, суспільно-політичної активності та іні-

ціативи, формуванню у молоді високих моральних якостей, естетичного смаку;
- створює умови для організації самодіяльних об’єднань, колективів художньої творчості;
- проводить лекції, тематичні вечори, зустрічі з діячами науки, літератури, мистецтва;
- проводить концерти та вистави, танцювальні вечори, бали, карнавали, турніри КВК, свята «по-

свячення у студенти», «дні факультетів» та інше.
При Центрі працюють відомі в Україні та за її межами колективи, клуби за інтересами. Зараз працю-

ють більше 20-ти творчих колективів, група солістів різного жанру та 3 клуби за інтересами.

Академічна хорова капела (Народний колектив України)
 
Це найстаріший творчий колектив університету, який продовжує традиції «Студентського хору при 

Імператорському Новоросійскому Університеті», який був заснований ще наприкінці ХІХ сторіччя. З 
1963 по 2009 року колективом керувала Аліса Серебрі, проф., заслужений діяч мистецтв України, зав. 
кафедрою хорового диригування ОДМА ім. А. В. Нежданової. З 2009 року капелою керує Юрій Піль-
чен. Репертуарний діапазон Академічної капели дуже широкий: духовна і стародавня світська музика, 
класика, українські пісні, що виконуються на найвищому рівні. 

Хореографічний колектив народного танцю «Автограф»

Був створений у 1993 році. З 2007 року колективом керує Борщенко Людмила Вікторівна. Колек-
тив бере активну участь у пропаганді народних танців України. Репертуар збудован на фольклорних 
українських традиціях, а також в його репертуарі багато танців народів світу. Лауреати Міжнародного 
фестивалю народного мистецтва (перша премія)  м. Анталія (Туреччина) 2011 рік.  Також у цьому році 
колектив отримав диплом першого ступеню міжвузівського фестивалю студентської творчості Одесь-
кої Області. В 2014 році хореографічний ансамбль зайняв перше місце на фестивалі «Дніпроденс» у 
Дніпропетровську, в 2015 році – отримав перше місце на Всеукраїнському конкурсі у Львові. В ансамб-
лі щороку народжуються нові програми, які дуже подобаються університетській молоді, та глядачам 
які відвідують концерти ансамблю.

Ансамбль ірландського танцю «Iridans»

Танцювальний колектив «Iridans» був створений у 2001 році студенткою факультету РГФ, а зараз 
викладачем ОНУ Ю. О. Запорожченко Ансамбль виконує традиційні ірландські танці. З часом на базі 
цього колективу була створена ціла танцювальна школа, в який є дитяча група. Зараз ця школа є од-
нією з ліпших професіональних шкіл в Україні з традиційного ірландського степу. «Iridans» є членом 
Всесвітньої асоціації ірландського танцю W.I.D.A. Неодноразово «Iridans» був організатором змагань 
з ірландських танців в Одесі, а 13 лютого 2010 року став переможцем Першого Східноєвропейського 
чемпіонату, в якому приймали участь школи з Росії, Белорусі та України. Восени 2012 р. став пере-
можцем Першого Східноєвропейського чемпіонату м. Київ, також у 2010 році отримав диплом Першої 
ступені студентської творчості Одеської Області. Гран-прі фестивалю ірландського танцю «Дружба» 
в м. Васлуй (Румунія). Організатори та учасники відкритого чемпіонату Одеси з ірландських танців. 
Перше місце на чемпіонаті Європи у м. Берлін (Германія) у квітні 2011 року. Чемпіонат Східної Європи 
в м.Києві. В 2015 році колектив «Іріданс» зайняв призові місця на Чемпіонаті Київа, Чемпіонаті Львова 
та Чемпіонаті Європи та Світу у Дюссельдорфі. Щороку колектив «Іріданс» приймає участь у міжна-
родних конкурсах та фестивалях.
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Студія сучасного танцю Олександра Останіна

Керівник випускник факультету ЕПФ Олександр Останін: двічі чемпіон світу зі степу (2010, 2014 рр., 
м. Різа, Німеччина), переможець всеукраїнського телевізійного шоу телеканалу СТБ  «Танцюють Всі», 
отримав звання «Кращій танцюрист України» (2009 р.).

 
House of Tap

Керівник – Сергій Остапенко (випускник і викладач філологічного факультету ОНУ, двічі чемпіон 
світу зі степу).

Група фолк музики «Odessa Klezmer Band»

Цей музичний колектив народився у 1993 році у надрах незалежного творчого об’єднання музикан-
тів, художників і поетів Центру культури ОНУ «Білий звук». Керівниками цього ансамблю з першого 
дня існування є Юлія Лукіяненко і Мірослав Поліщук. «Odessa Klezmer Band» працює у напрямку 
фольклорної музики. Ансамбль створює музичні обробки не тільки мелодій народів, що історічно на-
селяли наше місто, але і таких екзотичних, навіть дивних, як кельти. З 2010 року вони стали дипломан-
тами фестивалів «Одесса Клейзмер Фест», «LvivKlezfest», «Харьков Клейзмер Фест».

Група фолк музики «MediTerra»

Керівник – Мирослав Поліщук. Колектив працює з 2010 року. Виконує західноєвропейську фоль-
клорну музику.

Клуб інтелектуальних ігор ОНУ

Керівники – Олександр Шатух, Микола Пручковський. Тренування и ігри проходять кажді середу та 
неділю в аудиторіях гуманітарного корпусу ОНУ.

Вокальна студія

Керівник – Лунга Юлія Олегівна (випускниця Одеської консерваторії). У вокальній студії займають-
ся більше 20-ти студентів университета, багато з яких стали лауреатами багатьох конкурсів та телеві-
зійних проектів. В 2015 році був створений вокальний колектив «Голоси», який співає в університеті та 
їх запрошують до виступів на багатьох міських та інших акціях.

КВК

Письмиченко Вікторія Юр’євна – керівник, художній керівник ЦКД ОНУ. Клуб продовжує 
КВК’авські традиції університету (Джентльмени ОНУ, Нова Реальність та інші). З 2014 року продо-
вжуються Відкриті чемпіонати ОНУ з КВК. Переможцем стала команда КВК з ІМЕМ «Не по Фрейду».

Вокально-інструментальні ансамблі

Керівник – Анатолій Українцев. Більшість участників колективів – студенти нашого університету. 
Кожного року наші колективи приймають участь у міських та всеукраїнських фестивалях. 

Крім вище названих, існує ще 13 факультетських творчих колективів.
В 2015 році Одеському національному університету виповнилося 150 років. Центр культури для 

цього направив усі свої зусилля на гідне проведення всіх святкових заходів з цієї події.
З цієї нагоди Центром культури було провів огляд-конкурс серед інститутів та факультетів ОНУ, 

великий концерт на вул. Дерибасівській для жителів міста, велике святкування на урочистому зборі 
трудового колективу з нагоди 150-річчя нашого університету в Одеському національному академічно-
му театрі опери та балету
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5.7. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТИВНА ПІДГОТОВКА

Завідувач кафедрою – О. М. Казанова

Складовою частиною загальної культури суспільства – є фізична культура. Фізична культура – це 
природний місток до збереження здоров’я, а також підґрунтя до виховання майбутніх Олімпійських 
чемпіонів. Ще у ІV ст. до н.е. ходьба як засіб збереження здоров’я була внесена у медичні трактати, а 
Діоклес рекомендував перед сходом сонця виконувати прогулянку на 1-2 км. У Стародавній Греції, де 
зародилися  Олімпійські ігри, народився і вислів: «Якщо хочеш бути сильним – бігай! Якщо хочеш бути 
красивим – бігай! Якщо хочеш бути розумним – бігай!». Усім відомі вислови: – «Рух – це життя» (Аріс-
тотель). – «Гімнастика, фізичні вправи, ходьба повинні міцно увійти у повсякденний  побут кожного, 
хто прагне зберегти працездатність, здоров’я, повноцінне й радісне життя» (Гіппократ). – «Фізичні 
вправи можуть замінити безліч ліків, але жодні ліки в світі не можуть замінити фізичні вправи» (Ан-
джело Моссо). На жаль, на сьогоднішній день, коли наша країна, як ніколи, потребує фізично підготов-
леної учнівської, студентської та допризовної молоді, здібної до творчої праці і  захисту Батьківщини, 
існує реальна загроза знищення системи фізичного виховання, багаторічних напрацювань вчених.

Кількість викладачів на кафедрі  усього 15,05 штатних одиниць, а саме: 1 – доцент, 1 – кандидат 
наук, 3 – майстра спорту міжнародного класу, 4 майстра спорту СРСР, 2 – майстра спорту України, 14 
– кандидатів  у майстри спорту.  Кількість студентів , що займаються фізичним вихованням 4762 студ. 
Віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи 1117 студ. ЛФК звільнені від фізичних на-
вантажень 97 студ.

На кафедрі фізичного виховання та спорту доценти Адєєва О. В. та Казанова О. М. розробили про-
граму курсу фізичного виховання для студентів звільнених від фізичних навантажень.

І  курс – Тема: «Загальна модель здоров’я людини».
ІІ  курс – Тема: «Здоровий спосіб життя»
ІІІ  курс – Тема: «Фізичне виховання як засіб лікування та корекції захворювань студентів»
IV  курс  – Тема: «Підготовка майбутніх фахівців до здоров’я зберігаючої діяльності»
На кафедрі заняття з фізичного виховання проводиться в 3-ох відділеннях: основне, спеціальне, 

спортивне. Студенти отримують теоретичні та практичні навички, а також виконують нормативи з фі-
зичної підготовки, а в кінці навчального року складають залікові вимоги. У 36 групах спортивного удо-
сконалення займаються спортом  615 осіб.

На кафедрі працює науковий гурток під керівництвом викладачів кафедри, в якому беруть участь сту-
денти усіх факультетів ОНУ. Кожного року на базі кафедри проходять науково практичні конференції:

- « Фізичне виховання в здоровому способі життя студентів», де виступили 14 студентів.
- « Формування навичок здорового способу життя у студентів ОНУ», де брали участь 26 студентів, 

1 –доцент кандидат педагогічних наук, 6 – старших викладачів.
- «Актуальні питання щодо підтримки й зміцнення стану здоров’я майбутніх фахівців» 18-19 грудня 

2014р. – м. Одеса. (взяли участь 14 студентів, 11 викладачів).
- «Використання засобів фізичної культури для підготовки студентів до майбутньої професійної ді-

яльності.».( заплановано, грудень 2015).
Участь у науково-практичних конференціях викладачів кафедри фізичного виховання та спорту. Конференції:
1. Щодо удосконалення процесу фізичного виховання  у Вищих навчальних закладах освіти / Адєє-

ва  О. В.: зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської наук. – практ. конф. з між нар. участю. [“Науко-
вий діалог «Схід – Захід»], (Кам’янець-Подільський, 10 лип.2013р.) – Дніпропетровськ: «Інновація», 
2013. – с.5-7.

2. Здоровий спосіб життя студентів як складова їхньої особистої та загальної культури / Волошина 
В.В.: зб. наук. праць за матеріалом Третьої Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. 
[ Актуальні проблеми соціально – гуманітарних наук], (м. Дніпропетровськ, 20 грудня 2013р.)  – с. 23-26.

3. Самостійна робота як ефективний засіб залучення студентів до здоров’язберігаючої діяльності 
/О. М.Казанова, О. В.Адєєва: Міжрегіональна  науково практична конференція.  (м. Дніпропетровськ, 
24 грудня 2013р.)
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4. Здоровий спосіб життя в підготовці сучасного вчителя:зб.наук.праць за матеріалами Третьої Всеукр.
наук.конф.з між нар.участю. [«Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні»], (Сімферо-
поль, 26 квітня 2013р.) – Дніпропетровськ: «Іновація», 2013. - с.126-129.

5. Щодо удосконалення процесу фізичного виховання  у Вищих навчальних закладах освіти / Адєєва 
О.В.: зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської наук. – практ. конф. з між нар. участю. [“Науковий діа-
лог «Схід – Захід»], (Кам’янець-Подільський, 10 лип.2013р.) – Дніпропетровськ: «Інновація», 2013. – с.5-7.

Фахові видання 

1. Підготовка вчителів початкової школи до валеологічного виховання учнів / О. В. Адєєва// Вісник 
Прикарпатського університету (Педагогіка), 2012-Випуск XLIII – XLIVЮ - с. 27-30.

2. Самостійна робота майбутніх учителів, як фактор оптимізації й удосконалення їхньої підготовки 
до здоров’я зберігаючої діяльності / О. В. Адєєва // Наука і освіта.-2012.-№7/ CVVIII.-С.6-10.

2. Проблеми здоров’язберігаючого навчання студентів у Вищій школі/ О. В. Адєєва// Науковий ві-
сник Південноукраїнського національного університету імені К. Д. Ушинського (збірник наукових 
праць), 2012-№ 11-12-с.89-93.

3. Аксіологічний аспект підготовки майбутніх учителів до здорового способу життя / О. В. Адєєва//
Наука і освіта.-2013. 

4. Проблеми організації фізичного виховання молоді в умовах Вищої освіти: / Адєєва О. В. // Науко-
вий вісник ( зб.наук.праць за матеріалами південно українського національного педагогічного універ-
ситету ім. К. Д. Ушинського). – № 1-2-  м. Одеса, 2014 р. С. 110–115.

5. Зміни функціонального стану організму під дією тренувальних навантажень у боксі / С. Кіпріч, 
А. Мустафаєв // Спортивна наука України – № 3 – (61)  С. 30-36

Методичні  видання.
1. Модульно блочне навчання. Фізичне виховання І – ІІ курсів (Методичні вказівки) / О. В. Адєєва, 

О. М. Казанова //
2. Методика навчання видам легкої атлетики / Г. О. Єфімов, О. Г. Коханець, В. І. Соколов //.
Щорічно кафедра проводить:
1. Спартакіаду серед курсів, факультетів з 5 видів програми (футбол, баскетбол, шахи, н/теніс, бадмінтон).
2. Першість факультетів і інститутів з 15 видів програми (футбол (ч.), фут зал (ж.), волейбол (ч.,ж.), 

баскетбол, бокс, л/атлетика, настільний теніс, гандбол, х/гімнастика, шахи, бадмінтон, теніс, карате, 
пляжний волейбол.

У змаганнях обласної Спартакіади ВУЗів м.Одеси, прийняли участь близько 600 студентів ОНУ.
З 28 видів програми, у 14 видах, команда ОНУ була чемпіонами або призерами змагань.
В першості ВУЗів м. Одеси з 28 видів програми, де брали участь 19 ВУЗів м. Одеси, ОНУ зайняв: 

2014 – 5м.
Студенти спортсмени ОНУ щорічно проводять агітаційну роботу, де приймають участь в свя-

тах: «День першокурсника ОНУ», дні факультетів і інститутів (по графіку), проведення Спартакіади  
м.  Одеси серед всіх верств населення (збірних команд районів), а також в спортивних турнірах:

1. Відкрита першість Іст.факу з міні футболу – головні судді турніру, доц. Вінцковський Т. І.
2. Участь збірної ОНУ з футболу (викладачів) в турнірі пам’яті ім. В. В. Лобановського.
3. Футбольний турнір пам’яті О. Ф. Попичка з 15.08.08.р. 
4. «Студентські спортивні ігри» збірних команд факультетів, інститутів на спортивній  базі «Чорно-

морка» травень 2014 року.
Кафедра фізичного виховання проводить спортивно масову роботу з професорсько – викладацьким 

складом.
24.04.2015 р.  пройшло спортивне свято « День здоров’я» серед співробітників і студентів, з таких 

видів змагань: волейбол, міні футбол, шахи, настільний теніс. В змаганнях прийняло 12 факультетів , 
всього 126 учасників з них 18 викладачів. Наприкінці травня, відбулося студентське спортивне свято, 
в якому  брали участь студенти всіх факультетів. Студенти ОНУ, у складі збірних команд України, при-
ймали участь у міжнародних змаганнях високого рівня, чемпіонатах Європи, Всесвітньої Універсіади, 
Першості Світу.
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5.8. ВІДДІЛ (БЮРО) СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ 
ВИПУСКНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ

Завідувач – О. І. Бойко

Підрозділ функціонує вже п’ять років. Він був створений для сприяння працевлаштуванню випус-
кників університету. Щорічно закінчують навчання і отримують дипломи спеціалістів та магістрів  
до тисячі студентів університету, а  близько  800 з них навчалися за державні кошти. Отже, питання 
їх працевлаштування, незалежно від форми навчання,  є одним із важливих напрямків у роботі на-
вчального закладу. 

Оскільки з травня 2015 року змінилися підходи на державному  рівні щодо вирішення питання пра-
цевлаштування випускників, то на сьогодні основною задачею в роботі підрозділу є цільова конкрет-
на допомога у пошуку роботи випускникам, які цього потребують. Випускники тепер не зобов’язані 
працювати  за направленням після закінчення вузу не менше трьох років. Ці підходи несуть на собі як 
позитивний, так і негативний характер, оскільки, направити випускника за запитами роботодавців не 
завжди вдається. Випускники не бажають влаштовуватись на  низькооплачувану роботу. А це, насам-
перед, стосується  вакансій у навчально-виховних закладах, оскільки на сьогоднішній день є попит на 
фахівців педагогічного напрямку.  До загальноосвітніх шкіл  в минулому році пішли працювати  менше 
на 60-70% випускників у порівнянні з минулими роками. І одноразову матеріальну допомогу отримали 
лише 17 випускників. Вакансій для працевлаштування у навчальних закладах стало значно більше. 
Така тенденція може привести до нестачі фахівців педагогічних спеціальностей не лише у навчальних 
закладах області, а й міста Одеси. Отже, випускники різних спеціальностей, не лише педагогічних, зна-
ходяться у пошуку роботи з досить високою заробітною платою. Але, на жаль, робота, яка оплачується 
високо вимагає від пошукача і певного досвіду. Працівники відділу  постійно інформують  студентів 
щодо можливостей їх працевлаштування та кар’єри, а також ведеться постійний пошук роботодавців, 
які  можуть надати перше робоче місце випускникам.   

Налагоджені ділові стосунки  з багатьма представниками компаній, фірм, місцевими органами ви-
конавчої  влади, міською та обласною службами зайнятості населення, підприємствами, установами 
та організаціями, які надають робочі місця для  випускників за спеціальностями, які вони отримують 
в університеті. Підтримується тісний контакт з деякими випускниками університету, які теж  надають 
вакантні посади для працевлаштування. Система зворотного зв’язку між випускниками та  університе-
том щодо їх працевлаштування, що запроваджена ще в 2012 році, на жаль, зараз не спрацьовує. Випус-
кники після отримання диплому влаштовуються на роботу без запитів та направлень, а тому надавати 
інформацію про своє працевлаштування  не бажають. Конкретно така інформація  є на тих випускників, 
які працюють у загальноосвітніх закладах. Майже кожного місяця проходять презентації тих чи інших 
компаній. Часто проходять презентації роботодавців перед  студентами різних спеціальностей з метою  
організації практики, стажування та їх подальшого працевлаштування. Важливим є питання  попиту 
роботодавцями тих чи інших фахівців університету. З цією метою проводиться  моніторинг працев-
лаштування випускників у організації, установи, підприємства, який допомагає зорієнтувати  випус-
кників щодо пошуку роботодавців. Щорічно оновлюється також база даних на студентів, які хочуть 
працевлаштуватись під час навчання і випускників, які закінчують навчання. 

Університет підтримує тісний зв’язок з  департаментом освіти та науки обласної держадміністрації, 
міськради та управліннями освіти області, а також з деякими управліннями освіти південного регіону.  
Департаментами надаються  запити на випускників університету, які закінчують навчання за педагогіч-
ними спеціальностями. Але, щорічно число випускників, які згодились працювати у середніх навчаль-
них закладах та професійно-технічних закладах знижується, що пов’язане з низьким рівнем заробітної 
плати по цим категоріям. Причому, навіть  випускники, які навчалися за цільовим направленням, не 
бажають повертатися до своїх місць. З цим пов’язане і значне зниження тих випускників, які побажали 
отримувати матеріальну допомогу у розмірі 5 посадових окладів

У підрозділі приділяється велика увага співпраці з потенційними роботодавцями. Створений і по-
стійно накопичується банк таких  роботодавців, причому це роботодавці і Одеського регіону, але й 
всієї України. Так як відділ співпрацює з міським центром зайнятості, то є постійний зв’язок з  робо-
тодавцями міста. Всього  станом на лютий 2016 року у базі даних до 160 роботодавців. Співробітники 
центру зайнятості – постійні учасники ярмарку вакансій. За умови звернень потенційних роботодавців, 
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надається допомога їм у підборі персоналу з числа студентів та випускників університету. Постійно 
вивчається динаміка попиту на відповідних фахівців на ринку праці  з метою  поповнення банку даних 
потенційних роботодавців. Особливо допомагає в роботі з випускниками функціонування офіційного 
сайту підрозділу (www.depwork.onu.edu.ua), де висвітлюється  повна інформація про відділ, є  безпо-
середньо  сторінки для роботодавців для оновлення наявних вакансій та сторінки для студентів, які  
шукають роботу. Відвідуваність сайту дуже висока і становить в середньому більше 2000 на  місяць. В 
цілому, за неповних п’ять років сайт відвідали майже 117 тисяч осіб.  Крім того, постійно йде висвіт-
лення подій про роботу підрозділу на сторінках  газети університету «Одеський університет». 

Роботодавці мають змогу постійно  надавати інформацію про наявні вакансії безпосередньо на 
сайт. І тому, випускники  інформовані  про такі вакансії відразу. Крім наявності вакансій надається 
інформація щодо нових проектів від роботодавців, є  посилання на всі сайти, де  можна шукати ро-
боту. Для зацікавлених випускників  на сайті розміщена інформація  про вакансії у закладах освіти 
Одеського регіону.

На сьогодні підтримується постійний зв’язок з колегами  вузів міст Донецька, Харкова, Києва, Льво-
ва, Івано-Франківська, Тернополя, Миколаєва, Херсона, Одеси, що також допомагає проводити пошук 
роботи для випускників не лише у Одеському регіоні, але й за його межами.  Дуже важливим є  по-
стійний зв’язок з великими компаніями, які пропонують студентам стажування та  вакантні місця після 
закінчення навчання. При взаємодії з такими роботодавцями часто вирішуються питання  організації 
практики студентів на цих підприємствах, установах та організаціях¬, а надалі роботодавець кращим 
практикантам пропонує робочі місця після закінчення вузу. Однією з ефективних  форм  роботи під-
розділу є організація і проведення Ярмарок кар’єри, ярмарок вакансій. Традиційним стало  проведення 
таких ярмарок  восени та навесні. Їх учасниками є роботодавці міста, а також з інших регіонів. На 
ярмарку випускники та студенти мають можливість ознайомитись з  вакансіями, як для студентів, так 
і для випускників. Вся інформація про ярмарок висвітлюється на сайті підрозділу. Питання працевла-
штування випускників знаходиться на постійному контролі ректорату та Вченої ради. 

З жовтня 2012 року було запроваджено у навчальний процес викладання факультативно у 9 (11) се-
местрі дисципліни «Чинники успішного працевлаштування випускників» для магістрів та спеціалістів 
усіх спеціальностей денної форми навчання.  В 2014-2015 навчальному році у зв’язку з ущільненням 
навчального процесу, викладання курсу зменшено до 4 годин.  Такі заняття допомагають майбутнім 
випускникам у засвоєнні  методів збору та аналізу інформації щодо пошуку роботи,  орієнтації в кон-
кретних ситуаціях на реальному ринку праці,  набутті навичок  написання резюме, участі у співбесіді 
з роботодавцями. У 2015-2016 навчальному році планується продовжити практику проведення таких 
занять. В умовах  ускладнення ситуації на ринку праці та з метою узгодження в діяльності вузу та по-
тенційних роботодавців  в університеті було створено Координаційну раду, яка складається з представ-
ників навчальних підрозділів ОНУ І. І. Мечникова. Члени Координаційної ради  беруть активну участь 
у проведенні масових заходів для випускників.  Працівники відділу проводять також роботу з питань 
профорієнтації серед майбутніх абітурієнтів. Це стосується проведення  спільних заходів з центром за-
йнятості у загальноосвітніх закладах міста і області.
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5.9. ВИДАВНИЦТВО ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА 

Директор – Н. Г. Юргелайтіс

У 2015 р. видавництвом Одеського національного університету імені І. І. Мечникова було видано 
понад 100 різних видів навчальної та наукової літератури.

Навчальних видань – 52 (навчальні і навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, довідники, 
методична література та ін.). Наприклад, В. В. Вербицкий, В. В. Реут «Введение в численные методы 
алгебры»; С. О. Якубовський, Ю. О. Ніколаєв та ін.. «Міжнародні економічні відносини»;  І. Й. Сейфул-
ліна, О. Е. Марцинко «Неорганічна хімія. Хіміія s-, p-та d-елементів, їх роль в природі та біологічних 
процесах»; М. Н. Панченко та ін. «Вірусологія». 

Наукових видань – 49 (монографії, збірники наукових праць, матеріали конференцій, автореферати та ін.).
Наприклад, О. Б. Дьомін, М. В. Алексєєнко «Шукач слов’янських  скарбів В. І. Григорович»; 

В. І. Подшивалкіна та ін. «Соціальні технології: за ради чого? яким чином? з яким результатом?»; 
С. П.  Ужевська, В. О. Іваниця «Шкідники грибів та регуляція їх чисельності»; В. А. Смынтына и др. 
«Неравновесные процессы в сенсорных наноструктурах».

Автори вказаних робіт – доктори та кандидати наук, викладачі та наукові співробітники ОНУ; їх 
кількість з урахуванням співавторства наближається до 150.

Кількість авторів по напрямам науки розподіляється приблизно наступним чином: історія України 
та університету – 9, філософія – 3, фізика – 7, хімія – 5, біологія – 10, математика – 8, психологія – 5, 
соціологія – 3, економіка – 8, філологія – 6, юридичні науки – 1, журналістика – 1.

Науково-періодичних видань – 27 (Вісник ОНУ – 4 серії: бібліотекознавство, біологія, ГГФ, хімія; 
Мікробіологія і біотехнологія; Сенсорна електроніка і мікросистемні технології; Фотоелектроніка; 
Записки історичного факультету; Известия музейного фонда Браунера; Філологічні студії; Физика 
аэродисперсных систем).

Одна з головних задач  видавництва ОНУ і університетських авторів – формування фондів Науко-
вої бібліотеки. Союз видавництва та бібліотеки здатний зібрати і зберегти на довгі роки труди вчених 
університету. Цьому сприяє і розсилка обов’язкових примірників видань у Державну наукову установу 
«Книжкова палата України імені Івана Федорова», Національну бібліотеку України імені В. І. Вернад-
ського і ряд інших визначених бібліотек країни згідно із Законами України «Про видавничу справу» та 
«Про обов’язковий примірник документів».

Згідно з розпорядженням ректора у звітному році сумісно з Науковою бібліотекою та Навчаль-
ною частиною підготовлено та видано «Каталог видань Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова, 2015». У цьому виданні вперше зібрані друковані праці співробітників нашого закладу, 
які видані не тільки нашим видавництвом, але й іншими видавництвами України. 

В ювілейному 2015 році були видані присвячені 150-річчю заснування університету ряд видань, у 
тому числі:

- Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Історія та сучасність (1865-2015): на-
укове видання;

- Золоті імені Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (1865-2015) : науковий 
довідник;

- Історія міжнародного співробітництва Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 
: наукове видання; 

- Історія України в книжкових пам’ятках кінцяXVII-XVIII ст. : зб. наук. праць;
 - Напередодні апогею: одеські роки філософа і психолога – професора Миколи Яковича Грота (1883-

1886) : монографія; 
- Научно-исследовательский институт физики. Исторический очерк. 1903-2015 : научное издание.
Випуск навчальних і наукових книг грає визначальну роль у книговидавничій діяльності. І ті, хто 

пише, і ті, хто видає, несуть велику відповідальність перед сучасним і майбутніми поколіннями читачів.
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