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Шановні колеги! Шановна університетська громадо!
Минуло п’ять років мого перебування на посаді ректора
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
Сьогодні я звітую перед вами про те, що зроблено за цей період, що
ми всі разом здобули, а також про те, що в нашому університетському
житті залишилося невирішеним, проблемним і, нарешті, про те, які
завдання постають нагальними на перспективу.
Звіт про роботу на посаді ректора представлено в розділах:
1. Загальні відомості та навчальний процес;
2. Виховна робота. Студентське самоврядування;
3. Науково-дослідна робота;
4. Міжнародне співробітництво;
5. Господарська діяльність;
6. Фінанси та соціальний захист співробітників;
7. Культурно-масова та спортивна робота;
8. Університет в контексті країни та світу.
Наш університет функціонує відповідно до Конституції
України, Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про
наукову і науково-технічну діяльність», Державної програми «Освіта
XXI століття», Указу Президента України «Про невідкладні заходи
щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від
4 липня 2005 року, матеріалів колегій МОН України, нормативних та
розпорядних документів МОН України.
Освітянську діяльність в цілому за IV рівнем акредитації
університет здійснює відповідно до рішення ДАК України.
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Відзначення 150-річчя ОНУ
У травні 2015 р. втретє у своїй історії наш університет перетнув
півстолітній рубіж. Підготовка до ювілею тривала протягом кількох
років – для цього було створено оргкомітет. Цій події приділялась
особлива увага – моніторинг заходів та їхнє обговорення відбувалось
на ректораті, Вченій раді, профспілковому комітеті і навіть зборах
трудового колективу ОНУ. Від задуманих первинних грандіозних
планів через політичну ситуацію та зовнішньополітичні обставини
довелось відмовитись і розраховувати майже виключно на власні
сили. В умовах війни й економічного піке скориговані плани стали
скромними, але реалістичними і практично всі виконані вчасно.
Зупинимося
на
найзнаковіших
ювілейних
заходах.
Наймасштабнішою імпрезою стали урочисті збори в Одеському
національному театрі опери і балету, де водночас зустрілись півтори
тисячі викладачів, співробітників, ветеранів, студентів, випускників
альма-матер, півтори сотні з яких були відзначені різноманітними
нагородами. Передував цьому концерт (який вже став прикладом для
наслідування іншими навчальними закладами) на вулиці
Дерибасівській – «Університет – місту», який був організований
силами нашого Центру культури й дозвілля.
Наймасштабнішим інтелектуальним продуктом безсумнівно
стала книга з історії університету, у написанні якої взяли участь
понад 150 авторів, які працювали протягом кількох років. Фоліант
обсягом у понад 80 авторських аркушів став найбільшим за всю
історію університету. Унікальні видання підготувала Наукова
бібліотека. Напередодні ювілею відбулась наукова конференція,
присвячена історії та сьогоденню університету.
Варто привернути увагу до створення музейної експозиції з
історії ОНУ. Робоча група кілька років йшла до втілення цього
задуму – підібрано приміщення, здійснено його ремонт, меблювання і
обладнання експозицій – і, найголовніше, експозиції насичені
численними й унікальними експонатами (завідувач – доцент кафедри
історії України В’ячеслав Олександрович Кузнєцов). Сподіваємось,
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що новий музей, який вже привернув увагу в місті, стане центром і
новою сторінкою музейного життя в університеті.
Медійні проекти: переформатований і оновлений сайт
університету, презентаційні ролики, публікації у низці видань про
університет, у т. ч. журналі Верховної Ради України «Віче» – мали на
меті посилити присутність ОНУ в сучасному інформаційному
просторі. Завдяки співпраці з «Укрпоштою» та Державним
казначейством випущено конверт, марку та виготовлено два типи
монет, присвячених ОНУ.
І це лише вершина айсберга, адже ювілейних заходів, що їх
запропонували підрозділи університету, набагато більше – десятки
монографій, збірок, журналів, інших видань, понад 80 різноманітних
імпрез (половина з них – наукові конференції, «круглі столи»,
презентації, виставки, урочисті засідання, вечори).
Отже, ювілей продемонстрував наші можливості, суспільну
вагу, вказав на наші проблеми і став, врешті, нагодою переосмислити
наші шляхи як до, так і після визначної дати.
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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
1.1. Організація навчального процесу та нормотворча
діяльність
Навчальний процес базується на принципах науковості,
гуманізму, демократизму, послідовності та безперервності,
незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших
громадських та релігійних організацій; він спрямований на створення
умов для самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства
і держави у кваліфікованих фахівцях.
Організація навчального процесу здійснюється навчальними
підрозділами університету відповідно до навчальних планів за всіма
напрямами,
спеціальностями
освітньо-кваліфікаційних
рівнів
«молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за
денною та заочною формами навчання.
Освітній процес в університеті здійснюється відповідно до
«Положення про організацію освітнього процесу в Одеському
національному університеті імені І. І. Мечникова», розробленого на
основі Закону України «Про вищу освіту», який набув чинності
06.09.2014 р. з урахуванням «Положення про організацію
навчального процесу у вищих навчальних закладах України»,
затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 р.
№ 161, а також галузевих стандартів вищої освіти та інших
нормативно-правових актів України з питань освіти.
Навчальний процес в університеті спрямований на передачу,
засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших
здібностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно
розвиненої особистості.
За останній час в ОНУ імені І. І. Мечникова розроблені та
затверджені:
• Тимчасове положення про обрання, прийняття на роботу та
звільнення керівників навчальних структурних підрозділів (деканів
факультетів, директорів інститутів, директора коледжу) – протокол
5

засідання Вченої ради ОНУ від 17.02.2015 р. № 6;
• Положення про експертну кваліфікаційну комісію;
• Положення про ректорат;
• Положення про організацію освітнього процесу в Одеському
національному університеті імені І. І. Мечникова (протокол № 4 від
23.12.2014 р.).
Розроблені на рівні проектів, оприлюднені для обговорення:
• Положення щодо організації виборчої системи та проведення
виборів ректора ОНУ;
• Положення про порядок обрання представників з числа
штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та
педагогічними співробітниками, що мають право брати участь у
виборах ректора ОНУ;
• Положення про порядок обрання виборних представників з числа
студентів, які мають право брати участь у виборах ректора ОНУ;
• Положення про академічну мобільність учасників освітнього
процесу.
Протягом минулого часу та на початку 2014/2015 навчального
року навчальний процес в Одеському національному університеті
імені І. І. Мечникова організований відповідно до «Положення про
організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах
України», затвердженого наказом Міністерства освіти України № 161
від 02.06.1993 р.
На імплементацію нового Закону України «Про вищу освіту» за
активної участі проректорів з науково-педагогічної роботи, Науковометодичної ради ОНУ, деканатів факультетів і інститутів, всього
викладацького колективу розроблено та затверджено на засіданні
Вченої ради «Положення про організацію освітнього процесу в
Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова»
(протокол № 4 від 23.12.2014 р.). Саме це положення було покладено
в основу організації навчального процесу в другій половині 2014/2015
н. р. та у 2015/2016 навчальному році.
Навчальний процес в усіх структурних підрозділах здійснюється
за кредитно-модульною системою, Положення про яку розроблено та
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затверджено в 2008 році (протокол засідання Вченої ради № 6 від
27.03.2008 р.), оновлено та перезатверджено в 2009 році (протокол
засідання Вченої ради № 7 від 28.04.2009 р).
Наприкінці 2014/2015 навчального року розроблено та
затверджено нові навчальні та робочі навчальні плани підготовки
магістрів за освітньо-виробничими (1,5 роки навчання) та освітньонауковими (2 роки навчання) програмами. Розроблено нові навчальні
та робочі навчальні плани підготовки бакалаврів за всіма
ліцензованими та акредитованими напрямами.
Уніфіковано для студентів усіх напрямів і спеціальностей
нормативну частину обов’язкових дисциплін гуманітарного та
соціально-економічного циклу, а також дисциплін, які забезпечує
кафедра медичних знань та безпеки життєдіяльності («Безпека
життєдіяльності», «Цивільний захист», «Охорона праці у галузі»,
«Основи медичних знань»).
У 2014/2015 навчальному році продовжено викладання
факультативної дисципліни з технології пошуку робочих місць, яка
надає випускникам університету більшої впевненості щодо їх
працевлаштування.
1.2. Контингент студентів. Абсолютна успішність та якість
навчання
У 2014/2015 н. р. в університеті навчалось 7360 студентів денної
та 2979 студентів заочної форми навчання, всього 10339 осіб, що на
394 особи менше, ніж у попередньому навчальному році; таким
чином, зменшення загальної чисельності студентів становить 3,7%.
За рахунок державного бюджету навчалось 4766 осіб, за
контрактом 5573 особи. Контингент студентів, що навчались за
рахунок державного бюджету, склав 46,1%.

7

Конти
нгент
студен

Динаміка показників контингенту здобувачів вищої освіти

Всього

2011/2012 н. р.
2012/2013 н. р.
2013/2014 н. р.
2014/2015 н. р.
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
7256
3769
7315
3837
7305
3428
7360
2979
11052
11152
10733
10339
Б
К
Б
К
Б
К
Б
К
Б
К
Б
К
Б
К
Б
К
4400 2856 705 3091 4406 2909 691 3146 4333 2972 615 2813 4185 3175 581 2398

У 2014/2015 н. р. абсолютна успішність на денній формі
навчання становила 92,0%, що на 0,7% більше, ніж у 2013/2014 н. р.;
якість успішності навчання 51,0%, що на 0,4% більше, ніж у
2013/2014 н. р.
Абсолютна успішність на заочній формі навчання становила
87,2%, а якість успішності навчання – 45,3%.
В цілому за останні п’ять років як абсолютна успішність, так і
якість навчання знаходились на достатньо стабільному рівні.
1.3. Державна атестація здобувачів вищої освіти
Державна атестація студентів в університеті здійснюється
відповідно до «Положення про порядок створення та організацію
роботи державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії в
Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова»,
затвердженого наказом від 20.02.2014 р. № 12-02.
Організація роботи Державних екзаменаційних комісій
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
н.р.
н.р.
н.р.
н.р.
Загальна кількість комісій
61
61
55
52
Кількість голів ДЕК
53
56
50
50
У т. ч. докторів наук,
40
34
33
33
професорів з:
- університету
24
20
25
24
- інших вузів
12
10
6
8
- організацій
4
4
2
1
8

Державна екзаменаційна комісія перевіряє та оцінює науковотеоретичну та практичну фахову підготовку студентів-випускників з
метою встановлення відповідності їх кваліфікаційного рівня вимогам
державних та галузевих стандартів, навчальним планам і програмам
підготовки.
У 2014/2015 н. р. було сформовано 52 державні екзаменаційні
комісії, які очолили 50 голів ДЕК з числа провідних вчених
університету, інших вищих навчальних закладів, установ та
організацій. Кількість голів ДЕК докторів наук, професорів становить
33 особи, що дорівнює 66% від їх загальної кількості.
У 2014/2015 н. р. було захищено 3203 дипломні роботи, в тому
числі кваліфікаційного рівня «бакалавр» – 1546, «спеціаліст» – 1160,
«магістр» – 497. Загальна кількість захищених дипломних робіт
порівняно з 2013/2014 н. р. зменшилась на 13,9%.
Загальна кількість дипломних робіт, захищених на «відмінно»,
дорівнює 426, що на 7,2% менше показників 2013/2014 н. р.
Рекомендовано до аспірантури 192 особи, що на 12,3% більше, ніж у
2013/2014 н. р.
В цілому результати державної атестації студентів ОНУ за
останні п’ять років свідчать про те, що випускники університету
отримують відповідну кваліфікацію, яка у повному обсязі відповідає
державним стандартам.
1.4. Практична підготовка студентів
Проведення практики в університеті здійснюється відповідно до
«Положення про проведення практики студентів Одеського
національного університету імені І. І. Мечникова».
Практика є невід’ємною складовою освітньої програми
підготовки фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних
знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і
вдосконалення практичних навичок і вмінь за відповідною
спеціальністю.
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Показники проведення навчальних та виробничих практик
2011/2012 н. р.
Денна
Заочна
Кількість студентів,
направлених на
практику, у т. ч.:
- на навчальну
- на виробничу,
- в т. ч. педагогічну
Кількість баз

2012/2013 н. р.
Денна Заочна

2013/2014 н. р.
Денна Заочна

2014/2015 н. р.
Денна Заочна

4834

1201

4934

1264

4879

1258

4717

1276

1773
3061
1252

290
1172
150

1507
3427
1281

211
1053
147

1882
2997
1326

228
1030
225

1954
2763
1141

261
1015
197

Керівники практики,
осіб, в т. ч.:

- професори
- доценти
- інші
Обсяг фінансування, грн.

39
360
149

212

209

260

637

644

637

45
419
173
100000

51
415
178
168300

53
401
183
171135

У 2014/2015 н. р. практику проходили 5993 студенти, з них 4717
денної та 1276 заочної форми навчання; загальна кількість студентівпрактикантів зменшилась на 2,3% порівняно з 2013/2014 н. р.
Слід відзначити, що у звітному навчальному році на практики
були виділені кошти у розмірі 171135 грн., що на 154305 грн. більше,
ніж у 2013/2014 н. р. Таким чином, ми поступово повертаємось до
обсягів фінансування у таких об’ємах, що були притаманні нашому
університету в 2010-2011 роках.
1.5. Видання навчальної, навчально-методичної літератури
Видання навчальної та навчально-методичної літератури є
одним із показників навчально-методичної роботи в університеті.
У 2014 р. надруковано: 19 монографій; 2 підручника, 38
навчальних посібників, 20 навчально-методичних посібників, 87
інших навчально-методичних праць.
Відповідно до «Плану видання навчальної, навчальнометодичної, наукової літератури ОНУ імені І. І. Мечникова на 2015
рік» планується надрукувати:
• монографій - 25
• підручників - 17
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• навчальних посібників - 65
• навчально-методичних посібників - 64
• інших видань - 280.
1.6. Діяльність Науково-методичної ради
Реанімація і пожвавлення науково-методичної роботи в ОНУ – одне з
важливих завдань, поставлених п’ять років тому. Її центром мала
стати Науково-методична рада. Перше засідання НМР відбулось 22
березня 2012 р. і відтоді розпочалась її копітка робота. Один раз у два
місяці понад 20 представників всіх навчальних підрозділів
збираються для розгляду нагальних навчально-методичних питань.
Часто-густо між регулярними засіданнями збираються робочі групи
для підготовки засідань чи напрацювання нової проблематики. У
2012-2013 рр. було прийнято цілу низку «положень» про саму НМР,
рейтингову оцінку діяльності науково-педагогічних працівників,
порядок оцінювання навчальних досягнень в умовах кредитномодульної системи організації навчального процесу, оцінювання
залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних робіт
з навчальних дисциплін та загальні рекомендації з підготовки
навчальних і навчально-методичних видань. У 2014-2015 рр. увагу
було зосереджено на таких основних напрямках:
1) огляд роботи навчально-методичних комісій підрозділів з
метою обміну досвідом та вироблення спільної для всіх програми;
2) аналіз вже діючих та опрацювання нових документів і
проектів – виділимо «Положення про навчально-методичну комісію
підрозділу», а також відзначимо, що НМР зіграла ключову роль у
підготовці «Положення про організацію освітнього процесу», який,
по суті, замінив відомий міністерський документ, яким ми
користувались з 1993 року;
3) експертиза та рекомендації навчально-методичної літератури
до публікації (під час цієї, здавалось, рутинної роботи були
поставлені питання процедури рекомендації монографій до друку,
зарахування і публікації праць в електронному форматі тощо);
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4) ознайомлення з різноманітними новаціями і тенденціями,
притаманними світовому освітньому процесу – заслухано низку
доповідей, присвячених новому досвіду академічного життя як в
Україні, так і Європі та США.
Одним з найбільших проектів роботи НМР стало проведення й
аналіз рейтингового оцінювання якості роботи науково-педагогічних
працівників. Спочатку було проведено експеримент у двох
навчальних підрозділах, потім здійснено його фронтальне
застосування. У 2013/2014 н. р. керівникам підрозділів вдалось
провести процедури заповнення анкет організовано і вчасно – було
оброблено близько 900 анкет. Незважаючи на зовні успішне
проведення, НМР у жовтні, а ректорат у листопаді вирішили
призупинити проведення рейтингового оцінювання в 2014/2015 н. р.
Адже затрати часу та енергії на проведення процедури не можливо
порівняти з ефективністю її застосування. Тим паче оцінювало воно
переважно другу половину робочого дня викладача, залишаючи
навчальне навантаження поза оцінкою, і враховувало здебільшого
кількісні показники, хоча претендувало на оцінювання насамперед
якості роботи. Отже, розробка нового моніторингу оцінювання якості
внеску кожного викладача в освітній процес, передбаченого й новим
Законом «Про вищу освіту» – справа найближчого майбутнього в
роботі НМР.
Оскільки НМР є дорадчим органом при ректораті, то питання,
які вона порушує в узагальненому вигляді, регулярно розглядаються
на засіданнях ректорату, внаслідок цього приймаються рішення, які
стають нормою життя всього колективу. Отже, Науково-методична
рада поступово перетворюється на інтелектуальний майданчик для
аналізу наявного і нового освітнього досвіду та його ефективного
застосування в стінах ОНУ.
1.7. Питання акредитації та ліцензування
Протягом жовтня 2013 – липня 2014 року здійснено процедуру
акредитації
Одеського
національного
університету
імені
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І. І. Мечникова за IV рівнем в цілому та за напрямами і
спеціальностями, термін дії ліцензій та сертифікатів яких закінчився
1 липня 2014 року.
З метою проходження процедури акредитації був організований
та проведений самоаналіз за всіма зазначеними напрямами та
спеціальностями.
Відповідними
наказами
по
університету
затверджено склад груп щодо проведення самоаналізу, призначені
відповідальні особи по факультетах і інститутах, розроблений та
затверджений графік проведення комплексних контрольних робіт за
дисциплінами
соціально-гуманітарного
циклу,
циклу
фундаментальної (природничої) підготовки та циклу професійної
підготовки фахівців з вищою освітою за всіма освітньокваліфікаційними рівнями. Під час самоаналізу проведено детальний
аналіз кадрового, інформаційного, науково-методичного та
навчально-методичного
забезпечення
навчального
процесу.
Проаналізовані також рівні наукової роботи структурних підрозділів,
їх матеріально-технічний стан і соціальне забезпечення учасників
навчально-виховного процесу.
Всього було підготовлено 36 акредитаційних справ у 88 томах,
які своєчасно подані до міністерства освіти і науки України; після їх
попереднього аналізу вони були подані до Акредитаційної комісії
України. На засіданнях цієї комісії 03 червня 2014 року (протокол №
109) та 08 липня 2014 року (протокол № 110) напрями (спеціальності)
та університет в цілому були успішно акредитовані.
У 2015 році університет мав пройти акредитацію за напрямами
(спеціальностями):
6.030303, 7.03030301 – Видавнича справа та редагування;
6.051401 – Біотехнологія.
У зв’язку з великою перевантаженістю управління ліцензування,
акредитації і нострифікації МОН України, а також Акредитаційної
комісії України нею було прийняте рішення щодо подовження
терміну дії ліцензій за зазначеними напрямами та спеціальністю до
01.01.2016 року (протокол № 118 від 08.07.2015 р.).
За рахунок перерозподілу ліцензованих обсягів підготовки
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спеціалістів і магістрів влітку 2015 року рішенням АКУ збільшено
ліцензовані обсяги підготовки магістрів за спеціальностями:
8.03040101 – Правознавство;
8.02030302 – Мова та література (англійська, німецька,
французька);
8.04010101 – Хімія.
1.8. Організація прийому вступників. Робота приймальної
комісії
Прийом на навчання до університету у 2015 році здійснювала
приймальна комісія відповідно до Умов прийому до ВНЗ у 2015 році,
Правил прийому до ОНУ у 2015 році та з використанням Єдиної
державної електронної бази з питань освіти.
Правила прийому до ОНУ імені І. І. Мечникова були розроблені
на підставі Умов прийому, затверджені Вченою радою ОНУ в
листопаді 2014 року та на початку грудня 2014 року оприлюднені на
офіційному сайті університету.
Усі структурні підрозділи приймальної комісії були своєчасно
створені та затверджені наказами ректора.
Кількість поданих заяв у 2015 році сягнула майже 12 тисяч, що
приблизно на 5000 тисяч менше, ніж у 2014 році. Середній конкурс
по університету становив 9,8 особи на місце за денною та 3,1 особи
на місце за заочною формами навчання (у розрахунку на місця
державного замовлення. Зменшення кількості виділених бюджетних
місць та синхронне зменшення кількості поданих заяв порівняно з
2014 роком не призвели до змін у конкурсі).
Не зважаючи на достатньо високий конкурс, університету не
вдалося повною мірою виконати обсяг державного замовлення при
прийомі. Насамперед це стосується таких напрямів підготовки:
«Фізика», «Прикладна фізика», спеціальностей ОКР спеціаліста за
денною формою навчання «Українська мова та література»,
«Математика» тощо.
Основною причиною недовиконання обсягів державного
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замовлення залишається недостатньо ефективна профорієнтаційна та
агітаційна робота з боку структурних підрозділів університету, а
також нехтування принципами організації та здійснення цільового
прийому сільської молоді.
Факультети та інститути (крім біофаку, хімфаку, ІМЕМ, ІІПО та
філософського факультету) недостатньою мірою використовують такі
джерела поповнення контингенту студентів, як:
• прийом осіб, що вже здобули ОКР молодшого спеціаліста;
• залучення та прийом іноземних громадян.
В цілому робота приймальної комісії у 2015 році, так саме, як і в
попередніх роках, проходила в спокійній доброзичливій обстановці.
Усі технічні секретарі, що безпосередньо здійснювали прийом
документів, засвоїли основні принципи та правила роботи, чітко
справилися із завданнями. Відповідальний секретар ПК доцент
М. І. Ніколаєва, заступники відповідального секретаря, працівники
АС «Абітурієнт» виконали величезний обсяг роботи та заслуговують
найвищої оцінки.
1.9. Комп’ютерне забезпечення освітнього процесу
Центр інформаційних технологій постійно розширює перелік
робіт і сферу охоплюваних напрямків функціонування університету.
Все більше підрозділів ОНУ вже не бачать можливості проводити
свою діяльність без застосування інформаційних технологій.
Постійно зростаюче навантаження разом з політикою економії
засобів впливає і на роботу ЦІТ. Фінансування витрат ОНУ на ІТсферу в 2014-2015 рр. порівняно з попереднім періодом було значно
менше. Це відбилося на таких напрямках роботи ЦІТ, як: закупівля і
ремонт техніки, заправлення і купівля картриджів. Основні напрямки
роботи ЦІТ: забезпечення ІТ навчального процесу, повноцінної
роботи допоміжних підрозділів; підтримка і створення веб-ресурсів;
представлення університету в мережі Інтернет; підтримка і
розгортання Локальної обчислювальної мережі; ремонт комп’ютерної
техніки; розробка службових програм; підтримка користувачів;
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закупівля техніки; технічна підтримка в проведенні різноманітних
заходів, вступної кампанії ОНУ.
У 2015 році в штаті ЦІТ працювало 22 співробітника, близько
третини з яких – студенти нашого вузу.
До основних результатів роботи за останні п’ять років можна
віднести наступні:
• підтримка і розширення Локальної обчислювальної мережі
(ЛОМ) університету;
• підтримка веб-ресурсів університету: офіційний сайт, форум,
інформаційний портал та ін.;
• зміна структури та дизайну офіційного сайту, присвячена 150річчю ОНУ;
• пошукову систему Google інтегровано в структуру офіційного
сайту;
• розроблено новий інформаційний портал з телефонним
довідником;
• створення веб-ресурсу наукових та навчально-методичних
матеріалів;
• хостинг-послуги для сайтів підрозділів;
• підтримка доменних зон університету;
• підтримка додаткових сервісів: YouTube, Vimeo – відео
хостинг, Picasa – сервіс для розміщення фотоматеріалів;
• ремонт і модернізація комп’ютерної техніки;
• закупівля, підготовка й інсталяція нової техніки;д
• почалося впровадження вільного програмного забезпечення на
базі Unix-подібних операційних систем;
• розроблено програмне забезпечення обліку справ для відділу
аспірантури та докторантури;
• адаптовано до законодавства програмне забезпечення
бухгалтерії.
Основні досягнення в роботі ЦІТ у 2014-2015 рр. – створення
веб-ресурсу наукових та навчально-методичних матеріалів, що має
поліпшити параметр OPENESS рейтингу Webometrics; впровадження
Unix-подібних операційних систем і програмного забезпечення для
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них, яке дасть можливість суттєво зменшити фінансове навантаження
на
закупівлю
ліцензованого
програмного
забезпечення;
систематизація подачі матеріалів для офіційного сайту вагомо
підвищить актуальність інформації про університет, що представлена
в мережі Інтернет.
У цілому можна констатувати, що за останні п’ять років в ОНУ
створено потужний обчислювальний кластер для забезпечення потреб
навчального процесу, моделювання та вирішення наукових задач.
1.10. Робота щодо сприяння працевлаштування випускників
та студентів
Для успішної професійної реалізації випускників в університеті
вже четвертий рік поспіль функціонує відділ сприяння
працевлаштуванню випускників та студентів.
Основними напрямками його діяльності є створення
сприятливих умов для пошуку робочих місць та працевлаштування
випускників університету, створення системи відносин підрозділу з
внутрішніми університетськими структурами і зовнішніми
партнерами ВНЗ, яка сприяє підвищенню конкурентоспроможності
випускників і забезпечує їх успішний кар'єрний ріст в майбутньому.
Завдяки угоді про співпрацю відділ підтримує постійний зв'язок
з Державною службою зайнятості населення, підприємствами,
установами та організаціями різних форм власності. Зокрема, це
участь роботодавців у проведенні ярмарок вакансій, презентацій,
майстер-класів. Спільно з Державною службою зайнятості населення
проводиться моніторинг працевлаштування випускників за місцем їх
проживання.
Протягом навчального року проводились зустрічі з
потенційними роботодавцями з метою укладання договорів на
проведення практики студентів та їх подальшого працевлаштування.
Запроваджена система зворотного зв'язку між підприємствами,
установами, організаціями та університетом для отримання
об'єктивної оцінки якості фахової підготовки.
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На сьогодні ми підтримуємо зв'язок з більш ніж 100
роботодавцями. Працівниками відділу вивчається динаміка попиту
щодо відповідних фахівців на ринку праці. Щорічно поновлюється
база даних на студентів і випускників, які звернулися до підрозділу
щодо працевлаштування, накопичується банк потенційних
підприємств, установ та організацій.
Вже три роки для випускників 5-6 курсів запроваджено
викладання рекомендованого Міністерством освіти і науки України
факультативного курсу «Чинники успішного працевлаштування
випускників».
Разом з тим аналіз показує, що майже 20% випускників на
момент отримання диплому так і не визначились у виборі свого
першого робочого місця. Головна причина – нестабільність на ринку
праці.
Невід’ємною складовою в роботі повинна стати більш системна
робота з роботодавцями, їх об’єднаннями, державними службами
зайнятості, що дозволить забезпечити поінформованість студентів
про можливості працевлаштування, моніторинг відгуків, попит
пропозицій і підтримку наших випускників.
1.11. Кадрове забезпечення навчального процесу
Висококласний склад професорсько-викладацького колективу –
це головна запорука підготовки професійних фахівців на факультетах
і в інститутах університету. Підвищення питомої ваги докторів наук
(професорів) та кандидатів наук (доцентів) є одним з найголовніших
завдань, яке успішно виконувалося. Умови, створені в університеті
для творчого розвитку викладача, вченого, сприяли формуванню
боєздатного контингенту професіоналів.
В університеті за п’ять навчальних років (2010/2011 –
2014/2015) кількість НПП і педагогічних працівників зменшилась з
1109 до 1002 осіб. Головна причина – зменшення набору студентів.
За цей період збільшилася питома вага докторів наук,
професорів з 10% до 12%, кандидатів наук, доцентів – з 55% до 58%.
18

Разом науково-педагогічних працівників зі ступенем та званням було
65%, стало – 70%.
Чисельність кандидатів і докторів наук на 100 студентів денного
відділення нашого університету в 1,5 рази вище, ніж у середньому по
Одеському регіону.
Проведені заходи дозволяють утримувати середній вік
кандидатів наук на рівні 50 років, а докторів наук – у межах 60 років.
1.12. Організація роботи Вченої ради
За останні п’ять років відповідно до затвердженого плану
роботи було проведено 55 засідань Вченої ради університету.
Провідне місце в роботі Вченої ради займали питання за
перспективними напрямами розвитку освітньої діяльності,
планування та вдосконалення навчального процесу, провадження
наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і
забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу,
підготовка й атестація наукових кадрів вищої кваліфікації та
використання отриманих результатів в освітньому процесі, а також
контроль якості виконання основних завдань роботи підрозділів ОНУ
імені І. І. Мечникова.
Так, на засіданнях у 2014/2015 н. р. були проведені підсумки
вступної кампанії 2014, 2015 років та запропоновано завдання щодо
організації прийому у 2016 році; затверджені освітні програми та
навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
заслухано та проаналізовано результати екзаменаційних сесій;
ухвалено результати наукової діяльності університету; заслухано
доповідь про діяльність Ботанічного саду ОНУ та надано пропозиції
щодо подальшого його розвитку, обговорено результати міжнародної
діяльності університету в 2014 році, заслухано та схвалено звіти: про
фінансово-економічну діяльність університету в 2014 році; про
результати ревізії університету Державною фінансовою інспекцією
України в Одеській області.
Особлива увага приділялась роботі профспілкового комітету
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студентів та аспірантів і органів студентського самоврядування,
надано рекомендації щодо поліпшення роботи зі студентською
молоддю.
Заслухано звіти стипендіатів Кабінету Міністрів України та
розглянуто кандидатури щодо призначення академічних та іменних
стипендій студентам університету за поданням вчених рад
факультетів та інститутів.
Обговорено та затверджено ряд важливих Положень щодо
освітньої діяльності університету, а саме: «Положення ОНУ імені
І. І. Мечникова про організацію освітнього процесу», «Положення
про академічну мобільність учасників освітнього процесу»;
«Тимчасове положення про обрання, призначення та звільнення з
посади декана факультету, директора інституту, коледжу»; «Правила
внутрішнього розпорядку»; «Положення щодо організації виборчої
системи та проведення обрання ректора ОНУ імені І. І. Мечникова»,
«Про порядок обрання представників з числа штатних працівників,
які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними
співробітниками, що мають право брати участь у виборах ректора
ОНУ імені І. І. Мечникова»; «Про порядок обрання виборних
представників з числа студентів, які мають право брати участь у
виборах ректора ОНУ імені І. І. Мечникова».
Розроблено та схвалено Положення про статус вченого ступеня
«Доктор Honoris Causa ОНУ імені І. І. Мечникова» і Положення про
статус звання «Почесний професор ОНУ імені І. І. Мечникова».
На підставі рекомендацій вчених рад структурних підрозділів
Вченою радою одноголосно обрано Почесними докторами ОНУ імені
І. І. Мечникова:
• віце-президента
НАН
України,
директора
Інституту
теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова, академіка Загороднього
Анатолія Глібовича;
• доктора філологічних наук, професора, директора Інституту
української мови НАН України Гриценка Павла Юхимовича.
Почесним професором ОНУ імені І. І. Мечникова обрано
кандидата хімічних наук, голову правління, генерального директора
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ТДВ «Інтерхім» Редера Анатолія Семеновича.
У звітному році Вчена рада традиційно приділяла увагу
кадровим питанням, підвищенню науковцями свого фахового рівня,
роботі аспірантури й докторантури, координації та співробітництву з
іншими науковими установами.
Було проведено вибори деканів: факультету журналістики,
реклами та видавничої справи, геолого-географічного та
філософського факультетів.
Заслухано звіти 3 докторантів, надано понад 60 рекомендацій до
вступу до аспірантури та 5 – до докторантури.
За результатами конкурсного відбору Вченою радою обрано 7
завідувачів кафедрами та 4 професорів.
Надано рекомендації щодо переукладання строкових трудових
договорів з 9 завідувачами кафедрами та 8 професорами.
Розглянуто 44 атестаційні справи. На підставі рішення Вченої
ради Атестаційною колегією МОН України присвоєно 34 вчених
звання (8 – професора; 26 – доцента), ще 10 справ знаходяться у МОН
(3 – професори, 7 – доценти).
Після громадського обговорення у підрозділах, Вченою радою
було надано рекомендації щодо затвердження на Конференції
трудового колективу університету, відповідно до вимог Закону «Про
вищу освіту», нової редакції Статуту ОНУ імені І. І. Мечникова.
У коло інших важливих питань за минулий термін увійшли:
обговорення та рекомендація кандидатур щодо нагородження з
приводу 150-річчя заснування ОНУ імені І. І. Мечникова,
рекомендації за клопотаннями ВНЗ України щодо підтримки на
висунення кандидатів на вакансії членів-кореспондентів НАН
України, рекомендації щодо укладення договорів про співпрацю з
навчальними та науковими установами інших держав та багато інших
питань.
У цілому, прийняті рішення Вченої ради в 2015 році, надані
рекомендації сприяли роботі адміністрації щодо управління
освітньою і науковою діяльністю університету.
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ІІ. ВИХОВНА РОБОТА ТА СТУДЕНТСЬКЕ
САМОВРЯДУВАННЯ
2.1. Головні завдання
Виховна робота в Одеському національному університеті імені
І. І. Мечникова є складовою освітнього процесу і здійснюється на
засадах демократизму шляхом реалізації навчальних програм з
використанням потенціалу професорсько-викладацького складу,
іншими суб'єктами виховання та органами студентського
самоврядування. Вона спрямована на забезпечення гармонійного
цілісного розвитку особистості, формування у студентів
гуманістичного
світогляду,
соціально-політичної
орієнтації,
моральності і культури.
Виходячи з цього, виховна робота здійснювалась відповідно до
вимог і положень Концепції національного виховання студентської
молоді, Концепції національного виховання студентської молоді в
Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова на 20102020 роки, а з вересня 2014 р. – на засадах нового Закону «Про вищу
освіту», планів виховної роботи та роботи щодо попередження
правопорушень та порушень навчальної дисципліни і направлена на:
• забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно
до її здібностей, суспільних і власних інтересів;
• формування національної свідомості та національної гідності,
любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати
задля розвитку держави, готовність її захищати; виховання правової
культури, поваги до Конституції, законодавства, державної
символіки, знання та дотримання законів;
• забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до
батьків, старших за віком, культури та історії рідного народу;
• формування мовної культури, оволодіння багатствами
української мови;
• виховання духовної культури особистості та створення умов
для вільного формування нею власної світоглядної позиції;
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• ствердження принципів загальнолюдської моралі – правди,
справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та доброзичливості;
• забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона і
зміцнення її фізичного, психологічного та духовного здоров'я;
• виховання у студентів бережливого економного ставлення до
державного майна;
• забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток
естетичних потреб та почуттів;
• формування у студентів потреби вести здоровий спосіб життя,
позбуватися шкідливих звичок.
2.2. Організаційні заходи
Відзначимо, що у новому Законі «Про вищу освіту» відбулась
принципова термінологічна зміна. Термін «навчально-виховний
процес» зник цілковито. Його змінили на «освітній процес», «освітня
діяльність». Тому, очевидно, настав час для переосмислення як
самого терміну, так і змістового наповнення тієї роботи, яку ми
звично кваліфікували як виховну. Наприклад, можна тлумачити її як
співпрацю викладачів і адміністрації зі студентством під час
освітнього процесу в аудиторних та позааудиторних умовах, у
навчальний та позанавчальний час. Але безсумнівно, що в умовах
автономії в Одеському національному університеті імені
І. І. Мечникова має бути розроблена концепція і розпочата робота по
її втіленню. Втім, більшу частину п'ятирічного терміну (2010-2015)
колектив працював за старим законом і напрямками.
Процес співробітництва зі студентами можна представити як
субординовану комбінацію між загальноуніверситетськими заходами,
роботою у підрозділах та поза межами навчального закладу. За
напрямками втілення це є вияв художньої самодіяльності (основний
суб'єкт співпраці – Центр культури і дозвілля студентів та
співробітників), фізкультурно-спортивної (основний суб'єкт співпраці
– кафедра фізичного виховання) та інтелектуальної й громадянської
(основні суб'єкти співпраці – викладачі та адміністрація навчального
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закладу та його підрозділів) активності.
Співробітництво зі студентством відбувається індивідуально –
викладач / студент, колективно – викладач / академічна група або
спеціалізація кафедри, структурами – адміністрація / студентські
структури. Останні представлені студентським самоврядуванням та
профспілковою організацією. Адміністрація університету співпрацює
на загальному рівні, зокрема через організацію і проведення
загальноуніверситетських проектів, а у кожному з підрозділів склався
свій формат взаємин між суб'єктами співпраці. У всіх підрозділах
студенти є членами вчених рад і беруть безпосередню участь в
обговоренні різноманітних питань та прийнятті рішень.
Загальноуніверситетські заходи, організаторами яких є
студентське самоврядування та профком студентів разом з
адміністрацією навчального закладу, проводяться протягом року і
мають різноманітне спрямування.
Традиційно навесні стартує першість університету з мініфутболу, яка повторюються восени. Продовжує існувати відкрита
першість історичного факультету, яка давно перетворилась на захід
загальноуніверситетського значення і так само відбувається двічі.
Студенти організовували флеш-моби, наприклад, 10 квітня 2014 р.,
присвячені 70-й річниці визволення міста Одеси від загарбників –
біля основного корпусу та на Французькому бульварі. У квітні
відбуваються щорічні студентські наукові конференції, які
охоплюють сотні студентів та їхніх наукових керівників. У квітні
2015 р. велика група студентів взяла участь у роботі вже III науковопрактичної конференції «Феномен тоталітаризму, його прояви та
шляхи подолання». Студенти, найактивнішими серед яких були
представники ІСН, взяли участь у Всеукраїнській акції «За чисте
довкілля», провівши суботник на території Ботанічного саду
університету.
Наприкінці весни відбувається міжфакультетська спартакіада
«Студентські ігри» – серед команд представлені студенти всіх
підрозділів. Оскільки змагання включають конкурси «Візитівка»,
плакатів та підтримки своєї команди, то захід виходить за межі
24

спорту і фізкультури, стаючи справжнім святом студентського
спілкування. Також у цю пору року відбувається конкурс «Міс та
Містер досконалість ОНУ».
Осінь традиційно розпочинається Днем знань – 1 вересня біля
головного корпусу відбувається його традиційне відкриття (2015 року
одним з гостей був голова Одеської ОДА М. Саакашвілі). Восени
відбуваються і всеукраїнські заходи – у вересні минулого року
кафедра БЖД разом з профкомами співробітників та студентів
організували перший Всеукраїнський семінар-тренінг з основ безпеки
життєдіяльності «Єдина країна». Тоді ж відбувається і спартакіада
студентів ОНУ. З осені 2014 р. за ініціативи студентського
самоврядування, при підтримці профкомів та адміністрації в корпусі
на
Французькому
бульварі
започатковано
проведення
університетських благодійних ярмарків. Мета перших ярмарків –
зібрати кошти на встановлення велопарковок біля навчальних
корпусів університету – досягнута.
Традиційний конкурс художньої самодіяльності факультетів
ОНУ імені І. І. Мечникова («Битва факультетів») змістився у 2015 р.
на жовтень, став справжнім майданчиком для студентських талантів.
Студенти взяли активну участь у концерті інтернаціональної дружби
студентів університету, у проведенні акції «Від серця до серця», під
час якої збирали пожертвування, іграшки та одяг для дітей без
батьківського піклування. У грудні 2014 р. відбулась акція
«АнтиСНІД», а також разом із Загальноукраїнською організацією
протидії алкоголізму та тютюнопалінню проведено цикл відеолекцій
про шкоду алкоголю та тютюнопаління. У листопаді пройшла
відкрита першість ОНУ з КВК. Також у листопаді до Всесвітнього
Дня студента було визначено переможців конкурсу на кращого
студента-науковця та кращого студента-громадського діяча. 24
грудня 2014 р. відбувся святковий новорічний концерт ОНУ, на який
запросили курсантів Військової академії та військових, які лікуються
у Військовому шпиталі м. Одеси.
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2.3. Студентське самоврядування
Студентське самоврядування в ОНУ імені І. І. Мечникова – це
самостійна громадська діяльність щодо захисту прав та інтересів осіб,
які навчаються в університеті, та їх участі в управлінні вищим
навчальним закладом. Органи студентського самоврядування в ОНУ
імені І. І. Мечникова створюються на добровільних виборних засадах
за ініціативою осіб, які навчаються в університеті. 23 квітня 2014 р.
відбулась звітна конференція студентського самоврядування й
вибори нового голови. За прозорої процедури на засадах
демократичності й альтернативності у другому турі було обрано
студентку ІСН Дар'ю Дьякову. Оскільки подібні конференції не
проводились цілу низку років було вирішено дотримуватись правила
і проводити їх періодично.
Новий Закон «Про вищу освіту» надав нового імпульсу
студентському самоврядуванню. Студентська Рада ОНУ визначила
для себе низку пріоритетних напрямів: забезпечення і захист прав та
інтересів студентів; сприяння навчальній, науковій та творчій
діяльності студентів; формування у студентів моральних та етичних
якостей, виховання патріотизму; озеленення території університету;
сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;
співпраця з адміністрацією ОНУ через проведення нарад і зустрічей
студентів з проректорами; сприяння створенню різноманітних
студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та
координація їх діяльності; співробітництво з органами студентського
самоврядування інших вищих навчальних закладів; інформування
про міжнародні програми; участь у волонтерських заходах;
організація міжфакультетських урочистих заходів; співробітництво з
молодіжною радою при одеському міському голові.
Одним з головних напрямків роботи виступає вивчення
проблеми правопорушень та етики у стосунках викладачів та
студентів. У жовтні 2014 року було проведено анкетування серед
студентів 3-х курсів задля вивчення проблеми моральності під час
проведення навчального процесу та контрольних підсумкових
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заходів. Незважаючи на те, що це було пілотне дослідження, воно
дало дуже прикметні результати. У майбутньому заплановано
зробити таке анкетування регулярним – два рази на рік. Вже
традиційними стали університетські ярмарки, завдяки яким, як
зазначалось, було зібрано кошти та встановлено велопаркування біля
навчальних корпусів. У минулому навчальному році з ініціативи
студентської ради і при підтримці адміністрації ВНЗ факультетів
було додано 10 хвилин до перерви, що сприятливо позначилось на
комфортнішому прийомі їжі. Поза університетом студентська рада
ОНУ активно співпрацює з Національним студентським союзом,
представляє університет на всеукраїнському рівні, розвиває лідерські
якості, духовно зростає, переймає досвід представникам інших ВНЗ
України.
Немає сумніву, що в студентському житті нашого університету
розпочався новий етап. Важливим також є те, що органи
студентського самоврядування розбудовують свою роботу за
наявності, а головне, у тісному союзі, співпраці і взаємодії з добре
впорядкованою
структурою
університетської
молоді
–
профспілковою організацією студентів.
2.4. Діяльність профспілкової організації студентів та
аспірантів
Діяльність
профспілкової
організації
студентів
ОНУ
зосереджена на реалізації прав та повноважень її спілчан,
передбачених
нормативно-правовими
документами
чинного
законодавства України щодо всебічного задоволення соціальноекономічних, культурних, духовних, освітніх потреб та інтересів,
створення умов для розвитку самодіяльної творчості, фізичної
культури і спорту. Одним із головних напрямків діяльності
профспілкового комітету є програма соціального захисту студентів та
аспірантів: контроль за дотриманням законодавства (мається на увазі
контроль за своєчасною виплатою стипендій), участь в призначенні
соціальних стипендій, нарахуванні матеріальної допомоги за рахунок
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економії стипендіального фонду. Ці питання вирішуються
профспілковим комітетом спільно із адміністрацією університету.
Запорукою у вирішенні всіх питань як з адміністрацією, так і з
іншими державними інституціями студентство вважає соціальне
партнерство, а це – укладання колективних угод, організація роботи
щодо захисту прав та інтересів спілчан. Ці питання вирішуються
шляхом соціального діалогу, що є ефективним механізмом для
досягнення мети. Як результат цього, 19 квітні 2011 року, вперше в
історії ОНУ було підписано Колективну Угоду між адміністрацією та
профкомом студентів, метою якої було регулювання відносин щодо
навчання, мешкання студентів та аспірантів, їх соціального захисту та
узгодження інтересів. У жовтні 2010 року, вперше за кошти ОНУ та
профкому студентів оснащено кімнати самопідготовки та спортзал у
п’ятьох гуртожитках університету – було придбано проектори з
екранами та спортивний інвентар.
У травні 2010 р. на прохання студентів проведена робота серед
студентів та керівників навчальних підрозділів з питань розміщення
лав для сидіння у навчальних корпусах і на території університету –
були закуплені 60 лав для сидіння в коридорах навчальних корпусів.
У 2013 р. створено студентське радіо «ГОЛОС ОНУ». У 2013 р. для
оздоровлення та відпочинку студентів влітку на спортивнооздоровчій базі «Чорноморка», було організовано капітальний ремонт
4-го поверху на 52 особи. За ініціативи адміністрації було створено
центр волонтерів на базі профкому, завдяки чому щороку силами
студентів виконується ряд громадських робіт, наприклад, підготовка
СОБ «ЧОРНОМОРКА» до відкриття, подолання наслідків стихії,
висадка дерев. У 2014 р. за ініціативи профкому студентів і
підтримки ректорату було проведено капітальний ремонт у п’яти
гуртожитках (умивальні кімнати та туалети на 2-х поверхах для 1,5
тис. студентів, ізолятор з 3 кімнат на 16 осіб).
За співпраці профкомів працівників, студентів та адміністрації
університету було запроваджено у 2012 р. щорічну Міжнародну
науково-практичну конференцію «Функціонування громадських
організацій у ВНЗ: стан, проблеми, стратегії розвитку та міжнародна
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співпраця» на базі ОНУ. Це єдиний захід в Україні в такому форматі
щодо профспілок.
У вересні 2013 р. вперше на базі ОНУ було проведено четверту
всеукраїнську школу студентського профспілкового лідера, в якій
взяли участь більше 200 представників ВНЗ з усієї України. Як
показали
ці
форуми,
діяльність
профспілкових
лідерів
університетського студентства ОНУ є зразком для багатьох колег як в
Одесі, так і далеко за її межами.
Реалізація прав студентів ОНУ у сфері охорони здоров'я та
медико-соціальної допомоги відбувається на базі студентської
поліклініки № 21 та міської поліклініки № 12. Протягом 2010-2013
рр. було досягнуто компромісу у розв'язанні питання щодо
проходження щорічного обов'язкового медогляду. Дбаючи про
естетичне виховання студентів, їх культуру міжособистісного
спілкування, з 2010 року профком студентів започаткував конкурс
«Міс та Містер Досконалість» – єдиний серед ВНЗ Одеси. У рамках
реалізації проекту «Молодь за здоровий спосіб життя» профком
організовує оздоровлення студентів і взимку, за результатами якого
було оздоровлено понад 100 студентів у Карпатах протягом тижня за
піввартості путівки. Проведено семінари з профілактики ВІЛ і
наркоманії, алкоголізму і тютюнопаління та ін., 1 грудня – традиційна
акція, присвячена Дню боротьби зі СНІДом в усіх навчальних
корпусах.
Результатом співпраці профкомів працівників та студентів стало
проведення щорічних спільних культурно-масових та спортивнооздоровчих заходів, які вже є традиційними. Наприклад, конкурси на
«Кращого студента курсу очима однокурсників» та «Кращого
викладача року очима студентів», благодійна акція «З дитиною в
серці» та ін. З метою зміцнення єдності та поглиблення
взаєморозуміння між студентами та викладачами, між колективами
різних інститутів і факультетів нашого університету в 2013 р. було
запроваджено два масштабних проекти «День здоров'я» та
«Студентські ігри».
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2.5. Робота у студмістечку
Посилена увага приділяється проведенню виховної роботи в
студмістечку в цілому та в гуртожитках, зокрема. Спільно з
заступниками деканів та кураторами не лише проводяться постійні
співбесіди з приводу правил моральності та умов проживання в
гуртожитку, а й перевіряється санітарний стан блоків, кімнат, кухонь,
санвузлів, загальні побутові умови проживання студентів. На території
студмістечка активно працює психологічна служба ОНУ, яка тільки за
минулий навчальний рік надала психологічну підтримку та допомогу
понад 150 студентам. Співбесіди зі студентами з приводу здорового
способу життя, недопущення тютюнопаління та вживання алкогольних
напоїв носить системний характер. Для цього в кожному гуртожитку
оформлені стенди під рубрикою «Про здоровий спосіб життя».
2.6. Правовиховна діяльність, профілактика правопорушень
Правовиховну діяльність в університеті забезпечують куратори,
кафедри; деканати факультетів (інститутів); ректорат; Вчена рада
ОНУ, Вчені ради факультетів (інститутів) та органи студентського
самоврядування. Робота щодо профілактики правопорушень,
запобігання корупційних проявів та інших зловживань в університеті
має плановий та регулярний характер.
Ці питання постійно розглядаються на засіданнях ректорату
університету. При кожному такому розгляді приймаються відповідні
рішення, виконання яких окремо контролюється. Вони також
розглядаються на засіданнях Вчених рад інститутів та факультетів, на
засіданнях кафедр. Наприклад, на історичному факультеті двічі на
навчальний рік, на засіданні Вченої ради розглядали питання про
заходи щодо запобігання корупційним діям.
Активну участь у цій роботі бере студентське самоврядування та
профспілки. Наша сумісна праця з метою об’єднання всіх студентів
спрямована на вирішення питань повсякденного життя студентів,
недопущення корупційних проявів, на зростання соціальної активності
студентської молоді та відповідальності за доручену справу.
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ІІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
3.1. Загальні положення
Наукові дослідження в ОНУ проводяться на 14 факультетах,
інститутах, Центрах і підрозділах Науково-дослідної частини, до
структури якої входять: НДІ «Астрономічна обсерваторія», Науководослідний інститут фізики, Науково-дослідний інститут горіння та
нетрадиційних технологій, 9 наукових і науково-навчальних Центрів
та 16 науково-дослідних лабораторій.
Наукові дослідження також забезпечують: Наукова бібліотека,
Ботанічний сад, Гідробіологічна станція, Петрографо-мінералогічний
музей, Зоологічний музей, Палеонтологічний музей.
Статус національного надбання мають «Фонд стародруків,
рідкісних видань і рукописів Наукової бібліотеки», «Гербарій» та
«Колекція морських та корисних для екологічної біотехнології
штамів мікроорганізмів».
За останні роки в університеті створено Біотехнологічний ННЦ,
Міжвідомчий фізико-технічний ННЦ, Центр обладнання та приладів
спільного користування. В цілому наукова структура університету
відповідає основним завданням сьогодення, та все ж нам потрібно
завершити розпочату роботу з оптимізації структури наукових
підрозділів НДЧ і концентрації наукового потенціалу університету на
пріоритетних наукових напрямках.
В університеті діє 22 відомі наукові школи.
Серед штатних наукових та науково-педагогічних працівників:
18 – заслужених діячів науки, освіти і культури;
16 – лауреатів Державних премій та інших премій державного рівня.
Штатних працівників
Докторів наук
Кандидатів наук
Захищено кандидатських
Захищено докторських

2011
408
18
90
50
7
31

2012
334
17
68
49
8

2013
291
17
71
54
10

2014
293
17
73
56
8

Кількість штатних наукових працівників сягає на цей час біля
300 осіб. Та за останні роки вона має тенденцію до зменшення, в той
же час нам вдалось зберегти основний кадровий потенціал:
кандидатів і докторів наук. Особливо гостро проблема кадрів стоїть у
НДІ Фізики, Інституті горіння, у НДЛ геолого-географічного
напрямку. У найближчі роки перед колективом науковців стоїть
задача збереження та омоложення кадрового складу науковців.
Якнайшвидше потрібно переформатувати роботу відділу аспірантури
та докторантури на підготовку докторів філософії відповідно до
Закону «Про вищу освіту».
3.2. Напрями виконаних робіт та обсяги їх фінансування
Фінансування науки в університеті здійснюється:
• за рахунок бюджетних коштів із загального фонду державного
бюджету;
• за проектами міжнародного співробітництва (гранти, наукові
проекти);
• за договорами на розробку науково-технічної продукції з
установами, організаціями, підприємствами України та з інших
джерел.
Категорії робіт

Фундаментальні
Прикладні
Загалом
Госпдоговірні

2011
2012
к-сть тис. к-сть тис.
од. грн. од. грн.
38 6775 18 8711
13 4230 13 5114
51 11005 31 13925
20 3868 18 3932

2013
2014
к-сть тис. к-сть тис.
од. грн. од. грн.
20 8346 21 9562
15 3528 15 4159
35 11874 36 13721
14 2334 16 2228

Обсяги фінансування у 2014 році з державного бюджету зросли
більш як до 13,7 млн. грн., в той час як за рахунок госпдоговірних
робіт обсяги залишилися на рівні 2013 року понад 2,2 млн. грн. Це
ставить перед нашим колективом задачу пошуку додаткових джерел
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фінансування наукових досліджень та оновлення матеріальнотехнічної бази.
Як приклад можна назвати колективи Біотехнологічного
науково-навчального центру, Центру екологічного моніторингу,
Міжвідомчого фізико-технічного науково-навчального центру,
Науково-навчально-виробничого центру, які активно працюють у
цьому напрямку. За останні роки університет за рахунок міжнародних
грантів придбав сучасне обладнання більш ніж на 15 млн. грн., у тому
числі цього року надійде обладнання на 2 млн. грн.
3.3. Результати фундаментальних та прикладних досліджень
і розробок
Важливим критерієм оцінки наукової діяльності вчених
університету є наукові видання, які містять у собі найновітніші
результати наукових досліджень. Так, у 2014 році опубліковано:
Види видань
монографії
підручники
навчальні посібники
публікації (статті)
статті у зарубіжних виданнях
у міжнародних науково-метричних
базах даних (Scopus, Web of science
та аналогічного рівня)
охоронні документи
з них патенти на винаходи

2011
62
16
110
2512
401

34
8

2012
54
10
136
2535
354

20
3

2013
64
5
147
2565
450

2014
69
3
134
2556
468

5874

9732

23
4

28
3

Уже декілька років поспіль університет стабільно займає IV
місце в рейтингу ВНЗ України за показниками наукометричної бази
даних Scopus. Найбільше публікацій у закордонних виданнях і
найвищий індекс Хірша в науковців НДІ Астрономічна обсерваторія.
Разом з тим зараз науковцям потрібно зосередитися не на кількості, а
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на якості публікацій, більше друкувати статей у журналах з імпактфактором. Окремо слід сказати про необхідність піднімати рівень
наших університетських періодичних видань та включати їх до
провідних науково-метричних баз.
У 2014 і 2015 роках університет отримав від Міністерства освіти
і науки України та Національної академії педагогічних наук України
почесні нагороди «Лідер наукової та науково-технічної діяльності»,
Сертифікат якості наукових публікацій, Диплом за презентацію
досягнень в інноваційній модернізації. Гран-Прі у номінації
«Ефективність науково-дослідної роботи вищого навчального
закладу».
У конкурсі інноваційних проектів Одеського регіону,
присвяченому Дню науки України, отримано 16 дипломів учасників
та 3 грамоти за перемогу в регіональному конкурсі інноваційних
проектів:
- Лепіх Я. І., Лавренова Т. І., Снігур П. О., Бугайова Т. М. –
проект "Екологічне скло для виготовлення нанокомпозитів для
елементів радіоелектронної промисловості" – у номінації «Кращий
інноваційний проект»;
- Іваниця В. О., Гудзенко Т. В., Волювач О. В., Горшкова О. Г.,
Беляева Т. О., Конуп І. П. – проект «Екологічно безпечний спосіб
глибокої очистки води від іонів цинку»;
- Захарія О. М., Чеботарьов О. М., Журавльов О. С., Арабаджі М. В.
– проект «Експресний атомно-абсорбційний аналіз харчової продукції,
продовольчої сировини та об'єктів навколишнього середовища за
показниками якості і безпеки при визначенні важких металів».
У 2011 році Указом Президента України Державну премію
України в галузі науки і техніки отримав Лепіх Я. І., д.ф-м.н.,
професор, директор Міжвідомчого науково-навчального фізикотехнічного центру МОН і НАН України за роботу «Мікроелектронні
датчики нового покоління для інтелектуальних систем».
У 2013 році Премію імені Д. К. Заболотного НАН України за
видатні наукові роботи в галузі мікробіології, вірусології,
епідеміології отримав д.б.н., професор Іваниця В. О., завідувач
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кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології за цикл праць
«Фітопатогенні бактерії-збудники особливо небезпечних хвороб
рослин та їх автономні генетичні елементи».
З метою впровадження розробок у виробничий процес
укладено договори про співпрацю з такими установами, як ЦЗФ
«Червоногородська», ВАТ «Львівська вугільна компанія» – щодо
застосування біотехнологічного методу вилучення цінних металів з
промислових відходів вугільної промисловості та енергетики; СТОВ
«Агрофірма Петродолинське» – щодо аналізу ґрунтозахисної та
агромеліоративної ефективності різних технологій зрошення
Чорноземів; ООО «Реафарм» – щодо використання нового
інформаційно-комунікаційного сенсора неруйнуючого контролю
нано-, мікроелектронних та інших пристроїв; «Біотехніка» – щодо
розробки біотехнології комплексного засобу захисту рослин від
збудників бактеріальних інфекцій та комах-шкідників; ДП
«Конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля» – щодо
використання мультипараметричного мікроелектронного сенсора
для комплексного екологічного моніторингу навколишнього
середовища.
3.4. Науково-дослідна робота студентів, аспірантів та
молодих вчених
Щорічно понад 6000 студентів університету беруть участь в
розв'язанні наукових проблем відповідно до пріоритетних наукових
напрямів розвитку науки і техніки. За участю студентів щороку
видається більш як 500 праць із них понад 100 – самостійно.
У 2011-2014 рр. більше 6000 студентів брали участь з
доповідями на наукових конференціях і семінарах різного рівня.
У 2011-2015 рр. на II тур Всеукраїнського конкуру студентських
наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук було
надіслано 207 студентських наукових робіт, 89 студентів взяли участь
у звітних конференціях цього конкурсу та отримали 63 диплома та 35
грамот:
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2011 р. – диплом І ст. – 3, диплом II ст. – 4, диплом III ст. – 6
2012 р. – диплом І ст. – 2, диплом II ст. – 4, диплом III ст. – 8
2013 р. – диплом І ст. – 3, диплом II ст. – 5, диплом III ст. – 3
2014 р. – диплом І ст. – 5, диплом II ст. – 4, диплом III ст. – 1
2015 р. – диплом І ст. – 2, диплом II ст. – 3, диплом III ст. – 10
За активну участь у навчанні та науковій роботі кращим
студентам університету надана підтримка держави: академічні іменні
стипендії Президента України, стипендія Верховної Ради України,
стипендія Кабінету Міністрів України, академічна стипендія імені М.
С. Грушевського: 2011 р. – 8; 2012 р. – 10; 2013 р. – 13; 2014 р. – 12.
В університеті працює Товариство студентів, аспірантів та
молодих вчених, яке всебічно сприяє науковій, винахідницькій
діяльності, зростанню професіоналізму та реалізації творчого
потенціалу серед молоді. Кожного року Товариством видається
чергова збірка статей, тез студентів, аспірантів та молодих вчених;
організовується і проводиться понад 5 наукових конференцій,
відкриті лекції та зустрічі з визначними громадськими діячами.
У 2011-2014 рр. за наукові досягнення молодими вченими
отримано:
2011 р. – стипендію Кабінету Міністрів для молодих вчених – 3,
стипендію Президента України – 1, стипендію Кабінету Міністрів
України – 1.
2014 р. – стипендію Президента України та стипендію Кабінету
Міністрів України для молодих вчених отримали 5 співробітників.
3.5. Підготовка кадрів через аспірантуру і докторантуру
Загалом для навчання в аспірантурі ОНУ відкрито 105
спеціальностей, в докторантурі – 56 спеціальностей.
Треба відмітити, що кількість захистів у спеціалізованих Вчених
радах при гуманітарних підрозділах невпинно зростає. Найбільша
кількість захистів у 2014 році відбулася на факультеті романогерманської філології, а саме, 14 кандидатських, 4 з яких були
захищені достроково, та 1 докторська.
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В ОНУ на сьогодні відкрито 10 спеціалізованих Вчених рад
(7 докторських, 3 кандидатських), які проводять захисти дисертацій
за 23 спеціальностями.
Основні показники роботи аспірантури і докторантури подані у
вигляді щорічних змін за останні 5 років.
Аспірантура
Роки
Показник
Прийом всього,
осіб
Чисельність,
осіб
Випуск,
стац./заочн.
Представили та
захистили
Ефективність, %

Захищено
дисертацій

2010

2011

2012

154
85/69

140
77/63

144
77/67

510

510

475

69/51

56/41

72/48

38/11

30/12

45/39

33/22

32/9

–

62,5/78
70,25

60,75

32/75

18

49

54

56

20

55,1/21,6 53,6/29,3
38,4
41,4
52

50

2013

2014

2015

85 + 40 к 75 + 36 к
65 + 14 к / 51 + 18 к /
20 + 26 к 24 + 18 к
337
375
74 к
63 + 8 к /
56 + 5 к
36 + 4 к

74 + 75 к
46 + 57 к /
28 + 18 к
305
88 к
–

Примітка: стаціонар + контракт / заочно + контракт
Докторантура
Роки
Показник
Прийом, осіб
Чисельність,
осіб
Випуск, осіб
Представили та
захистили
Ефективність, %

Захищено
дисертацій

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6

7

5

7+1к

1

подано заявок

18

18

15

15 + 4 к

12 + 2 к

12 + 1 к

4

7

7

4+1к

3+2к

–

4

5

6

4

3

–

100
7

71,4
7

85,7
8

80
10

60
8

50
3
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Заявка ОНУ на підготовку науково-педагогічних кадрів через
аспірантуру за бюджетні кошти на 2015 р. складала 62 місця для
денної форми та 39 місць для заочної аспірантури, а отримали 39
стаціонарних місць та 30 заочних.
Доводиться констатувати, що така тенденція, вірогідніше,
збережеться і в майбутні роки.
Кількість контрактних аспірантів у 2015 році значно виросла в
порівнянні з минулим роком. Як видно з таблиці 1, на контракт
подано 74 заяви, переважна кількість з яких – на стаціонарну форму
навчання.
Цього року було здійснено весняний прийому до аспірантури за
контрактом. Навесні 2015 року до аспірантури вступило 13 осіб, до
докторантури – 1.
Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
через аспірантуру і докторантуру є частиною плану перспективного
розвитку ОНУ і має пріоритетне значення для успішного розвитку
alma mater.
3.6. Робота Наукової бібліотеки
Одним з головних напрямків роботи НБ ОНУ імені І. І. Мечникова
є забезпечення літературою навчальний та науковий процеси.
У 2014/15 навчальному році до фондів бібліотеки надійшло 15994
од. У цьому навчальному році університет виділив на придбання книг
83869,40 грн.
Було закуплено - 582 од.:
• монографій – 46 од.
• підручників – 499 од.
• художньої літератури (сучасні українські письменники)- 37 од.
Традиційним джерелом комплектування бібліотеки є дарча
література. Отримано 5204 од. від викладачів ОНУ, інших ВНЗ країни,
профільних бібліотек України та ін.
Активно працює сектор книгообміну, отримано - 477 од.
Якщо в 2010/2011 рр. фонд бібліотеки поповнився
безкоштовною літературою на 8526 од., то за 2014/2015 рр. – на 12633
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од.,тобто основне поповнення фонду відбувається завдяки
отриманню безкоштовної літератури. Для порівняння: закуплено –
582 од., а безкоштовно отримано – 12633 од.
Цього року бібліотека отримала 870 од. обов'язкових
примірників видань, що надруковані за власний рахунок
співробітниками університету.
За рішенням Ректорату впродовж п’яти років бібліотека отримує
дипломні роботи від усіх інститутів і факультетів університету. У
цьому навчальному році бібліотека отримала 1054 од.
Також у 2014/15 навчальному році бібліотека придбала
електронні бази природничого та гуманітарного профілю на суму
192648,40 грн.
Інноваційна діяльність
НБ ОНУ вже давно стала ініціатором запровадження ряду нових
напрямків. Найважливішими з них є перенесення науково-видавничої
діяльності університету до сфери власної відповідальності бібліотеки,
поширення бібліотечних процесів на масиви первинних наукових
даних та результати науково-дослідної діяльності вчених
університету, організація сайтів періодичних видань університету та
інтеграція їх в наукометричні бази даних, організація науковопрактичних семінарів з представниками редколегій періодичних
видань ОНУ тощо.
Наприкінці
2010
року
в
структурі
інформаційнобібліографічного відділу було створено сектор інформаційноаналітичного забезпечення, який сьогодні моніторить світові ресурси,
проводить аналіз рівня цитування та індексу Хірша вченого,
відстежує
імпакт-фактор
періодичних
видань
Одеського
національного університету, здійснює пошук матеріалів у глобальній
мережі на допомогу навчальному процесу та науковій діяльності
університету, інтегрує гетерогенні інформаційні потоки вчених у
наукометричні бази.
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Забезпечення відкритого доступу
 Функціонує Інституційний Репозитарій, який зареєстровано в
міжнародних гарвестерах. Репозитарій отримав статус
повноцінного відкритого електронного видання, в якому можна
публікувати результати досліджень.
 Створено імідж-каталог, який дає можливість дистанційно
працювати віддаленим користувачам з каталогом бібліотеки.
Він включає: каталог стародруків, іменні колекції, алфавітний
каталог книг українською та російською мовами (XVIII ст. – до
1970 р.), а також каталог періодичних видань та видання, які
продовжуються (XVIII ст. – до 1970 р.).
 Здійснено перехід на нову бібліотечну систему Absotheque
Unicode, нові модулі якої реалізують унікальні, недоступні
раніше функції, що дозволили на базі системи створити
сучасну електронну бібліотеку та забезпечити захищений
доступ до неї.
 Створюється електронна бібліотека стародруків та рідкісних
видань шляхом сканування книг, які знаходяться в фондах
Наукової бібліотеки.
 Розроблено сайт журналу «Вісник Одеського національного
університету. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство,
книгознавство» на платформі Open Journal Systems та
завантажено весь архів випусків.
 Створено електронний журнал «Biblio-Колегіум», в якому
розміщуються матеріали секції «Бібліотечно-бібліографічна
справа», що є невід’ємною частиною щорічної Звітної наукової
конференції професорсько-викладацького складу і наукових
працівників Одеського національного університету імені
І. І. Мечникова.
 Впроваджено використання ліцензії Creative Commons у
цифровому середовищі, завдяки чому користувачі здобули
можливість вживати цифровий контент у межах обраної версії
ліцензії.
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Просування періодичних видань
Важливим інноваційним процесом у роботі бібліотеки стала
популяризація результатів наукової діяльності шляхом просування
періодичних видань у міжнародний науковий простір:
 у передплатний американський каталог видавництва Bowker,
Ulrich's Periodicals Directory, що є найбільшою БД, яка описує
світовий потік періодичних видань по всім тематичним
напрямкам, прийнято всі видання університету;
 у базу Index Copernicus (Польша) введено 14 журналів ОНУ;
 до Російського індексу наукового цитування (РІНЦ) включено
8 серій «Вісника ОНУ»;
 на платформу «Наукова періодика України» завантажено 10
періодичних видань.
Науковою бібліотекою також проводиться робота по включенню
періодичних видань ОНУ в інші БД: WorldCat, ResearchBib,
CiteFactor. Бібліографи постійно проводять моніторинг та освоєння
актуальних ресурсів для охоплення більшої кількості потенційних
читачів та авторів. Наприклад, на даний час розглядаються такі бази
для включення, як Advanced Sciences Index та DOAJ. Метою
проведення цієї роботи є підвищення наукового рівня та авторитету
періодичних видань університету.
Наукова бібліотека стала координатором та консультантом при
реєстрації наукових та науково-педагогічних працівників у
міжнародній системі Open Researcher and Contributor ID. ORCID. Це
реєстр унікальних постійних цифрових ідентифікаторів вчених і
спосіб зв'язку дослідницької діяльності з цими ідентифікаторами.
Проводиться робота з укладання договору з агенцією CrossRef для
отримання унікальних ідентифікаторів видань та статей Digital Object
Identifier (DOI). Отримано персональний префікс DOI 10.18524 та
ведеться організаційна робота з присвоєння ідентифікаторів статтям.
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Інформаційно-консультативна робота
Науковою бібліотекою проводиться постійна методична та
інформаційно-консультативна робота з представниками редакційних
колегій періодичних видань ОНУ, зокрема з питань оформлення
статей та пристатейних списків літератури, консультацій щодо
включення журналів до наукометричних баз Scopus, Thomson Reuters,
Index Copernicus та РИНЦ, БД Ulrich’s Periodicals Directory (Ulrich’s)
та ін.
З урахуванням інноваційних можливостей розроблено нові
тексти і алгоритми бібліотечних занять для магістрів та аспірантів на
замовлення факультетів ОНУ імені І. І. Мечникова.
Проведена робота по безкоштовному отриманню ідентифікації
друкованого або електронного періодичного видання ISSN (англ.
International Standard Serial Number). ISSN отримали 4 видання ОНУ.
Робота у соціальних мережах
Інноваційною моделлю бібліографічного обслуговування є
використовування соціальних мереж, зокрема, «ВКонтакті»,
«Твіттер» та ін., з метою подачі першочергових новин бібліотеки та
відстеження найважливіших проблем у науковій сфері.
Науково-видавнича діяльність
У рамках святкування 150-річного ювілею Одеського
національного університету імені І. І. Мечникова вийшли друком:
 Шедеври
в
колекціях
університетської
бібліотеки:
західноєвропейська гравюра ХY-ХIХ ст.: каталог-альбом.
Представлені найбільш цінні гравюри, які зберігаються в
бібліотеці, більша частина яких походить з багатого
книжкового зібрання Воронцових.
 Золоті імена Одеського національного університету імені
І. І. Мечникова (1865-2015): науковий довідник. Містить 100
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всесвітньо відомих імен професорів і випускників університету,
які є фундаторами нових наукових знань, основоположниками
наукових теорій і методик, засновниками наукових шкіл і т. д.
 Для колективної монографії з історії університету підготовлено
розділи, що розкривають еволюцію ролі Наукової бібліотеки
Одеського університету в ході її становлення і розвитку по
періодам: 1865-1920 рр., 1920-1932 рр., 1933-1991 рр., 19912014 рр.
 Ю. Б. Дьомін, М. В. Алексєєнко – Шукач слов’янських скарбів
В. І. Григорович: монографія. Серія: Розвиток науки в
Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова.
Вип. «Славістика»- сумісно з історичним факультетом.
 «Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство,
книгознавство». Т. 20, вип. 1(13).
Укладено та виставлено на сайті Наукової бібліотеки
(www.lib.onu.edu.ua):
 Інформаційне видання «Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова на сторінках центральної, регіональної та
університетської преси, 2010-2014 рр.
 Інформаційне видання «Співробітники Одеського університету
–ветерани та учасники бойових подій».
 БД «Літопис Одеського національного університету: Факти та
події.».
Конференції, виставки:
 ІІІ Міжнародні книгознавчі читання «Стародруки і рідкісні
видання в університетській бібліотеці», присвячені 150-ій
річниці
Одеського
національного
університету
імені
І. І. Мечникова, 15-17 вересня 2015 р.
 Разом з Латвійським університетом, Академічною бібліотекою
Латвійського університету за підтримки Почесного консула
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Латвійської Республіки в Одесі в Науковій бібліотеці відкрита
виставка «Колекція малюнків й описів Ліфляндії Йоганна
Кристофа Бротце (1742-1823), 14 вересня 2015 р.
 У Науковій бібліотеці Службою безпеки України за підтримки
Українського інституту національної пам’яті пройшла
документальна виставка «Спротив геноциду», яку створено за
розсекреченими
архівними
матеріалами
радянських
репресивних органів колишнього СРСР та УСРР (УРСР «ВУЧК
– ГПУ» та «НКВС», 16 квітня 2015 р.
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IV. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Святкуючи 150-річчя нашого університету, ми з задоволенням
відзначаємо, що ці роки були роками інтенсивного міжнародного
обміну ОНУ імені І. І. Мечникова з чисельними закордонними
партнерами. Серед наших випускників з інших країн є голови урядів,
міністри, відомі політичні діячі, провідні особистості в галузях науки,
культури, освіти. І сьогодні ОНУ імені І. І. Мечникова є одним з
міжнародно-визнаних лідерів серед ВНЗ України в галузі
міжнародного співробітництва на регіональному та глобальному
рівнях.
В ОНУ імені І. І. Мечникова працюють 10 мовно-культурних
центрів іноземних країн та 8 іноземних викладачів, які роблять
великий внесок у викладання іноземних мов. Ми щиро вдячні їм за їх
відмінну роботу, високо цінують їх і студенти, обравши деяких з
викладачів-іноземців найкращими викладачами.
Ми успішно співпрацюємо з 23 іноземними представництвами,
акредитованими в Одесі.
4.1. Відділ міжнародного співробітництва
ОНУ одним з перших в Україні став членом Європейської
Університетської Асоціації, Всесвітньої Асоціації Університетів,
Наглядової Ради Magna Charta, одним з членів-засновників
Євразійської Асоціації Університетів, він є членом Чорноморської
Мережі Університетів, Дунайської конференції ректорів та багатьох
інших організацій.
За звітний період чисельність міжнародних угод ОНУ зросла з
191 до 197. Вже недалеко до ювілейної двохсотої угоди, але таке
велике число угод неминуче ставить питання, чи всі вони однаково
ефективні і чи в змозі ми одержати від партнерів все, що вони можуть
запропонувати. З підписанням угоди робота з партнером не
закінчується, як вважає дехто, а тільки починається. Можливо, є сенс
заслухати на Вченій раді питання про хід виконання однїєї-двох
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міжнародних угод ОНУ.
Через несприятливі політичні умови навколо України
чисельність іноземних гостей, що відвідали ОНУ, у звітному періоді
скоротилася з 255 до 175. Серед них був міністр закордонних справ
Данії, посли Бельгії, Латвії, голова Фонду Конрада Аденауера
(Німеччина), видатні діячі науки та культури, відомі особистості з 36
країн (проти 27 в попередньому році).
Незважаючи на подальше погіршення умов фінансування,
кількість закордонних відряджень співробітників ОНУ в звітному
році стабілізувалась: з 110 (31 країна) вона змінилася до 109 (32
країни).
Структура відряджень поступово почала змінюватися в напрямі
від СНД до ЄС. Зменшилася кількість відряджень студентів (з 60 до
41), але в той же час, завдяки програмі ЄС ЕРАЗМУС, зросла їх
загальна тривалість (з 3233 до 5116 днів).
У звітному періоді в ОНУ виконувався один проект
європейської програми Jean Monnet та шість проектів TEMPUS,
влітку ми виграли право участі ще в одному проекті TEMPUS, який
тепер зветься ERASMUS+Capacity Building (Ex TEMPUS).
В умовах недостатнього бюджетного фінансування залучення
іноземних грантів для вирішення проблем розвитку ОНУ повинно
стати важливим фактором розвитку. Відділу міжнародного
співробітництва треба максимально долучитись до роботи по
розповсюдженню інформації щодо можливостей одержання грантів
підрозділами ОНУ.
Основна робота ВМС була зосереджена на таких питаннях:
організація прийому та перебування іноземних викладачів в ОНУ (за
останній рік прийнято 145 іноземних фахівців); нормативно-правове
забезпечення виїзду фахівців ОНУ за кордон; співробітництво з
міжнародними освітянськими фондами; забезпечення виїзду
офіційних делегацій ОНУ; супроводження проведення міжнародних
конференцій; забезпечення участі ОНУ в діяльності освітянських і
наукових міжнародних організацій; підписання міжнародних угод з
партнерськими науково-освітянськими установами; видавнича та
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інформаційна діяльність тощо.
Діяльність Відділу міжнародного співробітництва забезпечує
підвищення науково-кваліфікаційного рівня викладачів та науковців,
студентів та аспірантів ОНУ імені І. І. Мечникова через отримання
іноземного досвіду як за кордоном, так і в Україні, завдяки роботі
іноземних фахівців.
В умовах глобалізаційних процесів у сфері освіти статус ОНУ
імені І. І. Мечникова зростає, а географія міжнародних зв’язків
розширюється, що забезпечує формування позитивного іміджу
української освіти і держави в цілому.
Разом з тим треба зазначити, що в багатьох підрозділах не
приділяється достатньо уваги осмисленню результатів своєї наукової
діяльності за кордоном, що ускладнює як аналіз результатів заходів,
так і формування пропозицій щодо подальшого розвитку
міжнародного співробітництва.
Суперечливість існуючих нормативних актів значною мірою
зменшує ефективність зусиль у міжнародній діяльності.
Виїзди за кордон за категоріями виїжджаючих

Відрядженн
я

Днів

Тривалість

Відрядженн
я

Днів

Тривалість

10

55

2

18

9,0

9

208

15

2014/2015

Тривалість

Ректор та
проректори
Радники ректора
Директори, декани
та їх заступники
Завідуючи
кафедрами
Професори,
доценти
Викладачі

Днів

Категорія

2013/2014

Відрядженн
я

2012/2013

5,5

7

43

6,1

5

44

8,8

23,1

3

27

9,0

10

180

18,0

118

7,9

10

123

12,3

9

115

12,8

46

464

10,1

39

618

15,8

38

629

16,6

12

128

10,7

10

114

11,4

11

261

23,7
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Аспіранти та
докторанти
Студенти
Зав. лабораторії,
відділу
Наукові
співробітники та
інженери
Навч.-доп. перс.
Всього:

14

548

39,1

11

3700 336,4

7

1047 149,6

63

1888 30,0

60

3233 53,9

34

4069 119,7

9

105

11,7

6

59

9,8

9

289

32,1

18

393

21,8

20

333

16,7

27

379

14,0

1
199

17 17,0
3942 19,8

4
170

36
9,0
8286 48,7

150

7013 46,8
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4.2. Інститут міжнародної освіти
Останніми
роками
інтенсивно
продовжується
процес
інтернаціоналізації освітянської сфери. Навіть термін «іноземний
студент» поступово змінився на термін «інтернаціональний студент».
Особливо активно цей процес розвивається в започаткованому в 2010
році Європейському просторі вищої освіти. Міжнародна освіта стає
важливою складовою частиною зовнішньої політики розвинених країн,
які продовжують активне її реформування, прагнучи до все більшої
конвертуємості національних дипломів. Значний крок в цьому напрямку
зробила й Україна, прийнявши новий «3акон про вищу освіту».
На жаль, політична ситуація, що склалася навколо України,
негативно впливає на привабливість нашої вищої освіти серед
іноземців. Крім того, через неможливість фінансування рекламної
кампанії ОНУ за кордоном нам доводиться користуватися лише
результат,
чисельність
безвалютними
інструментами.
Як
інтернаціональних студентів скоротилася в ОНУ з 288 осіб (29 країн)
до 251 (24 країни). Дуже складні ситуації склалися з переводом до
ОНУ інтернаціональних студентів, що навчалися в зоні АТО та в АР
Крим. Треба сказати, що співробітники ІМО відносяться до цих
ситуацій зі всією відповідальністю, роблячи все можливе для
студентів, що переводяться до нас.
Згідно з нормативами, починаючи зі звітного року, ІМО ОНУ
проводить важливу роботу з нострифікації документів про освіту.
Тільки за 2014/2015 навчальний рік було підготовлено до нострифікації
та направлено до Києва 107 справ інтернаціональних студентів, на 63 з
них вже одержані Свідоцтва про визнання. Починаючи з 2015/2016
навчального року, ОНУ одержав право проводити самостійно визнання
академічних документів своїх студентів. З одного боку, це дозволить
нашим студентам проводити нострифікацію за розумну плату і досить
швидко. З іншого – обсяг роботи значно зросте і дуже актуальною стає
задача термінової розробки Положення ОНУ про визнання іноземних
документів про освіту.
Дуже впливає на привабливість ОНУ в очах інтернаціональних
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студентів проблема їх вступу до магістратури, що залишилася
актуальною і в звітному періоді. У більшості іноземних країн диплом
спеціаліста прирівнюється до диплому бакалавра. Через брак місць
для інтернаціональних студентів в ОНУ та наявність позаакадемічних
показників при вступі до нього, які апріорі ставлять
інтернаціональних студентів в нерівне становище з їх українськими
колегами (наприклад, показників суспільно-політичної активності),
інтернаціональні студенти змушені надавати перевагу менш
престижним ніж ОНУ університетам, які натомість дають їм
можливість довчитися до диплома магістра.
Не менш важливою проблемою для покращення іміджу ОНУ
серед інтернаціональних студентів залишається проблема розміщення
програм курсів підготовки бакалаврів та магістрів за всіма напрямками
і спеціальностями на офіційному сайті університету та/або Інституту
міжнародної освіти, а також передбачена Лісабонською конвенцією
практика надання за вимогою студента/випускника ОНУ резюме
навчальних курсів, які він у нас прослухав.
У звітному періоді колектив ІМО провів величезну роботу по
презентації закордонних освітніх програм та фондів. На сайті ІМО
«Еразмус Мундус» оперативно розміщувалася інформація про
студентські гранти академічної мобільності.
В результаті студенти та викладачі ОНУ в 2011-2015 роках
одержали 74 гранти програми Еразмус Мундус загальною тривалістю
в 42,5 року, за цей же час 15 осіб з ЄС пройшли стажування в ОНУ.
У 2014 р. стара програма Erasmus Mundus припинила своє
існування. Замість неї в 2014-2020 рр. виконується нова програма
академічної мобільності ЄС Erasmus+ с загальним обсягом фінансування
в 14,7 млрд. євро. 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.
Проведені численні переговори, результатом яких стало подання 19
спільних заявок, з яких 10 вже отримали фінансування ЄС. Зараз робота в
цьому напрямку продовжується.
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Загальна кількість іноземних громадян по роках

Студенти

Кваліфікаційний
рівень
Бакалаври
Спеціалісти
Магістри
Всього:
Болонський процес
Курси
Стажери
Аспіранти
Підв. кваліфікації
Докторанти
Всього:

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
270
20
13
303
8
19
15
11

249
15
27
291
5
2
7
10

252
7
29
288
10

231
4
16
251
3

9
10

11
5
1

356

315

317

271

Загальна кількість іноземних студентів по факультетах
№ Факультет
1 Біологічний
2 ГГФ
3 Журналістики
4 ЕПФ
5 ІІПО
6 ІМЕМ
7 ІСН
8 Історичний
9 РГФ
10 Фізичний
11 Філологічний
12 Філософський
13 Хімічний
Всього:

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
17
14
15
14
22
23
25
21
15
11
32
41
42
36
2
2
2
105
82
92
81
14
18
16
16
4
3
2
1
32
30
23
17
2
2
2
2
49
55
37
30
7
7
6
6
19
14
11
14
303
291
288
251
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4.3. Підготовче відділення для іноземних громадян
Більш за все загострення ситуації навколо України в ОНУ
постраждало Підготовче відділення для іноземних громадян. Його
слухачі 2013/2014 навчальному року на власні очі бачили, що
ситуація в Одесі досить стабільна, і практично без значних втрат
продовжили навчання в Одесі.
Натомість набір на ПВІ 2014-2015 року зазнав великих втрат.
Крім того, починаючи з 2014 року, в Україні був встановлений
жорсткий контроль за наявністю в майбутніх слухачів підготовчих
відділень визнаних документів про середню освіту.
В результаті чисельність слухачів ПВІ в 2014/2015 навчальному
році скоротилася з 110 (5 країн) до 44 (6 країн). При цьому завдяки
традиційним фірмам-партнерам вдалося зберегти високу частку
студентів з Туреччини (56,8% проти 2,7% по Україні) та Китаю
(29,5% проти 3,8% по Україні).
Абсолютна успішність слухачів ПВІ на випускних іспитах
порівняно з минулим роком підвищилася з 70,90% до 75,56%. Це
невисокий показник, але варто зауважити, що останні п’ять років він
стрімко зростає. Відсоток випускників ПВІ, що вступають до ОНУ,
підвищився з 17,27% до 34,09%. Такі показники ПВІ ОНУ
залишаються дуже низькими у порівнянні з іншими ВНЗ Одеси.
На жаль, через події в Україні в поточному році збільшення
набору слухачів на ПВІ не передбачається.
Нові умови, що склалися, потребують нових методів роботи. Треба
перейти від пасивного очікування одеських посередників, що приводять
студентів на навчання (в діючій ситуації їх активність різко знизилась),
до активного пошуку партнерів через Інтернет. Їх можна знайти в
електронних резюме, що видаються по закінченні міжнародних
освітянських виставок, на які ми зараз не в змозі виїхати. На кожній
такій виставці їх акредитовано більше сотні. Необхідно визначатися з
цільовими регіонами і намагатися встановити плідні контакти.
Варто відмітити, що робота ПВІ потребує значного покращення
і потужного додаткового імпульсу.
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V. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
5.1. Ремонтно-будівельні роботи
Господарська діяльність відповідних служб університету у
звітний період була спрямована на підтримку стабільного
експлуатаційного стану аудиторного фонду навчальних корпусів,
гуртожитків,
допоміжних
приміщень,
безаварійної
роботи
інженерних мереж і комунікацій, впровадження новітніх досягнень у
сфері економії паливно-енергетичних ресурсів.
У цілому на вирішення цих питань за п'ять років було
спрямовано 24406 тис. грн., з них на капітальний ремонт витрачено
8390 тис. грн., на поточний ремонт і технічне обслуговування
комунікацій університету 16016 тис. грн. Основна частка коштів була
спрямована на відновлення покрівельного покриття, ремонт
аудиторій і інженерних мереж, обслуговування. Це понад 5970 м2
твердої та м'якої покрівлі, більше 2500 метрів погонних труб
зовнішнього і внутрішнього опалення, 5900 м. п. труб холодного і
гарячого водопостачання, 2860 м. п. ліній зовнішнього
електропостачання, 38000 тис. м2 загальнобудівельного ремонту.
Капітально
відремонтовані
покрівлі
навчальних
корпусів
філософського факультету, УНПЦ, лабораторії ПНДЛ-4, музею
біологічного факультету, 2-х спортзалів кафедри фізвиховання,
чотири допоміжних приміщення студмістечка і Ботанічного саду, по
поточному ремонті – покрівлі на 26 об'єктах університету.
Завдяки спонсорській допомозі демонтовані і побудовані заново
три оранжереї Ботанічного саду, музей головного корпуса.
Відремонтовано коридори і навчальні аудиторії в новоаудиторному і
головному корпусах, філософському та біологічному факультеті,
проблемній лабораторії.
У 4-х гуртожитках виконаний ремонт ізоляторів, тобто на
сьогодні у всіх гуртожитках в цьому напрямку створені відповідні
умови.
Цілком замінена електропроводка в житлових кімнатах
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гуртожитків № 1, 2, 4, 5, 8, а також на аварійних ділянках мережі
Наукової бібліотеки, головного й аудиторного корпусів.
Реконструйовано зовнішнє освітлення студентського містечка.
Завершено підготовку і введено в експлуатацію системи
газопостачання хімічного факультету і гуртожитку № 6.
Капітально відремонтована і замінена значна частина мереж
опалення на історичному факультеті, лабораторії органічної хімії,
астрономічної обсерваторії, гуртожитках № 1, 2, 7, 8, а також
зовнішнього і внутрішнього водопостачання навчальних корпусів
інженерної геології, головного і новоаудиторного корпусів, УНПЦ,
Ботанічного саду, гуртожитків № 1, 2, 5, 8.
Введений в експлуатацію новий навчальний корпус на 6570 м2.
Впроваджуючи нові технології в розрізі ощадливого опалення,
до паливно-енергетичних ресурсів були додатково встановлені 4 нові
системи кліматконтролю, що дають можливість заощаджувати до
16% енергоресурсів на рік.
На центральному теплопункті встановлена система контролю за
витратою теплоносія на гаряче водопостачання в нічний час – це 277
тис. грн. економії в опалювальний сезон. Тут же модернізована
система підживлення студмістечка з установкою неенергоємної
насосної станції.
У гуртожитках № 2 і 9, Ботанічному саду замінені застарілі
бойлери з гарячого водопостачання й опалення на пластинчасті з
підключенням на енергоекономні насосні станції.
Постійна увага приділялася роботі з заміни старих вікон на
енергозберігаючі – металопластикові. За весь період встановлено
понад 1140 м2 вікон. Практично 90% ламп накалювання замінені на
енергозберігаючі.
Останнім часом адміністрацією АХЧ велика увага приділялася
благоустрою територій університету. Як результат – облагороджені
зони перед новоаудиторним, новим корпусами, біологічним
факультетом, двір хімічного факультету, студмістечко.
Разом з тим, варто зазначити, що, починаючи з 2010/2011 н. р.,
виділення засобів на капітальний ремонт скоротилися практично на
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100% (наприклад, на поточний ремонт із 4889 тис. до 357 тис. грн. у
поточному році). Тому, природно, і виникають труднощі по
запланованих об'ємах ремонтних робіт.
5.2. Поточний стан будівель і гуртожитків
У навчальному процесі в ОНУ задіяні 23 корпуси загальною
площею 123 400 м2. Всього в університеті в експлуатації знаходяться
60 основних будівель і споруд загальною площею 161 500 м2. У
поточному році було продовжено освоєння інфраструктури нового
навчального корпусу площею понад 6500 м2 студентами факультетів
економіко-правового, філологічного, романо-германської філології,
журналістики, Інституту соціальних наук.
До студмістечка належать 8 гуртожитків загальною кількістю
ліжок – 3408, які розташовані в 1250 кімнатах. Загальна житлова
площа складає 32741 м2. На 100% забезпечено комплектування
білизною, працюють належним чином обладнані два медпункти.
5.3. Орендні відносини
Наразі в оренді знаходяться 762,4 м2. Для порівняння: у 2012
році – 617,7 м2; у 2013 році – 706,8 м2; у 2014 році – 789,6 м2. На цих
площах зараз працюють 49 орендарів (у 2012 р. – 39; у 2013 – 43; у
2014 – 54). У середньому за останні роки від сплати орендарів до
бюджету ОНУ надходить приблизно 200 тис. грн. на рік (за 8 місяців
поточного року – 225,7 тис. грн.).
Приміщення здаються в оренду, головним чином, з метою
покращення соціально-культурних та побутових умов навчання та
життя студентів і співробітників університету (зараз працюють 7
точок постійного годування, 5 – миттєвого годування, 7 – технічного
обслуговування).
Заплановано розширити спектр можливого вирішення проблеми
дешевого харчування за рахунок відкриття в гуртожитках пунктів
продажу хлібобулочних виробів та автоматів з продажу консервів
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(безпосередньо від виробників).
За останній рік також розширено мережу пунктів
ксерокопіювання, в гуртожитках працюють три компанії, що надають
послуги Інтернету, започатковано продаж квитків на культурномасові заходи, в театри та на концерти, відкрито автошколу.
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VI. ФІНАНСИ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ
Розмір зведеного бюджету за звітний період складає: 2010/2011
н. р. – 175 млн. 122 тис. грн.; 2011/2012 н. р. – 183 млн. 114 тис. грн.;
2012/2013 н. р. – 200 млн. 920 тис. грн.; 2013/2014 н. р. – 194 млн. 48
тис. грн.; 2014/2015 н. р. – 198 млн. 456 тис. грн.).
При аналізі фінансово-господарської діяльності за звітний
період маємо виходити з наступного:
1. При детальному розгляді статей фінансування видно, що
збільшення доходів проходить за рахунок фінансування росту
заробітної плати та стипендій при скороченні фінансування на оплату
комунальних послуг та практичній відсутності фінансування за
іншими статтями кошторису.
2. Збільшуються видатки на утримання установи у зв’язку з
ростом тарифів та цін на матеріальні ресурси, індексації стипендії,
скороченням видатків та проведенням поточного і капітального
ремонту, відсутністю поповнення комп’ютерної техніки, меблів,
бібліотечного фонду.
3. Видатки на придбання меблів, комп’ютерної техніки та
капітальний ремонт не здійснювались.
4. Видатки на оплату договорів по утриманню установи, у тому
числі на оплату комунальних послуг, постійно збільшуються.
5. В університеті відсутня заборгованість по заробітній платні,
повністю виконуються пункти колективного договору в частині
виплати зарплати, доплат та надбавок, матеріальної допомоги, виплат
на оздоровлення НПП на період відпустки. Оплата відпусток
здійснюється у повному обсязі до її початку.
Витрати на соціальний захист склали близько 5 млн. 744 тис.
грн. Ці витрати здійснюються у вигляді, головним чином,
матеріальної допомоги, премій та доплат до зарплати.
Забезпечено прозорість складання кошторису та ведення витрат
за його статтями. Щоквартально на засіданнях ректорату начальник
планово-фінансового відділу інформує про стан фінансової діяльності
університету. Головний бухгалтер двічі на рік на засіданнях Вченої
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ради доповідає про виконання кошторису університету. Інформація
про виконання кошторису публікується в газеті «Одеський
університет».
Планові показники фінансової діяльності та звіти про їх
виконання вчасно подаються до Міністерства освіти і науки України,
яке неодноразово подяками відзначало високий рівень бухгалтерської
та планово-фінансової роботи в ОНУ.
Однією з форм соціального захисту співробітників є їх
оздоровлення під час відпусток. З цією метою університет
використовує спортивно-оздоровчу базу «Чорноморка». Залежно від
потреб університет веде ремонтні роботи та підготовку бази до
роботи. Витрати з експлуатації бази забезпечує профком
університету.
Відповідно до умов інвестиційного договору продовжуються
будівельні роботи, що дозволить покращити житлові умови.
Виконання умов колективного договору є предметом постійної
уваги як з боку ректора, так і з боку профкому університету. Стан
виконання колективного договору регулярно аналізується впродовж
року, про його результати щорічно на загальних зборах представників
трудових колективів університету звітує як ректор, так і голова
профкому.
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VII. СПОРТИВНА ТА КУЛЬТУРНО-МАСОВА РОБОТА
Фізичному вихованню і спорту в ОНУ приділяється велика
увага. Заняття фізичною культурою та спортом проводяться не тільки
задля зміцнення здоров'я, всебічного розвитку і спортивної
досконалості, але й з метою оволодіння навичками професійноприкладної фізичної підготовки для майбутніх спеціалістів, а також
формування потрібності в регулярних зайняттях фізичними вправами
та спортом.
Кількість студентів, які займаються фізичним вихованням,
складає 4762. Їх підготовку ведуть висококваліфіковані викладачі,
серед яких 3 майстри спорту міжнародного класу, 4 майстри спорту
СРСР, 2 майстри спорту України, 14 кандидатів у майстри спорту, 1
доцент і 1 кандидат наук.
У 36 групах спортивного удосконалення займаються спортом
615 осіб.
Щорічно кафедра проводить:
1. Спартакіаду серед курсів, факультетів з 5 видів програми
(футбол, баскетбол, шахи, н/теніс, бадмінтон).
2. Першість факультетів та інститутів з 15 видів програми
(футбол (ч.), футзал (ж.), волейбол (ч., ж.), баскетбол, бокс,
л/атлетика, настільний теніс, гандбол, х/гімнастика, шахи, бадмінтон,
теніс, карате, пляжний волейбол).
У змаганнях обласної Спартакіади ВНЗ м. Одеси прийняли
участь близько 600 студентів ОНУ з 28 видів програми, у 14 видах
команда ОНУ була чемпіонами або призерами змагань.
Студенти-спортсмени ОНУ щорічно приймають участь у святах:
«День першокурсника ОНУ», дні факультетів та інститутів,
Спартакіаді м. Одеси серед усіх верств населення (збірних команд
районів), а також у спортивних турнірах.
Студенти ОНУ у складі збірних команд України приймали
участь у міжнародних змаганнях високого рівня, чемпіонатах Європи,
Всесвітній Універсіаді, першостях світу.
При Центрі культури працюють 14 творчих колективів, 3 клуби
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за інтересами, більш 20 солістів-вокалістів, 9 команд КВК (інститутів
і факультетів ОНУ).
Торік лауреатами міжнародних конкурсів стали «Автограф»,
«Іріданс».
Проведено 12 днів факультетів, 5 днів першокурсників, турнір
«Що? Де? Коли?», «Брейн-ринг», чемпіонат ОНУ по КВК.
Чемпіонами світу зі степу стали Олександр Останін і Сергій
Остапенко.
Творчі колективи Центру культури готуються до чергового
міжвуніверситетського конкурсу, що проводиться у нашому місті.
Центр культури і факультети дають більше 50 концертів на рік
на нашій та інших сценах.
На базі Центру культури проводяться десятки міжнародних
наукових конференцій і багато заходів сторонніх організацій.
Подальший розвиток цього напрямку життєдіяльності
університету вимагає поліпшення фінансування Центру культури,
особливо приведення в стан, який би відповідав сучасним вимогам,
актового залу (ремонт, кондиціонування, заміна світлового
обладнання і т. ін.).
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VIII. УНІВЕРСИТЕТ У КОНТЕКСТІ КРАЇНИ І СВІТУ
Важливою ознакою авторитету нашого університету та його
ваги в освітянському та культурному просторі України є чисельні
візити до ОНУ політичних та громадських діячів різних країн світу,
дипломатів, видатних вчених, майстрів мистецтв тощо. Ми плідно
співпрацюємо з керівниками і підрозділами Одеської обласної
державної адміністрації, Одеською міською радою, Міністерством
освіти і науки України.
Протягом звітного періоду наш колектив і окремі його члени
неодноразово відзначались нагородами різного рівня, зокрема, за
якість й інноваційність у системі організації навчального процесу та
наукової роботи.
За період з 2010 по 2015 роки працівники Одеського
національного університету імені І. І. Мечникова нагороджені:
1. Орденом «За заслуги» ІІ ступеня – 1 особа.
2. Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня – 1 особа.
3. Орденом княгині Ольги ІІ ступеня – 1 особа.
4. Відзнаками Верховної Ради України – 4 особи.
5. Відзнаками Кабінету Міністрів України – 2 особи.
6. Відзнаками Міністерства освіти і науки України – 28 осіб.
7. Відзнаками Національної академії наук України – 5 осіб.
8. Відзнаками обласного та міського рівня – 117 осіб.
9. Відзнаками ради ректорів ВНЗ Одеського регіону – 17 осіб.
10. Значна кількість працівників нагороджена Почесними
грамотами, Грамотами та Подяками ректора.
Отримали:
1. Державну премію у галузі науки і техніки України – 3 особи.
Почесні звання:
1. «Заслужений діяч науки і техніки України» – 2 особи.
2. «Заслужений працівник освіти України» – 2 особи.
3. «Заслужений працівник культури України» – 1 особа.
4. «Заслужений юрист України» – 1 особа.
Для здійснення правильного налагоджування суспільного
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резонансу за зазначеними складових прес-служба університету
працює з низкою «інструментів»: корпоративне видання – газета
«Одеський університет», студентське радіо, новинний сайт
news.onu.edu.ua, аккаунти в соцмережах («ВКонтакте», Facebook,
Twitter), новинний сайт університету, створення інформаційних
приводів для залучення уваги ЗМІ.
Особливо важливою в цьому контексті була промо-кампанія до
150-річчя ОНУ, метою якої була фіксація безпрецедентного місця
ОНУ в системі вищої освіти України і історії міста.
З урахуванням широкого спектра цільових аудиторій були
створені різні за стилістикою промо-сюжети і промо-акції та
залучений максимальний обсяг медіа-ресурсів.
Вся ця плідна робота є, безумовно, інвестицією в кампанію
щодо прийому в університет, але, разом з тим, і певним вкладом у
стратегію розвитку контактів з потенціальними інвесторами,
представниками громадськості та керівних кіл регіону і держави в
цілому.
В області генерування медіа-контенту співробітники пресслужби створили і розмістили на новинному сайті ОНУ 75
унікальних новин, зробили 74850 фото, 47 університетських
фотосесій, 5 відеозйомок; 15 персональних фотоархівів на дисках для
деканів, директорів інституту і керівництва.
Співробітники прес-служби проводили роботу з запитами, що
надходять від міських, всеукраїнських і міжнародних ЗМІ. Були дані
відповіді на 586 телефонних і 215 електронних запитів.
Проведено 28 прес-конференцій, брифінгів, скайп-конференцій,
онлайн-включень та інших інформаційних подій, які висвітлювали
більше 54 інтернет-порталів, ТВ-каналів і радіокомпаній.
Інформаційна відкритість сьогодні – це актив, що враховується і
міжнародними рейтингами, і абітурієнтами.
У цілому практично щоденна присутність ОНУ в медіа-просторі
України і Світу сприяє популяризації його роботи та своєчасному
інформуванню абітурієнтів і потенційних партнерів про можливості
університету.
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***
Шановні колеги!
Кожному з Вас особисто та всім колективам, які ви
представляєте, висловлюю щиру подяку за співпрацю протягом
минулих років. Критично ставлячись до зробленого, реалістично
оцінюючи масштаб задач на майбутнє, висловлюю вам вдячність за
зваженість у підходах до проблем, творче відношення до роботи,
моральність, високий професіоналізм, якість і результативність у
роботі.
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