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«Результати роботи колективу університету у 2016 році  

За даними Ради ректорів Одеського регіону, який традиційно оцінює 
динаміку діяльності Вузів, наш університет збільшив кількість спеціальностей 
магістрів з 61 до 68, в 1,4 рази зросла кількість спеціальностей у спецрадах (до 
21), на 15% збільшилася кількість докторів наук, професорів (з 97 до 136), більш 
ніж в 2 рази зросла кількість затверджених кандидатських і докторських 
дисертацій, в 1,6 рази збільшилася кількість статей в міжнародних наукометричних 
виданнях. Про зростання активності нашого університету кажуть і підсумки в 
національному рейтингу "ТОП 200", а також в рейтингу активності публікацій (за 
індексом Хірша ми на 28 місці). У рейтингу "ТОП 200" наш університет знаходиться 
на 26 місці (при цьому в 2013 р. у нас було 33-е місце, в 2014 - 32, в минулому - 22 
місце). Перед нами знаходяться тільки 9 технічних ВНЗ, а за оцінкою міжнародного 
визнання – ми на 7 місці в Україні. 

Інформаційним ресурсом "Osvita.ua" складено консолідований рейтинг вузів 
України за 2016 рік, в якому враховані місця в рейтингу "ТОП-200", "Scopus", 
"Вебеметрікс". У цьому сумарному рейтингу наш університет посів 23-е місце по 
Україні (і сьоме місце серед технічних вузів) і 2-е місце по південному регіону 
(серед технічних - на першому місці по південному регіону (Одеса, Херсон, 
Миколаїв, Запоріжжя). 

Одеські вузи в цьому рейтингу посіли наступні місця: ОНУ ім. Мечникова – 7 
місце; Медичний ун-т – 51 місце; Академія харчових технологій – 65 місце; 
Пєдагогічний – 66; Юр.акдемія – 68 місце; Академія зв'язку – 81 місце; Морський 
університет – 103; Економічний ун-т – 113 місце; Академія будівництва і 
архітектури – 124 місце; Консерваторія – 141 місце; Екологічний ун-т – 151; 
Аграрний ун-т – 216 місце; Акад. технічного регулювання – 262. 

До показників, за якими Міністерство освіти і науки буде оцінювати рівень 
українських вузів, включено їх участь у визнаних світових рейтингах оцінки 
університетів – QS, THE World University Rankings, ARWU- academic ranking of 
world Universities (Шанхайський рейтинг), ScyVerse (наукометричними база 
Scopus), U-multirank та інші. Рейтинги QS, THE і ARWU складаються за оцінками, 
які виставляються університетам незалежними експертами, рейтинг ScyVerse 
визначає індекс Хірша. 

Цього року ОНПУ увійшов до числа 1200 провідних світових університетів 
рейтингу U-multirank, який проводився агентствами оцінювання якості освіти з 
Швейцарії, Німеччини та Нідерландів за програмами бакалаврів і магістрів з 
прикладної математики та соціальної роботи, і вдруге отримав право 
використовувати логотип цього рейтингу. В цьому ж році ОНПУ увійшов до 
світового рейтингу університетів GreenMetric, який проводився Університетом 
Індонезії. 
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Сьогодні, коли ми активно прагнемо входити до Європейського освітнього 
простору, міжнародне визнання має важливе значення для вирішення 
поставленого завдання.  

Міжнародна діяльність університету  

Напрямки міжнародного співробітництва ОНПУ 

Пріоритетним напрямком міжнародної діяльності університету в звітному 
періоді було продовження співпраці в рамках державних програм міжнародного 
співробітництва, програм Європейського Союзу, двосторонніх угод із зарубіжними 
університетами-партнерами, а також встановлення нових академічних зв'язків, 
участь в міжнародних конференціях і симпозіумах, навчання і стажування 
студентів, аспірантів і співробітників ОНПУ за кордоном. 

У таблиці наведено дані про динаміку різних видів міжнародної діяльності 
ОНПУ за остаУНІ 5 років.  

Таблиця  

Показники міжнародної діяльності ОНПУ за 5 років 

Н а в ч а л ь н и й  р і к  11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

Академічна мобільність студентів та співробітників (кількість учасників): 

Програми Erasmus Mundus (поч. – 2012 р.) - 7 17 9 20 

Державні програми обмінів (поч. – 2011 р.) 5 6 3 6 3 

Прямі договори з партнерами 14 21 14 17 44 

Всього за усіма програмами: 19 34 34 32 67 

Кількість студентів, що виїжджали за 
кордон на мовну та виробничу практики, 
до літніх шкіл та ін.  

86 93 76 27 87 

Кількість співробітників, що виїжджали за 
кордон за прямими договорами (стажу-
вання, участь в конференціях та ін.) 

47 72 66 31 62 

Кількість діючих договорів із закордонними 
ВНЗ 

51 48 58 69 
86 

(17 – 
нових) 

Кількість діючих договорів із закордонними 
фірмами 

3 2 4 4 4 

 

Зарубіжні відрядження співробітників ОНПУ  

У звітному періоді (див. Табл.) за кордон було відправлено за рахунок 
приймаючої сторони 62 викладачі і співробітники ОНПУ: 

 Німеччина – 16 фахівців; 

 Китай – 8 фахівців; 

 Румунія – 7 фахівців (заключна зустріч за проектом Міжнародного 
рекреаційного центру на базі «Чайки»); 

 Польща – 5 фахівців; 

 Болгарія – 5 фахівців; 

 по 3 фахівця відвідали Сербію, Іспанію, і Кіпр; 

 по 2 – США, Австрії, Туреччини та Франції.  



 3 

Академічна мобільність  

ОНПУ брав участь в програмі «Польський Еразмус» з безкоштовного 
навчання українських студентів в університетах Польщі, і в двох програмах 
академічної мобільності проекту ЄС Erasmus Mundus (програма BACKIS – 
координатор університет Монпельє-2, Франція; програма ELECTRA – координатор 
університет ім. Карла Оссецького, г. Ольденбург, Німеччина). 

З 2016 року Європейський Союз замість програм Erasmus Mundus і Tempus 
вводить нову комплексну програму Erasmus +. У поточному році університет за 
активну участь Українсько-німецького інституту, Україно-іспанського та Україно-
польського навчальних центрів і відділу міжнародного співробітництва був 
включений в 8 заявок на конкурс в розділі КА1 (академічна мобільність студентів, 
наукових і науково-педагогічних працівників) цієї програми в як партнер. На 
сьогодні ОНПУ отримав підтвердження про участь в трьох таких програмах з 
такими партнерами: 

 Політехнічний університет Валенсії (Іспанія); 

 Університет Країни Басків (Іспанія); 

 Люблінський технологічний університет, Польща. 

У лютому 2016 р ОНПУ разом з університетом Масарика (Чехія) бере участь 
в конкурсі проектів Erasmus +. 

На жаль, участь університету в конкурсі розділу КА2 програми Erasmus + 
(розвиток потенціалу та альянси знань) обмежилася подачею тільки п'яти заявок 
завдяки ініціативам ІКС, німецького технічного факультету, Україно-іспанського 
навчального центру, кафедри атомних електричних станцій ІЕКСУ і кафедри 
менеджменту ІБЕІТ. На сьогодні конкурс виграла заявка за участю ІКС (проект 
п'ятсот шістьдесят одна тисяча сімсот двадцять вісім-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-
CBHE-JP-GameHub: University-enterprises cooperation in game industry in Ukraine). 

Традиційним шляхом реалізації програми мобільності студентів на підставі 
двосторонніх угод університету практика співпраці німецького технічного 
факультету, Українсько-іспанського та Українсько-польського навчальних центрів з 
відповідними закордонними вищими навчальними закладами Німеччини, Австрії, 
Іспанії та Польщі. 

Українсько -німецький навчально -науковий інститут  

Організація навчального процесу в українсько-німецькому навчально-
науковому інституті зпочною мірою пов'язана з співпрацею з вищими навчальними 
закладами Німеччини та Австрії, заснована на існуючих угодах між ОНПУ і: 

 університетом ім.Отто-фон-Геріке, м. Магдебург, Німеччина; 

 інститутом прикладних наук, м. Аугсбург, Німеччина; 

 східно-баварським інститутом прикладних наук, м. Регенсбург, Німеччина; 

 інститутом прикладних наук, м. Дюссельдорф, Німеччина; 

 технічним університетом, м. Відень, Австрія; 

 інститутом прикладних наук, м. Ерфурт, Німеччина; 

 технічним університетом м. Штуттгарт; 

 інститутом прикладних наук (WKO), м. Відень, Австрія; 

 університетом іноземних мов, м. Бремен, Німеччина; 

 мовним форумом імені Генріха Гейне; м. Дюссельдорф, Німеччина. 
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З метою розширення існуючих міжнародних зв'язків у травні 2016 відбулася 
зустріч з керівником міжнародного офісу і директором інституту пластиків 
проф. Йенсом Шустером, проф. Рюдігером Граштом і проф. Лавровим А.А. з 
університету прикладних наук м. Кайзерслаутерн, Німеччина. У зимовому семестрі 
2016/2017 навчального року одному зі студентів УНІ буде надано стипендію для 
навчання протягом семестру в університеті м. Кайзерслаутерн. 

19 квітня 2016 р. відбувся візит парламентського статс-секретаря 
Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку, депутата 
Бундестагу п. Ганса Йоахіма Фухтеля. Метою візиту стало обговорення питань 
німецько-українського співробітництва серед молоді та зустріч зі студентами. У 
складі делегації ОНПУ відвідала пані Уте Кохловски-Кадьяйа, керівник 
Східноєвропейського економічного союзу Німеччини. Під час зустрічі мова йшла 
про надання студентам ОНПУ місць для проходження виробничої практики на 
середніх і малих підприємствах Німеччини. Пропозиції ОНПУ спрямовані в 
зазначену організацію. 

У травні 2016 р. українсько-німецький інститут відвідала керівник 
інформаційного центру ДААД в Києві доктор Гізела Циммерман. Під час візиту пані 
Циммерман ознайомилася з тим, як побудований навчальний процес в УНІ, і 
обговорила форми можливої співпраці та фінансової підтримки з боку ДААД 
спільних наукових проектів, літніх шкіл тощо. 

30 травня 2016 р. відбувся візит президента університету прикладних наук 
м. Аугсбург проф. Ханса-Еберхарда Шурка, декана факультету інформатики проф. 
Юргена Шольца і проф Торстена Шоллера. За значний внесок у розвиток 
партнерських відносин і сприяння співробітництву між ОНПУ і університетом 
м. Аугсбург професор Шурк був нагороджений почесним знаком ректора, проф. 
Шоллер – титулом почесного доктора ОНПУ. 

На підставі чинної угоди про співпрацю з університетом прикладних наук 
м. Аугсбург двоє студентів УНІ отримали стипендії для навчання в літньому 
семестрі 2015/2016 навчального року ще двоє – на зимовий семестр 2016/2017 
навчального року. 

В рамках договору про стратегічне партнерство зі східно-баварським 
інститутом прикладних наук м. Регенсбург стипендії на навчання отримали двоє 
студентів на літній семестр 2015/2016 навчального року та один – на зимовий 
семестр 2016/2017 навчального року. 

П'ятеро студентів УНІ отримали стипендії ДААД на літню мовну школу в 
серпні 2016. 

Двоє студентів УНІ отримали стипендії ДААД для навчання протягом 
семестру за магістерською програмою в інституті прикладних наук м. Відень. 

Студент Забловський Я.Ю., гр. НАІ-122, продовжить навчання в магістратурі 
інституту прикладних наук м. Дюссельдорф. 

Продовжена діяльність лінгвістичного центру "Німанг": протягом року в 
центрі навчалося 82 студенти різних факультетів та інститутів ОНПУ німецької та 
англійської мов, продовжував роботу сертифікаційний центр "Test DAF» – 
отримали сертифікати з німецької мови 48 студентів. 

Також продовжив свою роботу українсько-австрійський навчальний 
центр «Відень»  – за звітний період 17 студентів отримали диплом ÖSD 
(австрійський диплом з німецької мови як іноземної). 
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Студентам УНІ була надана можливість проходження навчально-виробничої 
і мовної практики в навчальних закладах Німеччини, а саме: 

- група з 15 студентів УНІ і двоє керівників пройшли мовну практику в 
мовному форумі ім. Генріха Гейне, м. Дюссельдорф, Німеччина; 

- група з 15 студентів УНІ пройшла мовну практику в лінгвістичному центрі 
інституту прикладних наук м. Аугсбург. В рамках програми студенти також 
відвідали промислові підприємства м. Аугсбург. 

Українсько - іспанський  навчальний центр   

Центр продовжує активну роботу з трьома вищими навчальними закладами 
Іспанії: 

 політехнічний університет Валенсії (УПВ); 

 університет Країни Басків (УКБ); 

 вища політехнічна інженерна школа Севільї (ВІПШС). 

На навчання в УІНЦ було прийнято понад 200 студентів. 

ОНПУ підписав 2 нових угоди про академічної мобільності в рамках нової 
програми ЄС Erasmus + з університетами-партнерами УПВ і УКС з Іспанії на 2016-
2020 р.р. Була розпочата робота по підбору учасників академічної мобільності за 
цими договорами: 

- в січні 2016 р. проведено конкурсний відбір 3 аспірантів ОНПУ для 
безкоштовного навчання в УПВ протягом 12 місяців; 

- в лютому 2016 р. відібрані 5 викладачів ОНПУ для наукового стажування 
та навчання в УКБ протягом 2 тижнів; 

- в січні 2016 року також проведено конкурсний відбір 15 студентів ОНПУ 
для безкоштовного навчання в УПВ і УКБ за програмами бакалаврів (14 студентів) 
та магістра протягом одного семестру; 

- відповідно до плану МОН на 2016 р. ОНПУ і УПВ є співорганізаторами 47-ї 
міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми якості і довговічність 
зубчастих передач і механічного приводу" (СП-2016), яка буде проведена в серпні 
2016 в м Одеса ; 

- за програмою Еразмус + в червні 2016 р. забезпечено виконання програм 
наукового стажування та навчання в літній школі ОНПУ "Іспанська мова для 
професіоналів" професорів УКБ, доктора Хосе Ігнасіо Моро і доктора Нере 
Мадарьяга. 

Українсько -польський навчальний центр  

Центр під керівництвом директора проф. Денисової А.Є. почав свою роботу 
в липні 2013 року. За активної участі УПНЦ, ІКС і ІБЕІТ в 2015 році проведена 
підготовча робота по організації спільної підготовки іноземних бакалаврів 
англійською мовою в нашому університеті (1 і 4 курсу) і в університеті інформатики 
і прикладних знань м. Лодзь (2-3 курси) по 5 - 6 програмами. 

33 викладачі, аспіранти та магістра ІБЕІТ пройшли мовну підготовку в літній 
школі Люблінської політехніки та отримали відповідні сертифікати. За новою 
програмою ЄС Erasmus + з Люблінською політехнікою у другому семестрі 2015/16 
навчального року виїхали до Польщі на навчання два студента, а для читання 
лекцій на англійській мові – 2 викладача ОНПУ. Один співробітник міжнародного 
відділу запрошений на стажування протягом тижня в жовтні 2016 р .. 50 студентів і 
викладачів виїжджали на мовну річну школу Люблінської політехніки в серпні 
2016 р. 
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На навчання в УПНЦ було прийнято понад 150 студентів. 

Заходи по підбору та навчанню іноземних студентів 

Головною метою в цьому виді діяльності ОНПУ, з урахуванням сучасного 
стану економіки України, залишається збереження кількості контрактних іноземних 
студентів. У 2016 році університет закінчили 282 іноземних фахівця: 23 магістри, 
25 фахівців і 234 бакалаври. На початку навчального року на 1-4 і на 5 курси було 
прийнято 172 іноземця (в минулому році - 234), з них 34 - на заочну форму 
навчання. За той же час з різних причин було відраховано з університету 74 
іноземців (в минулому році – 140 осіб). 

Частка нових студентів-іноземців інституту дистанційного та заочного освіти 
теж почала знижуватися: у 2012 р їх було прийнято 94 в 2013 р. – 167, в 2014 р. – 
53, а у 2015 р. – тільки 34 людини. 

Динаміка загального контингенту іноземних студентів ОНПУ в 2011-2015 
роках наведена в таблиці. 

Таблиця 

Динаміка контингенту іноземних громадян 

Навчальні 
роки  

Загальна кількість 
іноземних 
студентів 

Кількість 
прибувших на 1-5 
курси навчання 

Набір на 
ПФ  

Кількість 
країн 

2011/12 856 272 196 38 

2012/13 1027 425 136 41 

2013/14 1071 420 102 41 

2014/15 1019 234 46 42 

2015/16 856 172 51 40 

 

Найбільше число іноземних студентів прибуває в університет з таких країн, 
як Туркменістан, Азербайджан, Туреччина, Туніс, В'єтнам, Конго, Гвінея. 

За навчання іноземних студентів, аспірантів і стажистів протягом року 
університет отримав близько 1 млн. 300 тисяч доларів США. 

З метою розширення можливостей для надходження іноземних громадян 
відділ міжнародних зв'язків університету відпрацював процедуру визнання 
іноземних документів про освіту. За минулий навчальний рік в ОНПУ визнані 5 
таких документів, підготовлені необхідні матеріали та проведено визнання в 
Інформаційно-іміджевий центр МОНУ 11 документів, працівники ОНПУ провели 26 
експертиз документів іноземців на замовлення МОНУ. 

Стратегічним завданням університету в збільшенні кількості іноземних 
студентів залишається введення магістерських та бакалаврських програм з 
англійською мовою навчання і розширення мережі фірм-посередників набору 
іноземців. За минулий рік підписані нові агентські угоди з представниками 6 фірм, 
які працюють в Єгипті та інших країнах Близького Сходу. Якість навчання 
іноземних студентів має бути в центрі уваги директорів інститутів, деканів 
факультетів, завідуючих кафедрами і кураторів. 

Набір слухачів до Інституту підготовки іноземних громадян 

Підготовчий факультет ІПІГ, який першим зазнав впливу подій в Україні на 
кількість нових іноземців, стабілізував набір на рівні близько 50 осіб (в 2014 р. їх 
було 46). Ректорат разом з директором ІПІГ шукає нові форми залучення іноземців 
на мовну підготовку. Так, в травні-червні на короткочасну мовну підготовку в ОНПУ 
прибула група з 25 студентів PhD з Туреччини. 
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Набір слухачів забезпечують представники-посередники нашого 
університету з таких країн, як Туніс, Ірак, Туреччина, Алжир, Марокко і В'єтнам. 
Всього на ПФ ІПІГ навчаються представники 12 країн світу, серед яких вперше за 
останні 5 років з'явилися громадяни Кот-д'Івуару. 

Колектив ІПІГ докладає значних зусиль щодо нових форм пошуку слухачів-
іноземців. Сторінки інституту відкриті на сайті університету, в соціальних мережах 
Facebook, Youtube і ВКонтакте. Але кількість іноземців, запрошених на навчання в 
ІПІГ силами університету і за допомогою Державного центру міжнародної освіти 
України, за останні роки залишається нестабільною. До традиційних проблем, 
пов'язаних з труднощами в отриманні віз, додалися нормативні спрощення, згідно 
з якими навчання на підготовчому факультеті стало необов'язковим для іноземців 
далекого зарубіжжя. 

Починаючи з 2011 року ОНПУ відповідно до стратегічного плану розвитку 
університету на 2010-2020 р.р. дав старт новому почину – Міжнародній Літній 
школи ОНПУ на базі СОТ «Чайка». 

За цей період було успішно проведено понад десяти ЛШ, які стали вже 
традиційними. 

У липні цього року проведено чергову Літню школу. 

За час проведення Літніх шкіл в них брало участь понад 300 слухачів і 
викладачів з України, Німеччини, Білорусі, Італії, Греції, Ірландії, Норвегії, 
Великобританії, Індії та інших країн Європи і світу. 

У 2016 році активно використовуючи комунікаційні можливості, що 
надаються Інтернет і соціальними мережами ми вперше отримали 95 заявок на 
участь в ЛШ за тематикою «Основи проектного менеджменту» з двадцяти країн 
світу. Тобто ресурс, який отримав ОНПУ від реалізації проекту ISCRT, почав 
працювати. 

Найактивнішим учасником VІ Літньої школи є МСІ, який вдало поєднує 
можливості, що надаються європейськими грантами і двостороннє співробітництво 
із зарубіжними партнерами. 

Як показав досвід, для успішного проведення тренінгу в рамках ЛШ, заходи 
щодо організації, рекламуванню та залученню експертів необхідно починати у 
вересні. У цьому випадку успіх буде забезпечений. 

Пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва ОНПУ 

Міжнародне співробітництво університету може зміцнюватися за рахунок 
наступних заходів: 

 співпраця з науково-навчальними установами, офісами міжнародних 
програм і культурними центрами зарубіжних держав по інтернаціоналізації 
програм ОНПУ і отримання грантів на навчання та проведення наукових 
досліджень в рамках нових програм ЄС Горизонт 2020 і Еразмус +; 

 спільні публікації з університетами-партнерами за угодами з міжнародного 
співробітництва, розробка взаємних проектів, виконання спільних науково-
дослідних робіт; 

 розширення можливостей з академічної мобільності студентів, аспірантів і 
викладачів університету за рахунок пошуку і використання міжнародних 
фондів і грантів; 

 систематичне проведення міжнародних науково-практичних конференцій і 
літніх шкіл з платною участю іноземних учасників; 

 подальша робота з підготовки і втіленню в життя магістерських і 
бакалаврських навчальних програм з викладанням на іноземних (в першу 
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чергу – на англійській) мовах з метою отримання можливості подальшої 
участі ОНПУ партнером європейських університетів в проектах нової 
програми ЄС Erasmus +; 

 пропаганда можливостей отримання студентами ОНПУ подвійного 
диплома під час навчання в університетах-партнерах Німеччини, Австрії, 
Іспанії, Швеції, Франції, Польщі та інших країн Європи. 

Все це повинні взяти під особистий контроль не тільки служби проректора з 
міжнародних зв'язків, а й керівники всіх без винятку кафедр університету. 

Навчально -виховна робота  

В цьому році навчально-виховний процес проводили понад 1000 викладачів, 
з яких 136 докторів наук, професорів, 484 кандидати наук, доценти. 16 викладачів 
мають почесне звання "заслужений", 10 – лауреати Державної премії в галузі 
науки і техніки; 48 – відмінників освіти України, 32 дійсних члена і 8 – членів-
кореспондентів галузевих Академій наук. Цього року кількість кандидатів наук 
зросла на 20 осіб, докторів наук – на 7 осіб. 

У цьому році в рамках імплементації закону "Про вищу освіту" ми перейшли 
до нової процедури виборів науково-педагогічного персоналу, яка передбачає 
широке обговорення кандидатур і таємне голосування на засіданнях кафедр, 
вчених радах підрозділів, а при виборах деканів (директорів) і завідувачів 
кафедрами – таємне голосування на загальних зборах трудових колективів 
інститутів (факультетів). Далі результати попереднього обговорення передаються 
в конкурсні комісії університету та інститутів (факультетів), які стверджують ці 
попередні висновки і направляють для таємного голосування до вченої Ради 
університету чи інституту (факультету). За такою процедурою вже обрано 2-х 
директорів, 15 завідуючих кафедрами і 21 професора. Далі, на факультетах 
належить обрати доцентів, а рішення конкурсної комісії по асистентам, старшим 
викладачам є остаточним. 

- за звітний період в ОНПУ навчалося 8263 студента, в тому числі на 
контрактній формі 3781 людини (45%); 

- було прийнято на 1 курс 1427 студентів (з них 503 на контрактну форму 
навчання (35%); 

- за звітний період в ОНПУ працювало 34 філії профілюючих кафедр на 
підприємствах м. Одеса, на яких пройшли практичну підготовку 600 студентів. 

Заочне відділення . За звітний період на заочному відділенні навчалися 
2581 студент-контрактник і 336 студентів-бюджетників за 24 напрямами і 28 
спеціальностями (всього 2917 студентів). 

Навчальні центри (НЦ) та філії кафедр (ФК):  

- Навчання проводиться в 4-х УЦ (м. Херсон, м. Южноукраїнськ, 
м. Дністровськ, м. Южне) і 7-ми ФК (м. Зеленодольськ, м. Ененргодар, 
м. Подільськ, м. Дніпро, м. Бердичів , м. Кузнецовськ, м. Первомайськ). 

- за звітний період в НЦ і ФК навчалося 570 студентів. 

У центрі післядипломної освіти:  

У навчальному році підвищення кваліфікації пройшли 185 фахівців ДП НАЕК 
«Енергоатом» за 10 спеціальностями. 

Друга вища освіта. У центрі післядипломної освіти займалися 499 
слухачів. За звітний період дипломи бакалаврів отримали – 102 особи, диплом 
спеціаліста – 45 осіб і диплом магістра – 25 осіб. 
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Перепідготовка проводилася за трьома спеціальностями, навчалося – 37 
осіб. 

Інститут довузівської підготовки:  

Працювали підготовчі курси: 

- за межами Одеської області: (м. Тирасполь, м. Южноукраїнськ, 
м. Енергодар, м Ладижин); 

- в Одеській області: Чорноморськ, Березівка; 

- була проведена профорієнтаційна робота в 150 навчальних закладах 
Одеської області. 

Підготовка абітурієнтів в інституті довузівської підготовки: 

- за звітний період навчання пройшли - 315 осіб, з них 220 осіб здали 
атестаційні іспити і отримали сертифікати на додаткові бали для вступу до ОНПУ; 

- 215 осіб пройшли пробне тестування з дисциплін: фізика, математика, 
українська мова та література. 

Кар'єра центр:  

Проведено ХV Ярмарок Кар'єри ОНПУ (кількість організацій – 78, кількість 
запропонованих вакансій – 186, кількість відвідувачів – 2600, кількість запрошених 
на співбесіду студентів – 167). 

За звітний період проведено 17 презентацій фірм з метою 
працевлаштування студентів ОНПУ (були присутні – 457 студентів). 

За звітний період на сайті Кар'єра-центру розміщена інформація про 151 
вакансії за профілем випускників ОНПУ, середня кількість переглядів кожної 
вакансії – 48. 

Кафедра військової підготовки  за звітний період здійснювала 
підготовку за 4-ма військово-обліковими спеціальностями. Підготовку на кафедрі 
проходило 114 курсантів. 

На наступний рік отримано план набору в кількості 160 курсантів, включаючи 
набір на додаткову спеціальність «Психологія» в кількості 25 курсантів. 

Сумарно по університету, разом із структурними підрозділами, 
навчалося близько 13 тис. студентів. 

 

В цілому в звітному році:  

1. Проведена акредитація за 3 спеціальностями підготовки за ОКР бакалавр 
і спеціаліст зі спеціальностей: культурологія, енергетичний менеджмент, 
документознавство та інформаційна діяльність. 

2. Проведено ліцензування за 21 спеціальностю підготовки на 3-му освітньо-
науковому рівні підготовки (підготовка докторів філософії). 

3. Перший рік працювала кафедра військової підготовки. Підготовку на 
кафедрі проходило 114 курсантів за 4-ма військово-обліковими спеціальностями. 
На наступний рік отримано план набору в кількості 160 курсантів, включаючи набір 
на додаткову спеціальність «Психологія» в кількості 25 курсантів. 

4. Вперше проведено спільно з посольством Ізраїлю конкурс стартапів 
серед студентів і школярів міста Одеса. Всі перші місця зайняли студенти ОНПУ. 
Зараз, спільно з американською фірмою, розглядається можливість фінансування 
проектів переможців. 
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5. Вперше, згідно з новим Положенням Міністерства освіти і науки України 
про обрання ПВС, були створені університетська і факультетські конкурсні комісії 
та проведено обрання деканів і завідувачів кафедрами університету. 

6. Кількість студентів за звітний навчальний рік зменшилася на 1200 
студентів у порівнянні з минулим роком, в основному за рахунок зменшення на 900 
кількості контрактних студентів (це приблизно на 8 млн. грн. зменшення нашого 
бюджету на наступний рік). 

Основні завдання на наступний навчальний рік:  

1. Розробка освітніх програм і відповідних технологій організації навчального 
процесу бакалаврів і магістрів на базі компетентнісної моделі їх підготовки. 

2. Розробка методичного забезпечення та відповідних організаційних форм 
проведення та контролю індивідуальної підготовки студентів (майже 2 місяці 
січень і лютий виділяються як час індивідуальної підготовки студентів). 

3. Організація освітнього процесу для першого набору PhD студентів. 

4. Підвищення ефективності кураторської роботи в частині забезпечення 
контролю і персональної відповідальності кураторів за ліквідацію заборгованостей 
студентами їх груп. 

5. Розвиток існуючих і пошук нових форм роботи з закордонними ВНЗ. 
Приклад такої нової форми – підписаний через УПНЦ договір про підготовку за 
програмою подвійних дипломів в Польщі магістрів університету російською мовою 
із запрошенням для проведення занять викладачів ОНПУ. 

 
Фонд бібліотеки  нараховує 1 млн.238 тис. примірників. 

За навчальний рік було придбано 1674 примірників на суму 82˙407 грн, і 
отримано в дар від читачів 591 шт. на суму 39˙198 грн. На передплату періодичних 
видань витрачено 105˙747 грн. 

Кількість користувачів за рік склала 13˙627, з них 2843 – віддалені 
користувачі, які звернулися до бібліотеки через електронні інформаційні мережі. 
Всіма підрозділами бібліотеки було обслуговано 27˙536 користувачів. 

Електронний каталог бібліотеки містить 386 тис. записів 
(1 млн. 40 тис. прим.) і забезпечує пошук за автором, назвою, ключовим словом, 
інвентарними номерами, номеру нормативно-технічного документа та ін. 

У бібліотеці вирішено питання комфортного і вільного доступу до 
електронної інформації. Працює читальний зал електронних ресурсів з 
безкоштовним підключенням до Internet. Діє зона Wi-Fi. Для співробітників 
бібліотеки створено автоматизовані робочі місця. У читальних залах та на всіх 
абонементах видача, прийом літератури, виявлення боржників та інші процеси 
обслуговування читачів автоматизовані. 

Всі зареєстровані читачі мають можливість з будь-якої точки доступу 
користуватися повнотекстовою електронною бібліотекою навчальних посібників, 
конспектів лекцій, методичних вказівок співробітників ОНПУ. Повна електронна 
бібліотека включає 6734 повнотекстових документа. За рік до електронної 
бібліотеки зроблено понад 10,5 тис. звернень. 

До 100-річчя заснування університету розпочато цикл книжкових виставок 
робіт вчених ОНПУ за напрямками діяльності інститутів і факультетів. Першу 
виставку з цього циклу «Машинобудування: праці вчених ОНПУ» було 
організовано під час проведення Всеукраїнської олімпіади з технології 
машинобудування і представлено на сторінках бібліотеки в соціальних мережах. 
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Працює нова послуга – електронна доставка документів. Викладачі активно 
користуються цією послугою. За рік було відправлено близько 100 сторінок 
електронних копій, отримано – 1340 сторінок зі Львівської та Київської політехнік. 

 

У звітному періоді в університеті активно проводилась культурно-
масова та спортивна робота . Так, за минулий період співробітники ДКС 
ОНПУ провели значну роботу з культурно-масової, художньої та дозвільної 
діяльності серед студентів і співробітників. 

Було проведено: 156 різних заходів, на яких були присутні понад 67000 
чоловік. 

Працювало два клуби за інтересами. 

Було проведено 40 концертів для студентів, викладачів, співробітників 
ОНПУ і для інших категорій глядачів. 

Збірна команд КВН ОНПУ «Де Решелье» брала участь в першій першості 
команд КВН у Всеукраїнському новому ТВ проекті «Ліга сміху», де дійшли до 
фіналу. 

У новому сезоні збірна команда КВН ОНПУ «Де Решелье» також бере 
участь в ТВ проекті «Ліга сміху», у фінальній грі, яка відбудеться в 2016/2017 
навчальному році. 

У травні 2016 було проведено шоу-конкурс «Міс ОНПУ - 2016». 

Міс ОНПУ стала студентка гуманітарного факультету Діана Пулик; 

– першої Віце-«Міс ОНПУ - 2016» стала студентка ХТФ Софія Тарасов; 

– друга Віце-Міс ОНПУ – студентка ІПТДМ Ксенія Малай. 

Приз глядацьких симпатій отримала студентка ІІБРТ Любов Нечитайло. 

Було проведено Концерт-марафон «Політех - мій дім», в якому брали участь 
всі інститути і факультети, в тому числі ПФІГ. Загальна кількість учасників склала 
понад 300 осіб. 

Традиційно проведено огляд художньої самодіяльності першокурсників – 
«Таланти твої політех». В огляді брали участь всі факультети та інститути ОНПУ. 
Взяли участь понад 250 осіб. 

1-е місце зайняв ІПТДМ; 

2-е місце - ІКС; 

3-е місце - ХТФ. 

У березні 2016 року було проведено Міжнародний фестиваль - конкурс 
«Яскрава країна в Одесі», в якому брали участь 7 колективів, в тому числі 
індивідуальні виконавці у вокальному та хореографічному жанрах. Всі виконавці 
стали лауреатами конкурсу. 

У звітному році студенти-спортсмени нашого університету взяли участь в 24-
х обласних студентських спортивних іграх з 25 видів спорту, 

Збірні команди університету з кульової стрільби, гандболу (чол.), футболу та 
футзалу зайняли перші місця. Другими були збірна команда з плавання, водного 
поло і волейболу (чол.). Третє місце зайняли команди з легкої атлетики, гандболу 
(жін.) і карате. 

Протягом навчального року проводилась спартакіада університету серед 
інститутів і факультетів за 8-ма видами спорту, в якій взяли участь понад 500 
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студентів. Проводилась також спартакіада серед співробітників ОНПУ за 4-ма 
видами спорту, де брало участь понад 120 викладачів та співробітників 
університету. 

У чемпіонаті Європи з ручного м'яча в Іспанії третіми стали студенти ОНПУ 
Дунін В. (гр. РЕ-141) і Міхайлютенко Л. (гр. ТФ-1312). 

Збірна команда ветеранів України з ручного м'яча, капітаном якої є старший 
викладач кафедри фізичного виховання та спорту Щукін М.А., посіла перше місце 
в чемпіонаті Європи (Хорватія). 

Збірна команда співробітників нашого університету з футзалу брала участь 
в першості м. Одеси і виборола 1 місце в 2-й групі. 

Перше місце в чемпіонаті Європи з універсального бою зайняв студент 
групи ТС-1401 Ющук І., а студенти Бричук В. (гр. ТО-1201) і Куценко Ю. (гр. ТО-
1301) стали бронзовими призерами з сумо. 

Студент ІПТДМ Білецький В. виконав норматив майстра спорту 
міжнародного класу, був учасником паралімпійських ігор, став рекордсменом світу, 
чемпіоном Європи, призером Кубка світу - «Інваспорт» з кульової стрільби. 

Студент нашого університету Харламов В. (гр. МЗ-141п) посів третє місце в 
чемпіонаті Європи з боксу. 

Кубок України з плавання серед спортивних клубів, який проходив в Дніпрі, 
отримала збірна команда ОНПУ. 

Мсмк, студент ІРТ Денисенко Я., багаторазовий чемпіон та призер України, 
завоював срібну та бронзову медалі в міжнародному турнірі, що проходив у 
Берліні, в якому брали участь збірні команди 42 країн. У чемпіонаті світу з 
плавання, який проходив в Глазго, він став триразовим срібним та бронзовим 
призером цих змагань. 

З 26.04 по 08.05.2016 р. Денисенко Я. брав участь в чемпіонаті Європи з 
плавання «Інваспорт» (Португалія) і став 5-разовим срібним призером, виконавши 
ліцензійний норматив на олімпійські ігри 2016 р 

Керівництво університету продовжує активно співпрацювати зі студентським 
самоврядуванням. Це стосується питань відрахування і виселення з гуртожитків, 
це стосується фінансування участі наших студентів у олімпіадах за 
спеціальностями і предметами, в міжнародних конференціях і конкурсах, а також 
при призначенні заступників деканів і при виборах директорів. Причому, в цьому 
році вперше було проведено анкетування студентів університету. У ньому брали 
участь майже 1000 студентів стаціонару, які вельми відверто відповідали на 
поставлені запитання (анкети - анонімні). Так, на питання чи подобається їм 
навчатися в ОНПУ, позитивно відповіли 83,5%, негативно – 6%. Також студенти 
називали прізвища викладачів, які їм подобаються і яких вони не хотіли б бачити в 
аудиторіях. Вважаю директорам (деканам) і завідувачам кафедр є про що 
подумати при формуванні штатів кафедр на наступний рік. 

Наукова робота  

Основні підсумки наукової діяльності університету не можуть не 
відображати стан економіки країни і регіону. 

Так, обсяг госпдоговірної тематики ≈ 460 тис. грн. (в минулому році – 
560 тис. грн.), а фінансування держбюджетної тематики 2,2 млн. грн. (в минулому 
році – 1,9 млн. грн.). Опубліковано монографій – 50, в т.ч. за кордоном – 5, 
кількість публікацій близько 1000, за кордоном 105, в Scopus – 57. 
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Активно працювали наші спеціалізовані ради ― за звітний період в них було 
захищено 31 кандидатська і 3 докторські дисертації. 

Пріоритетними напрямками роботи Центру трансферу технологій  
стали наступні: 

 Робота над проектом створення Центру енергоефективних технологій (ЦЕЕТ) 
на майданчику ОНПУ, спільно з Німецьким товариством міжнародного 
співробітництва GIZ. Рішення поточних питань, пов'язаних з проектом. 

 Моніторинг та впровадження інноваційних розробок, ознайомлення 
розробників з документацією тендерів, що проводяться в Україні. 

 Організація та участь в семінарах і конференціях присвячених реалізації 
інноваційних проектів і державних програм. 

 Участь в організації зустрічей в рамках міжнародного співробітництва (Китай, 
Туреччина). 

 В рамках створення Центру енергоефективних технологій на майданчику 10 
корпусу в другій половині навчального року було проведено понад 10 заходів 
(семінари, презентації), присвячених поширенню сучасних енергоефективних 
технологій серед населення. 

Отримано матеріалів і обладнання: за партнерськими програмами проекту 
Центру енергоефективних технологій тепловий насос і фенкойл, фірма GREE; 
припливно-витяжна установка з рекуперацією тепла, фірма SALDA; елементи 
систем теплої підлоги, фірма REHAU. Власними силами і силами партнерів 
закінчено ремонт трьох аудиторій-лабораторій. Досягнуто домовленості про 
встановлення ще одного теплового насосу, ряду фенкойлів і монтаж системи 
трубопроводів для підключення припливно-витяжної установки. Загальна вартість 
обладнання, матеріалів і робіт для створення ЦЕЕТ становить близько 
700 тис. грн. 

Для потреб ОНПУ: досягнута домовленість про постачання в ЦТТ 
тепловізора по лінії SES. Ведуться переговори з іноземними фахівцями на 
отримання грандів на розвиток ЦЕЕТ. 

Кошти, отримані за договорами: 

За актами виконаних робіт отримано кошти на суму 90˙180 грн. 00 коп. 
(Дев'яносто тисяч сто вісімдесят гривень). 

В рамках створення ЦЕЕТ проводилася тісна співпраця між фахівцями 
ОНПУ, німецькими фахівцями, спеціалістами ОМЕА і фахівцями ОДАБА. В рамках 
цієї співпраці було розроблено проект термомодернізації корпусу № 10 (майданчик 
ЦЕЕТ). Фінансування розробки робочого проекту здійснювала компанія GIZ, 
Німеччина, виконавець Одеська державна академія будівництва і архітектури. 
Сума договору склала 120˙000 грн. 

У Науковому парку  (НП) ОНПУ  проводилися роботи за 5 договорами 
про створення науково-технічної продукції на загальну суму 201,3 тис. грн. 

 В рамках проекту розвитку муніципальної телекомунікаційної 
інфраструктури "Одеські інженерні мережі" – 2 договори: 

– розробка та обґрунтування концепції побудови сучасної муніципальної 
телекомунікаційної інфраструктури ОІМ; вибір варіанту реалізації, деталізація 
структури ОІМ та її компонентів »- 43,6 тис. грн .; 
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– розробка технічних пропозицій щодо реалізації проекту розвитку муніципальної 
телекомунікаційної інфраструктури ОІМ »- 42,7 тис. грн. (робота переходить, 
термін закінчення січень 2017 р.). 

 В рамках проекту підвищення енергоефективності: 

– договір – "Концепція імплементації впровадження заходів з 
енергоефективності в приміщеУНІ ОНПУ – 80 тис. грн., замовник Німецьке 
товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ. 

– договір № 01/1 «Аналіз відповідності конструкції теплових котлів вимогам 
технічного регламенту» – 25 тис. грн., замовник ТОВ "Науково-виробнича 
фірма« Енерготех ". 

Планується Договір. Про розробку робочого проекту щодо коригування 
аеродинаміки газових потоків до входу в димову трубу на суму – 349,8 тис. грн., 
замовник ДТЕК Придніпровська ТЕС. 

З метою розширення діяльності та залучення інвесторів НП ОНПУ 
взяв участь: 

– в організації і проведенні 1 етапу (07-11.09) міжнародного інноваційного 
форуму "Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки", 
"Економіка: реалії часу і перспективи" (обсяг відпрацьованих коштів 
18,26 тис. грн.); 

– за участю "Наукового парку" на базі ОНПУ створено Український науковий 
центр фундаментальних досліджень енергетики та екології; 

– За участю НП ОПУ (як засновника) створена "Національна асоціація 
наукових, технологічних парків та інших інноваційних організацій 
України"; 

 Для залучення внутрішніх і іноземних інвесторів були підготовлені і 
підписані: 

– договір про партнерство в "Найважлівішіх проблемах хімії та розвитку хімічніх 
технологій" з ТОВ "Будівельна компанія« Ескадор "; 

– агентська угода на право представлення своїх інтересів і виконання 
узгоджених дій на території Китайської Народної Республіки з ТОВ «Агентство 
з розвитку ділового співробітництва "Інтелсервіс" (м. Суми). 

 

Н Д Р С  

У цьому навчальному році взяли участь в різних формах наукової роботи 
5025 студентів ОНПУ (201/2015 н.р. – 5129 студ.) в тому числі 520 студ. (120 ст.) 
коледжів, на 296 студентів більше в порівняУНІ з минулим навчальним роком, що 
становить 60% (в 2014 / 2015уч.г. - 55,4%) від загальної кількості студентів денної 
форми навчання разом з коледжами. 

Конкурс наукових робіт на здобуття премії Президії Національної 
академії наук України. 

На конкурс було направлено 6 робіт. З них 1 студентська робота відзначена 
Дипломом та 5 – Грамотами Президії НАН України 

Це роботи студентів, науковими керівниками яких є: проф. Максимов М.В., 
проф. Пелих С.М., доц. Декина С.С., доц. Бондарчук А.С., доц. Бєглов К.В., ас. 
Грицаєнко А.С. 
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Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України була проведена 
Всеукраїнська студентська Олімпіада з навчальних дисциплін та 
спеціальностей в 2-а етапи. 

Перший внутрішньовузівський за спеціальностями – взяли участь 921 
студ. (2014/2015 н.р. - 767, що на 154 студ. менше) по 44 спеціальностями (44). 
Переможцями стали 45 студентів, зайнявши призові місця. 

Перший етап з навчальних дисциплін – взяли участь 681 студ. за 35 
навчальними дисциплінами. Переможцями стали 36 студентів. Переможці 
нагороджені грошовими преміями. 

Другий Всеукраїнський етап Олімпіади за 22 навчальними дисциплінами 
і 17–ма спеціальностями – взяли участь 133 студенти. В цьому році студентів, які 
взяли участь у другому турі, було в 2 рази більше. 

За результатами студенти завоювали наступні дипломи: 
• 1 місце – ІБЕІТ (2), ІЕЕ (4), ІКС (3), ІПТДМ (2), ГФ (3), УНІ (2); 
• 2 місце – ІБЕІТ (1), ІЕЕ (1), ІКС (2), ІІБРТ (3); 
• 3 місце – ІБЕІТ (1), ІЕЕ (1), ІКС (3), ИМБ (1), ІПТДМ (2), ІІБРТ (1). 

Це студенти кафедр: технології машинобудування, електропостачання та 
енергоменеджменту, підйомно–транспортного та робототехнічного обладнання; 
соціальної роботи і кадрового менеджменту; документознавства та інформаційної 
діяльності; комп'ютерних інтелектуальних систем і мереж; обліку, аналізу та 
аудиту; та ін. 

У 39–і міжнародних наукових конференціях брали участь понад 100 
студентів (ІІБРТ – 50, ІБЕІТ – 15, ІПТДМ – 12, ІКС – 21). 

Наші студенти брали участь в Олімпіаді з програмування в Парижі і в ХІ–й 
міжнародній олімпіаді з програмування в Києві (10 чол.); в 5–ти міжнародних 
Інтернет–конференціях. 

У цьому році на базі університету були проведені наукові конференції: ІБЕІТ 
– 7 конференцій, брало участь 186 студ .; ГФ – 7 конференцій – 51 студ .; ИМБ – 5 
конференцій – 63 студ.; ІКС – 22 конференції – 191 студ. 

За результатами НДРС:  1-е місце – ІКС – 26 балів.; 2-е місце – ІЕЕ 22 б.;  
3-е місце – ІБЕІТ – 18 б. 

Динаміка і результати участі студентів у науковій роботі 

Найменування 
показника наукової та 

науково–технічної 
діяльності ВНЗ 

2014 2015 2016 

К–кість 
студ. 

Нагороди 
К–кість 
студ. 

Нагороди 
К–кість 
студ. 

Нагороди 

Всеукр. студ. олімпіада 35 10 дипл. 72 17 дипл. 133 31 дипл. 

Всеукр. конкурс студ. 
науков.рабіт 

56 11 дипл. 74 18 дипл. 62 18 дипл. 

Конкурс НАН України 6 2 дипл. 9 
1 дипл., 

6 гр. 
6 6 дипл. 

Міжнар. конференції 13 
Заохоч. 
дипл. 

117 2 дипл. 31 – 

Конкурси  5 – 6 4 дипл. 42 2 

Міжнар. олімпіада  12 2 дипл. 8 2 дипл. 10 1 

Міжнар. конкурси 7 1 дипл. 5 1 дипл. – – 

Всеукр. конкурс 20 2 дипл. 8+14 8 дипл. 4 2 

Всеукр. (обласн.) 
олімпіада 

2 2 дипл. 16 14 дипл. 12 2 
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Фінансово-господарська діяльність  

Основні підсумки фінансово-господарської діяльності виглядають наступним 
чином: 

 всього освоєно – 204 млн.грн., при цьому власні кошти складають – 39% 
(80 млн.грн.). При цьому на зарплату з нарахуваннями витрачено 143 
млн.грн. (в поточному році середньомісячна зарплата ПВС склала 6550 
грн.; УВП – 2860 грн.; АХП – 2100 грн.), на оплату комунальних послуг – 
18 млн.грн., витрати на відрядження – близько 1 млн.грн., стипендія – 33 
млн .грн., податки – 4 млн.грн. Все це в сумі становить 96% кошторису. 
Решта 4% витрачалися на оплату послуг зв'язку, обслуговування 
комп'ютерного парку (в т.ч. витратні матеріали), прання білизни в 
студмістечку, а також на ремонт аварійних об'єктів (наприклад, пориви 
кабелів або тепломережі). 

На жаль, на розвиток матеріально–технічної бази та придбання нового 
обладнання (в т.ч. комп'ютерів) фінансів не залишається. Тому рішення задач 
оновлення та модернізації лабораторно–дослідного устаткування необхідно 
вирішувати в рамках виконання грантів і госпдоговірних робіт, а також шляхом 
створення лабораторій спільно з провідними світовими фірмами. Такий досвід є на 
енергетичному факультеті (ІЕКСУ), в ІЕЕ, ІКС і МСІ. 

Разом з тим за невеликі фінансові ресурси, що залишилися, був закінчений 
ремонт військової кафедри, проведено монтаж і підключення 2–х електрокотлів в 
головному навчальному корпусі (ГУК)з додатковим циркуляційним насосом, 
проведено ремонт 7,5 км кабельних ліній (на суму 180 тис.грн.), перевірено і 
відновлено працездатність 8 трансформаторів (320 тис.грн.), для забезпечення 
можливості електрообігріву будівель, проведено капітальний ремонт мереж 
санвузлів ГУКу, ремонт магістральних водопроводів і теплотраси. Цих робіт явно 
недостатньо для утримання в належному стані основні фонди та інженерні мережі, 
тому я закликаю всі підрозділи проявляти активність в пошуках спонсорських 
фінансів для вирішення наших поточних завдань.  

Хочу відзначити активність керівництва студмістечка в пошуку і 
використаУНІ додаткових ресурсів для вирішення поточних завдань. 

До складу студентського містечка входять 7 гуртожитків, в яких проживає 
3236 студентів і 23 аспіранти, що разом становить 3259 осіб і відповідає 
нормативу санітарного паспорта. 

У студентському містечку проводився і продовжує проводитися комплекс 
планово–попереджувальних ремонтних і відновлювальних робіт силами технічної 
служби студентського містечка із залученням підрядних організацій. 

Так завершена заміна вітражних вікон на металопластикові в коридорах, на 
сходових майданчиках гуртожитку № 7 в половині, де проживають студенти ІБРТ з 
1 по 9 поверхи в кількості 9 шт, що значно зменшило теплові втрати в гуртожитку. 
Також були виконані роботи по шпаклівці і фарбування стін, перил, на маршових 
сходах в коридорах з першого по тринадцятий поверхи половини ІБРТ. 

Виконано роботи щодо заміні вікон на сходових майданчиках на 4–х 
поверхах в гуртожитку № 6, проведено косметичний ремонт на третьому поверсі з 
заміною світильників на сходових маршах, а в гуртожитку № 5 замінено 2 
балконних вікна з дверима і виконано косметичний ремонт 8–го поверху, а також 
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виконано капітальний ремонт покрівлі гуртожитку № 5 (1212,5 м2 покрівельного 
полотна). 

Завершено роботу щодо заміні вікон в холі на першому поверсі в гуртожитку 
№ 4, крім того, завершено роботу щодо повної заміні магістральних трубопроводів 
холодної води (близько 400 м) по підвалу гуртожитку. 

Виконано ремонт приміщень машинного відділення ліфтів, камери схову, 
пральної кімнати 8–го і 9–го поверхів гуртожитку № 1. 

Проведено роботи по розширенню дії камер відеоспостереження в 
гуртожитках № 3, № 4 та № 7. 

Постійно протягом всього навчального року проводиться планомірна робота 
по розселенню студентів, поліпшення їх житлово–побутових і соціальних умов 
проживання в гуртожитках. У кожному з гуртожитків на протязі всього навчального 
року проводяться заходи, спрямовані на виховання та становлення студентської 
молоді, пропаганді здорового способу життя, фізичного і морального формування 
особистості студентів. 

 

Завдання колективу університету в новому році  

Директорам інститутів (деканів факультетів): 

 Взяти під особистий контроль розробку і впровадження освітніх програм з 
нових спеціальностей на основі компетентнісної моделі, а також впровадження 
ефективних технологій організації самостійної роботи студентів. 

 Спільно з відділом аспірантури контролювати організацію освітнього процесу 
для першого набору PhD. 

 Продовжити роботу щодо переходу до викладання магістерських програм 
іноземними мовами. 

 Розробити і впровадити методи підвищення ефективності кураторської роботи. 

 Дати пропозиції щодо проведення на базі університету студентських олімпіад, 
конкурсів, міжнародних конференцій, зимових і літніх освітніх шкіл. 

Проректору з наукової роботи: 

 Взяти під особистий контроль роботу науково-технічної ради з метою 
стимулювання і контролю наукової роботи та активності публікацій 
співробітників університету. 

 Активізувати роботу щодо включення збірника Праць вчених ОНПУ до 
наукометричної бази "Scopus". 

 Взяти під особистий контроль організацію ефективної роботи "Наукового парку 
ОНПУ" і забезпечити активну участь в роботі Парку наукових і науково-
педагогічних працівників університету. 

Проректору з науково-педагогічної та виховної роботи: 

 Розробити положення про кураторську роботу в ОНПУ. 

 Взяти під особистий контроль проведення курсів з іноземних мов для 
викладачів, а також підготовку і впровадження магістерських програм 
іноземними мовами. 

 Спільно з деканами розробити план роботи з узгодження навчальних програм 
за програмою "подвійний диплом" з вузами - партнерами в країнах ЄС. 
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 Спільно з керівництвом Палацу культури ОНПУ активізувати роботу щодо 
участі колективів художньої самодіяльності у всеукраїнських та міжнародних 
конкурсах і фестивалях. 

Проректору з науково-педагогічної та методичної роботи: 

 Взяти під особистий контроль роботу по впровадженню в життя навчальних 
планів нових спеціальностей, їх методичного забезпечення та організації 
навчального процесу в університеті. 

 Організувати роботу по розробці і впровадженню нових методів 
профорієнтаційної роботи та перебудови роботи приймальної комісії в зв'язку 
зі зміною порядку зарахування до ВНЗ. 

 Взяти під особистий контроль методичне, програмне та технічне забезпечення 
дистанційного навчання в університеті. 

Проректору з міжнародних зв'язків: 

 Здійснювати роботу щодо розширення співпраці з провідними університетами 
Європи і світу в області створення спільних навчально-наукових центрів і 
академічних обмінів. 

 Розробити стратегію постійного збільшення кількості іноземних студентів, 
магістрів, аспірантів. 

Проректору з розвитку університету: 

 Активізувати роботу по переходу на енергозберігаючі технології енерго- та 
теплопостачання університету. 

 Розробити план ремонтно-будівельних робіт і оновлення матеріальної бази 
університету на 2017 рік. 

 

 

 

 

 

Р е к т о р  О Н П У   

Заслужений працівник освіти 
України, доктор технічних наук, 
професор 

  

 

Г.О.Оборський  
 

 


