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Згідно контракту № I-72 від 20.07.2015р. термін роботи на посаді ректора 

Одеського національного морського університету з 20.07.2015р.  
 
На виконання листа МОН України від 29.12.2015р. № 1/9-630, положень 

Статуту ОНМУ представляю даний звіт за 2015р. про основні результати моєї 
діяльності.   

В даному звіті зазначені основні напрямки діяльності та проаналізовані 
результати, які отримані Одеським національним морським університетом під моїм 
керівництвом та при моїй безпосередній участі. 
 

Проведення навчально-виховного процесу щодо підготовки фахівців 
відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів на рівні державних стандартів 
якості освіти 

Одеський національний морський університет (до 1994 року Одеський 
інститут інженерів морського флоту, 1994 - 2002 Одеський державний морський 
університет, з 26 лютого 2002р. Одеський національний морський університет) 
виконує своє призначення як єдиний центр підготовки та перепідготовки берегових 
спеціалістів морегосподарського комплексу держави. Концепція розвитку 
університету передбачає підготовку фахівців для забезпечення всіх видів діяльності 
морегосподарського комплексу України з урахуванням соціально-економічних 
потреб держави. 

Зміст, обсяг і рівень освітньої та фахової підготовки в ОНМУ ґрунтується на 
системі стандартів вищої освіти. Забезпечення вимог державного стандарту вищої 
освіти в ОНМУ відображається переліком напрямів та спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка фахівців в ОНМУ за відповідними освітньо-
кваліфікаційними рівнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
29.04.2015р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».   

Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого 
спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра здійснюється в 10 галузях знань з 12 
спеціальностей згідно Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-
кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра 
та ліцензованого обсягу, затвердженого Міністерством освіти і науки України 
10.12.2015р. 

З метою забезпечення процесу імплементації Закону України «Про вищу 
освіту» від 01.07.2014р. № 1556-VII в Одеському національному морському 
університеті розроблений і прийнятий Конференцією трудового колективу Статут 
ОНМУ, який переданий на затвердження до Міністерства освіти і науки України. 

В питаннях удосконалення системи організації навчального процесу: 



1) відкориговане та введено в дію Положення про організацію навчального 
процесу в ОНМУ; 

2) розроблені та затверджені норми часу для планування і обліку навчальної, 
методичної, наукової й організаційної роботи науково-педагогічних працівників; 

3) впроваджено систему повторного вивчення дисциплін студентами та 
переведення студентів на наступний курс із заборгованостями, якщо вони не 
перевищують 20 кредитів. 

В 2015 році збільшений ліцензований обсяг за спеціальностями 
«Експлуатація СЕУ» (за ОКР «бакалавр»), на заочній формі навчання 
«Правознавства», «Економіка підприємств», «Менеджмент організацій і 
адміністрування», «Інформаційні управляючі системи та технології», «Організація 
перевезень і управління на транспорті», «Транспортні системи» (ОКР – магістр). 
Узгоджена з Міністерством освіти і науки таблиця відповідності спеціальностей 
згідно з новим переліком. 

В рамках прийнятою Вченою радою у вересні 2015 року Концепції розвитку 
університету проведені структурні зміни: 

- виконаний перерозподіл функцій між проректорами, виведена зі штатного 
розкладу посада проректора з розвитку університету, введена до штатного розкладу 
посада проректора з навчально-організаційної роботи; 

- ліквідовані структурні підрозділи – центр післядипломної освіти та 
підвищення кваліфікації та центр довузівської підготовки молоді, на їх базі 
створено центр освітніх послуг. Центр освітніх послуг пройшов огляд інспекції з 
дипломування моряків та отримав дозвіл на підготовку за програмами курсів 
підвищення кваліфікації моряків: судноводіїв, суднових механіків та 
електромеханіків; 

- перерозподілені функції у навчальному відділі, що дозволило ліквідувати 
відділ практики та працевлаштування; 

-  оптимізація структури університету дозволила скоротити штатний розпис 
на 10%.  

  По всім напрямкам за всіма спеціальностями розроблені навчальні та робочі 
плани. В навчальних планах відповідно до нового переліку спеціальностей значна 
увага приділяється вибірковим навчальним дисциплінам, насамперед дисциплінам 
вільного вибору студента.  

Запроваджується в якості основного виду поточного контролю успішності 
студентів – тестовий контроль.  

З метою впровадження в освітній процес дистанційних форм навчання в 
університеті проведена вся підготовча організаційна робота: 

- отримано згоду Міністерства освіти і науки України на впровадження 
дистанційної форми навчання; 

- розроблено і затверджено Вченою радою Положення про впровадження 
дистанційного курсу в навчальний процес; 

- при центрі освітніх послуг створено сектор дистанційного навчання; 
- робочою групою розроблено дистанційний курс для науково-педагогічних 

працівників з розробки дистанційних курсів; 
- кафедрами університету призначені відповідальні за розробку дистанційних 

курсів дисциплін кафедри. 
Показники  навчання студентів денної форми навчання мають такий вигляд: 

 Якість навчання 57,3 %;  
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 Середній бал –72;  
 Абсолютна академічна успішність –93 %.  
Кількість осіб: 
 залишились на повторне навчання  8 осіб, 
 знаходяться в академічній відпустці 26 осіб, 
 відраховано за академічну неуспішність 19 осіб. 
У 2015 вийшли у світ збірники наукових праць «Вісник ОНМУ» 4 номери 

загальним обсягом 61,6 друкованих аркушів; «Розвиток методів управління та 
господарювання на транспорті» 4 номери загальним обсягом 44,5 друкованих 
аркушів. Всього Видавництвом університету видано навчальних посібників, 
методичних вказівок, конспектів лекцій, тезисів доповідей, програм конференцій 
загальним обсягом 345,00 друкованих аркушів. 

Під моїм керівництвом та при моїй безпосередній участю ОНМУ розширює 
співпрацю з іноземними університетами, інститутами та компаніями. На звітній 
період в ОНМУ діє 62 договори та протоколів про співробітництво )11 підписано у 
20015р.). 

ОНМУ є членом та бере участь у таких міжнародних організаціях: 
1. Хартія європейських університетів -Magna Charta; 
2. Міжнародна асоціація морських університетів -IAMU; 
3. Асоціація європейських університетів -EUA; 
4. Організація Центральноєвропейська ініціатива – СЕІ, Італія (ОНМУ – 

координатор від України); 
5. Південно-східний європейський форум транспортних досліджень, SETREF. 
6. Академічний вплив ООН – United Nations Academic Impact. 
ОНМУ приймає участь у 6 міжнародних проектах.  
1. Tempus: 517374-Tempus-1-2011-1-RUTEMPUS-JPCR «Комунікаційні та 

інформаційні технології задля посилення безпеки та ефективності руху: EU-RU-UA 
Магістерська та PhD програми з інтелектуальних транспортних систем» 
(“Communication and Information technology for Improvement Safety and Efficiency of 
Traffic flows: EU-RU-UA Master and PhD Programs in Intelligent Transport Systems 
(CITISET)”). 

2.  Erasmus Mundus Masters Courses (EMMCs) Action 1 - Erasmus Mundus 
Master Course on Maritime Spatial Planning (Магістерські курси з морського 
просторового планування)- EMMCMSP 520095-EM-1-2011-1-IT-ERA MUNDUS-
EMMC.  

3. Erasmus Mundus action 2. - ALRAKIS II (Azerbaijan, Armenia, Georgia, 
Ukraine). 
 4. Joint Operational Program “BLACK SEA 2007-2013”. Creation of 
Interuniversity centre for risk management and assessment for prevention of ecological 
and technological risks in the Black Sea – IUCRISKMAN.  

5. Joint Operational Program “BLACK SEA 2007-2013”. SECURING TRANSIT 
CONTAINERS (SETRACON)  

 6. Joint Operational Program “BLACK SEA 2007-2013”.  A Scientific Network for 
Earthquake, Landslide and Flood Hazard Prevention - SciNetNatHaz «Формування 
наукової мережі для попередження ризиків землетрусів, зсувів і повеней». 

В 2015 році  спільно з іноземними ВНЗ-партнерами були реалізовані наступні 
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проекти: 
1. Навчання студентів по спільній програмі ОНМУ з державним 

університетом Південного Міссурі (MSSU) (США) за спеціальністю «Спеціаліст в 
менеджменті». У 2 семестрі 2015 року 6 студентів проходили навчання в США.  

2. Спільно з Університетом ім. проф. А. Златарова на підставі Договору про 
академічне, наукове та культурне співробітництво, з метою розповсюдження 
результатів проекту 2.2.1.73194.264 «Створення між університетського центру з 
оцінки та управління екологічними та технологічними ризиками на Чорному морі 
(IUCRISKMAN)» за Спільною Операційною Програмою «Басейн Чорного моря 
2007-2013» були: 

- організована спеціалізація «Управління ризиками» за спеціальністю 
«Управління проектами», викладання проводилось англ. мовою спеціалістами з 
Болгарії, Румунії та України. Навчання пройшли 11 осіб, які отримали міжнародні 
сертифікати. 

- організована Літню студентську академію «Ризики Чорного моря, пошуки 
рішень» (м. Бургас, Болгарія) в період з 09.07.2015 по 13.07.2015р. В академії 
прийняли участь 11 студентів та аспірантів ОНМУ, всі вони отримали сертифікати.  

3. В рамках проекту CITISET була проведена літня школа в ОНМУ.  
4. В рамках проекту Erasmus Mundus action 2. - ALRAKIS II (Azerbaijan, 

Armenia, Georgia, Ukraine) 2 студентки факультету транспортних технологій та 
систем проходили навчання протягом 1 семестру в Італії та Франції.  

5. В рамках Протоколу про співробітництво між ОНМУ та Шанхайським 
морським університетом (КНР) у сфері обміну студентами 7 студентів ОНМУ 
протягом 4 місяців  проходили навчання в ШМУ. 

6. Два студенти ОНМУ отримали державні стипендії КНР для навчання в 
магістратурі: студентка кораблебудівного факультету для навчання в магістратурі 
Далянського технологічного університету; студент факультету транспортних 
технологій для навчання в магістратурі ШМУ.  

7. В рамках договору про співробітництво між ОНМУ та Університетським 
коледжем Аалесунд (Норвегія) 2 студенти кораблебудівного факультету проходять 
навчання в магістратурі в Університетському коледжі Аалесунд за стипендіальною 
програмою Quota Scheme, яка надається урядом Норвегії.  

В період 06.07-22.07.2015р. була організована ознайомча практика на поромах 
Греції для студентів факультету транспортних технологій та систем, були проведені 
практичні заняття на 4 поромах різних типів. 

15 червня 2015 року в ОНМУ був проведений семінар “Інструменти 
підтримки мобільності науковців в рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки”. 
Організаторами виступили Фундація Central European Academy Studies and 
Certification (CEASC), Університет Економіки (WSG), м. Бидгощ (Польща), 
Європейський Центр ім. Роберта Шумана та Мережа пунктів Європейської 
Інформації Europe Direct.  
 Спільно з університетом Бремена (Германія) були подані заявки на участь у 
спільних міжнародних проектах, які пройшли відбір і починають виконуватись з 
2016 року.  
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існуючих процесів. 
У 2015 році ОНМУ успішно пройшов перевірку системи менеджменту якості 

на відповідність ДСТУ ISO 9001:2009 (ІСО 9001:2008, IDT)  сертифікаційною 
організацією «Бюро Верітас Сертифікейшен Україна» та отримав Сертифікат 
відповідності від 05.11.2015р. №0078. 

 
Виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань 

ОНМУ 
В 2015році набір студентів здійснювався на денну та заочну форми навчання 

за всіма напрямами підготовки та спеціальностями, які визначені ліцензією.  
На перший курс за ОКР «Бакалавр» було подано 2800 заяв. 
За підсумками вступної кампанії було зараховано на перший курс денної 

форми навчання за ОКР «Бакалавр» за рахунок бюджету 264 осіб, за рахунок 
фізичних та юридичних осіб - 201 вступників.  

Всього на денну форму навчання за ОКР «Бакалавр» було зараховано 571 
вступників, що на 41 вступника більше ніж у 2014 році.  

На бакалаврат за денною та заочною формами було зараховано  22 іноземця, 
на підготовчі курси 21 іноземних громадян .  

На заочну форму навчання за ОКР «Бакалавр» було зараховано за рахунок 
фізичних та юридичних осіб 295 вступника, що на 234 вступників більше ніж у 
2014 році.  

Разом в 2015 році в університет було зараховано 1518 осіб, у тому числі: 
- бакалаврів 866 осіб (з них 295 на заочну форму навчання); 
- спеціалістів 453 осіб ( з них 255 на заочну форму навчання); 
- магістрів 199 осіб ( з них 82 на заочну форму навчання). 

До Іллічівського морського коледжу ОНМУ зараховано за ОКР «Молодший 
спеціаліст» 93 особи, з них 70 осіб на місця за державним бюджетом, 23 особи за 
рахунок фізичних та юридичних осіб; за ОКР «Кваліфікований робітник»: на базі 9 
класів зараховано 180 осіб; на базі 11 класів – 85 осіб. 

Державне замовлення з прийому на навчання на освітньо-кваліфікаційними 
рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» у 2015р. виконано в повному обсязі. 

У порівнянні з 2014/2015 н.р.: 
- зменшився обсяг держзамовлення за ОКР «Бакалавр» з нормативним 

терміном навчання на 30 місць; 
- збільшилась кількість вступників-іноземних громадян на 3 особи (у 1,07 

рази); 
- збільшився обсяг прийому на навчання за рахунок юридичних та фізичних 

осіб на 71 особу. 
Державне замовлення з випуску за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

«Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» у 20154р. склало 287 осіб, за замовленням 
фізичних та юридичних осіб – 1093 осіб.   

Випуск фахівців за ОКР «Молодший спеціаліст» становив 340 осіб, з них 
молодших спеціалістів – 53 осіб, фахівців з робітничих професій – 287 осіб.  

Протягом 2015 року були організовані та проведені певні профорієнтаційні 
заходи, а саме двічі проведений «День відкритих дверей ОНМУ», які відвідали 
більш ніж 500 осіб.  

На базі приймальної комісії працює «Піар центр ОНМУ», основною метою 
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якого є формування привабливого іміджу університету, підвищення 
конкурентоспроможності та збільшення кількості вступників до ОНМУ. 

 
Наукова і науково-технічна діяльність ОНМУ 
За рахунок держбюджету в 2015р. науково-дослідні роботи  виконувалися по 

5 темам з фінансуванням 544,2 тис. грн. та 2 госпдоговірним роботам з 
фінансуванням 115,2 тис. грн. (у порівнянні з минулим звітнім роком 5 тем з 
фінансуванням 485,6 тис. грн. та 4 госпдоговірні роботи з фінансуванням 305,3 тис. 
грн. відповідно). 

Держбюджетна тематика виконувалась за 5 темами працівниками 5 кафедр 
ОНМУ, всі науково-дослідні роботи є перехідними. Госпдоговірні роботи 
проводились за 2 темами на 2 кафедрах та у науково-дослідному інституті, науково-
дослідні роботи завершені. 

Науково-дослідні роботи виконувались на 31 кафедрах, з них завершені у 
2015 році – 15.  

Для впровадження до морегосподарського комплексу передано 25 розробок, 
до залізничного транспорту - 8 розробок.  

Проведена робота по комерціалізації 1 патенту на винахід, отриманого у 
2015р. Всього у 2015 році подано 6 заявок на винаходи, отримано 2 патенти. 

В 2014 році в ОНМУ проведено: 
- 1 міжнародна науково-практична конференція:   
- 2 всеукраїнські науково-практичні конференції студентів та молодих 

учених; 
- 1 регіональна науково-технічна конференція. 
Протягом першого семестру 2015/2016 навчального року був проведений 

Перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природних, 
технічних і гуманітарних наук, на який було подано 11 наукових робіт. Керівництво 
науковим дослідженням студентів здійснювало 10 викладача на 9 кафедрах. За 
результатами Першого туру надіслано 7 робіт до 6 базових ВНЗ  за 6 галузями 
науки.  

Протягом 2015 року 16 студентів приймали участь у виконанні науково-
дослідних робіт, з них 7 студентів з оплатою праці.  

Опубліковано 15 наукових статей студентів у випуску №8 збірника наукових 
праць студентів «Економіка та управління на морському транспорті», який видано 
сумісно Одеським національним морським університетом та Інститутом проблем 
ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України.  

В університеті активно функціонують студентські наукові гурти, роботі яких 
приймає участь близько 90 студентів.  

В межах IX міжнародної виставки-конференції «Інтер-ТРАНСПОРТ» 
Науковим товариством студентів та аспірантів ОНМУ був проведений круглий стіл 
«Формула майбутнього фахівця: бізнес плюс освіта в морській галузі».  

Щороку науковці університету отримують стипендії Кабінету Міністрів 
України для молодих учених. Так, у 2015р. стипендію отримували 3 науковця.   

 
Підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 

(кандидатів, докторів наук) та їх атестація щодо присвоєння вчених звань  
В університеті здійснюється підготовка фахівців вищої кваліфікації через 
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докторантуру за 3 науковими спеціальностями, аспірантуру та систему 
пошукувачів наукових ступенів поза аспірантурою за 19 науковими 
спеціальностями.  

Станом на 01.01.2016р. в аспірантурі навчаються 80 аспірантів, з них 2 
іноземця; за контрактом 12 осіб; 2 докторанта, 15 здобувачів, з них 3 за контрактом.  

У 2015 р. до аспірантури прийнято 30 осіб, з них – 103 на навчання з 
відривом від виробництва, 15 – без відриву від виробництва, з них 5 осіб прийнято 
на навчання понад державне замовлення за контрактом.  

За формами навчання загальна кількість аспірантів складає: 
– з відривом від виробництва – 33 аспіранти, з них 5 навчається за 

контрактом; 
– без відриву від виробництва – 47 аспірантів, з них 7 навчаються за 

контрактом. 
Випуск у 2015 році складає: 14 аспірантів, з них 7 осіб без відриву від 

виробництва, 7 осіб з відривом від виробництва.  
Крім того, у 2015 році відбувся захист кандидатських дисертацій 5 

випускників аспірантури ОНМУ минулих років. 
Мною забезпечені умови для продовження роботи спеціалізованої вченої 

ради  Д 41.060.01 із правом прийому до захисту кандидатських та докторських 
дисертацій з 3 спеціальностей: 05.13.22 “Управління проектами та програмами”; 
05.22.01 “Транспортні системи; 05.22.20 “Експлуатація та ремонт засобів 
транспорту”. Загальна кількість проведених у 2015 році засідань з захисту  
кандидатських дисертацій – 4, всі захисти затверджені.   

Кількість захищених викладачами ОНМУ кандидатських дисертацій – 4, 
одна з них поза межами ОНМУ. Кількість захищених викладачами ОНМУ 
докторських дисертацій – 1, поза межами ОНМУ.  

У 2015 році затверджено Атестаційною комісією 2 кандидатських та 1 
докторська  дисертації. 

У звітному періоді  отримали вчене звання  «професор» - 4 особи, «доцент» – 
14 осіб.  

 
Проведення підготовки та перепідготовки педагогічних, науково-

педагогічних працівників і спеціалістів ОНМУ, їхнього економічного, правового 
й професійного навчання, включаючи обов’язкове особисте підвищення 
кваліфікації або перепідготовку, але не рідше одного разу за п’ять років 

Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу щорічно 
здійснюється за планом, у якому враховується потреба у ознайомленні викладачів з 
новинами у галузевій та науковій сферах. У звітному періоді продовжена робота 
постійно діючого семінару щодо підвищення науково-педагогічної кваліфікації та 
обміну досвідом викладачів ОНМУ.  

Основна форма – стажування в наукових та навчальних закладах, на 
підприємствах, в установах морської галузі та інших господарських галузях. У 
2015 році пройшли стажування 70 викладачів ОНМУ. Крім того, на базі ОНМУ 
забезпечено проходження стажування для 36 викладачів з інших ВНЗ.  
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конференцій.  
 
Додержання прав і законних інтересів осіб з особливими потребами 
Серед вступників, зарахованих на 1 курс денної та заочної форм навчання, 

було 7 осіб пільгової категорії, у тому числі 2 – дітей-сиріт, 3 – інвалідів І та ІІ груп.  
Основні умови колективного договору адміністрацією університету 

виконуються.  
У відповідності до плану соціально-економічного розвитку ОНМУ у звітному 

періоді було забезпечено: 
– студентів-сиріт грошовою компенсацією на продукти харчування, одяг та 

придбання навчальної літератури – 339853,18 грн.; 
– медичним обслуговуванням співробітників, студентів та аспірантів; 
– страхування співробітників – 6647,79 грн.; 
– автотранспортне забезпечення поїздок; 
– робота комісії з соціального страхування; 
– оплата лікарняних листків. 
 
Фінансове-економічне становище ОНМУ. Цільове та ефективне 

використання коштів загального та спеціального фонду державного бюджету 
   Головною метою фінансово-господарської діяльності є забезпечення 
функціонування всієї структури університету.  Під моїм керівництвом забезпечено 
високоефективне і стійке фінансове-економічне становище. Поєднання 
перспективного та оперативного планування фінансово-господарської діяльності 
університету, контроль за надходженням і використанням грошових коштів дали 
змогу забезпечити повне і своєчасне фінансування прийнятих в університеті 
програм. 

Діюча в ОНМУ система управління передбачає складання щорічного 
фінансового плану та плану закупівель, відстеження витрат по місяцям та  
контроль виконання закупівель.  

Фінансування здійснюється за рахунок загального фонду бюджету та 
спеціального фонду бюджету.  
 Головними джерелами надходжень до спеціального фонду були кошти за 
надання освітянських послуг відповідно до Постанови Кабінету міністрів України 
від 27.08.2010р. №796, а саме: контрактна форма навчання (студентів, аспірантів, 
слухачів центр підвищення кваліфікації, слухачів центру довузівської підготовки 
молоді, навчання іноземних студентів, додаткових освітніх послуг), оренда 
приміщень, проживання в гуртожитках, проведення наукових досліджень, 
благодійна/спонсорська допомога. 
 У 2015 році надходження до загального фонду склали 39 695 486,22 грн. у 
тому числі: 

-  «Підготовка кадрів» - 39 151 285,22 грн.;  
-  «Дослідження та наука»  - 544 201,00 грн. 
Надходження до спеціального фонду загалом від наданих платних послуг  

склали 27 277 260,29  грн., у тому числі: 
 - надходження коштів у сфері освітньої діяльності – 24 401 360,28 грн.; 
 - надходження коштів у сфері господарської діяльності – 2 580 881,77 грн.; 
 - надходження оренди майна – 179 869,19 грн.; 
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 - надходження коштів з наукової діяльності (госпдоговори) – 115 149,05 грн.  
 Інші джерела власних надходжень (гранти, благодійна допомога) – 
2 305 872,07 грн., у тому  числі: 

- отримання грантів та дарунків – 2 264 310,43 грн.; 
- проценти банка (депозит) – 41 561,64 грн. 
Далі наведено структуру видатків загального та спеціального фондів 

бюджету 
Загальний фонд бюджету Спеціальний фонд бюджету 

вид видатків сума (грн.) вид видатків сума (грн.) 
оплата праці 25 852 202,07 оплата праці 20 894 420,36
комунальні послуги 1 240 201,39 комунальні послуги  4 417 492,76 
стипендія  12 058 881,76 утримання університету 2 939 372,99 

_ _ придбання  
догороцінного 
обладнання 

 
11 330,00 

_ _ придбання  
бібліотечних фондів 

11 348,22 

_ _ придбання  
комп’ютерної техніки 

200 851,00 

– – капітальне будівництво – 
– – капітальний ремонт 208 633,80 

ВСЬОГО 39 151 285,22 ВСЬОГО 28 683 449,13
 

Всі кошти витрачались відповідно до кошторисів, затверджених 
Міністерством освіти і науки України. За рахунок коштів загального фонду 
здійснюються виплати заробітної плати, стипендій, виплат дітям - сиротам, а також 
сплачуються комунальні послуги. Збільшення видатків: 

- на заробітну плату у 1,02 рази; 
- на стипендіальне забезпечення у 1,04 рази; 
- на харчування та одяг дітей-сиріт – у 1,32 рази. 
За рахунок коштів спеціального фонду здійснювалося утримання 

університету, закупівля обладнання і т.і. 
Університет зареєстрований Державною податковою інспекцією 

Приморського району м. Одеси як неприбуткова організація. 
 
Додержання умов колективного договору, статуту ОНМУ 
Основні умови колективного договору адміністрацією університету 

виконуються. Програма соціально-економічного розвитку готується адміністрацією 
та погоджується з профкомами. При проведенні реорганізації підрозділів, в тому 
числі при звільнені співробітників за скороченням штату  адміністрація  сприяє 
працевлаштуванню та забезпечує інші необхідні заходи, передбачені 
законодавством. Про планування реорганізації структурних підрозділів 
адміністрація інформує профкоми. Адміністрація виконує взяті зобов’язання з 
питань: 

 розробки та реалізації заходів щодо збереження наявних і пошуку нових 
джерел фінансування,  
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формування кошторису доходів і витрат (соціальна частина кошторису 
погоджується з профкомами), 

встановлення доплат за несприятливі умови праці, суміщення посад, 
розширення зони обслуговування надання оплачуваних щорічних, пільгових та 
додаткових відпусток і т.і.     

У 2015 році проводились виплати матеріальної допомоги співробітникам, 
студентам та аспірантам в межах існуючої економії фонду заробітної плати.  

Протягом року організовувались туристичні поїздки працівників та студентів 
за організаційною допомогою профспілок. 

Продовжує свою роботу  Рада ветеранів ОНМУ. 
Здійснюється особистий прийом ректора, за звітній період прийнято 57 

відвідувачів.  
Протягом 2015 року профспілкові організації залучались до участі у 

засіданнях адміністрації та ректоратах з питань умов праці та соціального захисту 
працівників ОНМУ, до участі у комісії соціального страхування, комісії з 
призначення надбавок і т. ін.   

 
Захист інформації, що складає державну, службову та комерційну 

таємницю відповідно до Законів України «Про державну таємницю» та «Про 
інформацію» 

Виконання цього пункту забезпечується у відповідності до існуючих 
нормативних актів з зазначеного напрямку. Для визначення можливості відкритого 
опублікування матеріалів, підготовлених до друку працівниками університету, 
працюють експертні комісії по всім напрямкам досліджень, які виконуються в 
університеті, з числа досвідчених доцентів та професорів. Виконання 
університетом його статутних завдань, реалізація будь-яких відносин з фізичними 
та юридичними особами, в тому числі опрацювання запитів, зроблених відповідно 
до законів «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» відбувається 
виключно в межах вимог Закону України «Про захист персональних даних» і з 
дотриманням всіх його вимог.  

 
Дотримання законодавства, вживання заходів щодо вдосконалення 

управління, зміцнення договірної, трудової дисципліни 
В штатному розписі університету існує посада юрисконсульта, на якій на 

постійній основі працює відповідний фахівець. В ОНМУ працює юридична 
клініка, головною функцією якої є надання юридичної допомоги співробітникам та 
студентам.  

Адміністрація університету належним чином співпрацює з правоохоронними 
та державними контролюючими організаціями. До співробітників, що порушують 
трудову дисципліну, застосовуються міри, які передбачені КЗпП України. 

На протязі 2015 року приймалися заходи щодо зміцнення договірної, трудової 
та виконавчої дисципліни  (видання наказів та розпоряджень ректора, розгляд 
вказаних питань на засіданнях ректорату та Вченої ради університету). Трудові 
спори, які виникали, вирішувались у встановленому законодавством порядку.  

Працюючи на посаді ректора мною забезпечується своєчасне надання 
графіку відпусток та подання заяв на відпустки, а також щорічне надання 
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відомостей про проректорів до Міністерства освіти і науки України. 
 
Вживання заходів щодо створення в кожному структурному підрозділі і 

на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог законодавства, а 
також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю  

Для контролю за додержанням вимог законодавства про охорону праці в 
університеті функціонує відділ охорони праці, до складу якого входить також 
фахівець з пожежної безпеки. Університет забезпечує безкоштовне отримання 
працівниками та службовцями, визначеними у Колективному договорі, спецодягу, 
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту. Проводиться переатестація 
керівного професорсько-викладацького та інженерно-технічного складу 
університету, медичне обстеження працівників та студентів. Видані накази про 
призначення відповідальних за пожежну безпеку в університеті та про дотримання 
норм пожежної безпеки, про підготовку університету до роботи у осінньо-зимовий 
період.  

Організація роботи з охорони праці в ОНМУ проводилась згідно з Законом 
України «Про охорону праці» та керівними документами МОН України. У 2015 
році нещасних випадків з працівниками та студентами не було.  

Організація роботи з пожежної безпеки та цивільного захисту здійснювалась 
у відповідності до планів основних заходів підготовки ОНМУ по цим напрямкам.  

У 2015 році пожеж та порушень вимог пожежної безпеки не було.  
 

Виконання показників ефективності використання державного майна та 
його збереження і раціонального використання бюджетних коштів, а також 
показників майнового стану навчального закладу 

Державне майно, яке знаходиться в оперативному управлінні ОНМУ, 
використовується у відповідності до вимог і положень ЗУ „Про управління 
об’єктами державної власності”. Проведення періодичних та щорічних 
інвентаризацій дозволяє своєчасно виявити нестачі та  надає змогу адміністрації 
ОНМУ контролювати використання державного майна за призначенням та 
запобігати випадкам неефективного використання державного майна.    

Списання зношеного майна здійснювалось у відповідності до вимог діючої 
Інструкції, в тому числі, у встановлених випадках, за дозволом МОН України. 

На поточний момент інвентаризовані всі будівлі ОНМУ. У державну 
власність оформлені наступні будівлі ОНМУ: 

 гуртожиток №7 по вул. І.Рабіна, 39; 
 гуртожиток №8 по вул. Балківська, 29; 
 навчальний корпус по вул. Топольського 4-а; 
 будівлі та земельна ділянка Іллічівського морського коледжу ОНМУ. 

Відповідні реєстраційні записи внесені до Державного реєстру речових прав. 
Для оформлення права державної власності на інші будівлі необхідно 

проведення повторної інвентаризації (виготовлення технічних паспортів). 
Розпочата процедура оформлення земельних ділянок у постійне користування, 
закінчено перший етап оформлення земельних ділянок у постійне користування по 
вул. І.Рабіна 39 та по вул. Балківська, 29.  

Робота з оформлення у власність комплексу будівель по вул. Мечникова, 34 
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та комплексу будівель по вул. Старопортофранківська, 59, а також реєстрація 
речових прав на них значно ускладнюється за причини їх знаходження у власності  
Одеської міської ради. Для започаткування процедури передачі цих комплексів у 
власність держави в особі Міністерства освіти і науки України необхідно офіційне 
звернення Міністерства освіти і науки України до Одеської обласної ради та 
Одеської міської ради. Університет зі свого боку оформлює всі необхідні  
документи для започаткування зазначеної процедури.  

Земельна ділянка по вул. Дача Ковалевського, 111а, де розташована  
океанологічна лабораторія на узбережжі Чорного моря, потребує значних 
фінансових вкладень у розвиток об’єктів капітального будівництва, берегозахисної  
інфраструктури, які університет не має у своєму розпорядженні.   Отримання згоди 
Одеської міської ради на землевпорядкування можливо тільки після введення їх в 
експлуатацію. 

Таким чином, складна юридична робота з оформлення права власності на 
навчальні корпуси по вул. Мечникова, 34, на гуртожиток по вул. 
Старопортофранківська, 59 та на ділянку по вул. Дача Ковалевського, 111а триває.  

Забезпечується підтримка будівель у задовільному стані шляхом проведення 
ремонтів.  

На роботи господарським способом в 2015 році використано  548,2 тис. тис. 
грн., у тому числі: 

- загально будівельні роботи – 365,4  тис.грн.; 
- електромонтажні роботи – 83,9 тис. грн.; 
- сантехнічні роботи – 98,9 тис.грн.  

 
Своєчасність розрахунків з підприємствами, установами та 

організаціями, банками та іншими організаціями 
В університеті окрема увага приділяється фінансовій дисципліні. 

Університетом в 2015 році взято договірних зобов’язань (з урахуванням перехідних 
зобов’язань 2014 року), включаючи комунальні послуги на суму 9140,4 тис. грн. 
Забезпечення потреб університету у товарах, послугах та роботах проводились у 
відповідності до плану закупівель на 2015 рік. Виконання плану закупівель склало 
82,8%. Далі наведені основні види витрат: матеріали для проведення  поточного 
ремонту та господарської діяльності – 2576,11 тис. грн., капітальні ремонти 
гуртожитків – 208,0 тис. грн.,  документи про освіту – 177,3 тис. грн., матеріали для 
забезпечення видавничої діяльності – 13,8 тис. грн., послуги для забезпечення  
пожежної безпеки – 310,5 тис. грн. і т.і.  

Закупівля певних видів послуг та товарів здійснювалась шляхом проведення 
конкурсних торгів. Всього у 2015 році було проведено 8 тендерних процедур 
закупівель. Загальна річна сума запланованих коштів для тендерних закупівель 
складає 6770,3 тис. грн. Сума укладених договорів – 6733,0 тис. грн. 

За рахунок зменшення обсягів закупівлі послуг вивезення сміття, 
теплопостачання, відмови виконавця від договору на постачання друкованих  
видань –  оплата по тендерним закупівлям за 2015 рік складає 5855,0 тис. грн.   

Всі звітності (статистичної, бухгалтерські) та інші необхідні відомості про 
роботу і стан університету своєчасно підготовлюються та надаються у відповідні 
організації і установи. 
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Своєчасне і повне внесення платежів до бюджету, включаючи внески до 
Пенсійного фонду, виконання кошторисів доходів та видатків навчального 
закладу, недопущення заборгованості заробітної плати за спожиті енергоносії 
і комунальні послуги та дотримання споживання їх у межах доведених лімітів 

Університет своєчасно здійснює внесення платежів до бюджету і Пенсійного 
фонду. Заборгованості по виплаті заробітної плати, стипендії немає.  

Заборгованостей  за спожиті енергоносії і комунальні послуги немає.  
Протягом 2015 року в умовах різкого підвищення тарифів забезпечено 

безперебійне надання комунальних послуг, а саме: теплопостачання, 
водопостачання, та водовідведення, електроенергії. Слід зазначити, що у 2015 році 
забезпечено зменшення витрат води, тепла у порівнянні з 2014 роком. Зменшення 
споживання води на 7687 м3; по теплу – 861 Гкал. 

 
Дотримання встановленого законодавством порядку обслуговування і 

використання бюджетних коштів, укладання договорів оренди нерухомого 
майна, закріпленого за навчальним закладом на праві оперативного управління 
та своєчасність розрахунків за ними 

В університеті обслуговування і використання бюджетних коштів 
проводиться через органи Держаного Казначейства України.   

В ОНМУ, відповідно до договорів з Регіональним відділенням Фонду 
держмайна України в Одеській області здійснює свою діяльність 14 орендарів. 
Практики надання в оренду житлових та санітарно-побутових приміщень в 
університеті не існує. Загальна площа оренди складає 312,23 м2. Надходження 
коштів від орендарів за оренду приміщення в 2015 році становила 386706,68 грн., у  
т.ч. за комунальні послуги – 20837,49 грн. Заборгованість орендарів перед 
університетом складає 24,5 тис. грн. 

 
Вживання заходів до запобігання проявам корупції та хабарництву у 

ОНМУ 
Протягом 2015 року в університеті вживались заходи щодо запобігання 

проявам корупції та хабарництву. Продовжує працювати координаційна рада з 
запобігання проявів корупційних правопорушень у відповідності до затвердженого 
у минулому році «Положення про заходи запобігання і протидії корупції  в ОНМУ». 

Для забезпечення дієвого функціонування профілактичних заходів  
негативних явищ використовується «Тимчасове положення про систему 
рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників ОНМУ».  

Система управління якістю надання освітніх послуг передбачає проведення 
протягом навчального року анкетування студентів щодо задоволення якістю та 
організацією навчального процесу. Також діє система ректорських замірів 
залишкових знань студентів.  

При прийомі на роботу науково-педагогічні працівники та працівники інших 
категорій ознайомлюються під розпис з ЗУ «Про боротьбу з  корупцією». 

Ефективність системи антикорупційних заходів в ОНМУ підвищується 
шляхом обговорення листів, рекомендацій та інших документів з відповідної 
тематики на засіданнях ректорату та Вченої ради. 

Випадків хабарництва в ОНМУ в 2015 році не було.  
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Складення в установленому порядку річного кошторису доходів і видатків 

навчального закладу та подачу його на затвердження до Міністерства, а 
також своєчасне подання фінансової та статистичної звітності, необхідної 
інформації про майновий стан навчального закладу 

Протягом 2015 року забезпечено погодження з МОН України кошторисів 
доходів та видатків, а також зміни до них. Фінансові, статистичні та інші звіти і 
звіти про майновий стан університету своєчасно підготовлювались та надавались 
до Міністерства. 

 
Щорічне звітування перед органами громадського самоврядування ОНМУ 

про результати своєї діяльності на займаній посаді 
Виконання цього пункту забезпечується. Щорічний звіт на конференції 

трудового колективу про результати своєї діяльності на займаній посаді у 2015 року 
представлений колективу ОНМУ 23 лютого 2016 року. Роботу ректора визнано 
задовільною. Результати голосування: за – 98 осіб; проти – 0 осіб; утримались – 0 
осіб. Ректор ОНМУ проф. Руденко С.В. участі у голосуванні не брав.   

 
 
Ректор ОНМУ                                                         С.В.Руденко 


