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Згідно контракту № I-72 від 20.07.2015р. та на виконання листа МОН України 

від 05.12.2016р. № 1/9-635, положень Статуту ОНМУ представляю даний звіт за 
2016р. 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 
спеціалістів морегосподарського комплексу держави. Концепція розвитку 
університету передбачає підготовку фахівців для забезпечення всіх видів діяльності 
морегосподарського комплексу України з урахуванням соціально-економічних 
потреб держави. 

Діяльність університету здійснюється у відповідності до чинного 
законодавства України, нормативних актів Міністерства освіти і науки України, 
Статуту ОНМУ, Колективного договору, Правил внутрішнього розпорядку та інших 
внутрішніх нормативних документів згідно Системі менеджменту якості ОНМУ.  

Надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні 
кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра 
(в тому числі для іноземних громадян), підготовки до вступу у вищі навчальні 
заклади здійснюється відповідно до ліцензії від 10.06.2015р. серія АЕ № 636473.  

Зміст, обсяг і рівень освітньої та фахової підготовки в ОНМУ ґрунтується на 
системі стандартів вищої освіти. Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра здійснюється у 8 
галузях знань з 12 спеціальностей. На протязі  звітного року отримано дозвіл на 
розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти: 

- започаткована освітня діяльність за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти зі спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт»; 

- започаткована освітня діяльність у сфері вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 081 «Право»; 

- започаткована освітня діяльність у сфері вищої освіти за третім (PhD) 
рівнем вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка»; 

- започаткована освітня діяльність у сфері вищої освіти за третім (PhD)  
рівнем вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент»; 



- започаткована освітня діяльність у сфері вищої освіти за третім (PhD)  
рівнем вищої освіти зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні 
технології»; 

- започаткована освітня діяльність у сфері вищої освіти за третім (PhD)  
рівнем вищої освіти зі спеціальності 131 «Прикладна механіка»; 

- започаткована освітня діяльність у сфері вищої освіти за третім (PhD)  
рівнем вищої освіти зі спеціальності 275 «Транспортні технології» (морський 
транспорт); 

- започаткована освітня діяльність у сфері вищої освіти за третім (PhD) 
рівнем вищої освіти зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність». 

Також, у 2016 році, ОНМУ отримав ліцензію на право підвищення 
кваліфікації моряків за 5 спеціальностями: судномеханіки (рівень експлуатації і 
управління), судноводії (рівень експлуатації і управління) та електромеханіки. Крім 
того розроблено курси підвищення кваліфікації за програмою підготовки 
стивідорів, складських робітників порту, програмістів Java.  

В звітному році  проведено низку заходів з питань удосконалення управління 
університетом, організації навчально-методичної діяльності, виховної роботи, 
міжнародних зв’язків. 

В 2016 році впроваджена автоматизована система управління процесами в 
ОНМУ  та були розроблені:  

Навчальний модуль 
- формування навчальних планів;  
- формування робочих навчальних планів;  
- розрахунок навантаження по кафедрам; 
- розрахунок навантаження на кафедрі між за викладачами та виконання 

навантаження викладачами кафедри. 
Модуль Деканат (на кораблебудівному факультеті): 
- облік успішності студентів.  
В університеті триває процес оптимізації структури університету, так в 2016 

році: 
- ліквідований студентський клуб на його базі створено центр позанавчальної 

діяльності; 
- перерозподілені функції в службах головного інженера, головного 

енергетика та головного механіка, що дозволило  скоротити  групу з підготовки 
виробництва; 

- створені відділ наукової роботи студентів, військово-мобілізаційний та 
режимно-секретний відділ, відділ внутрішнього аудиту; 

- оптимізована структура навчальних лабораторій шляхом їх об’єднання по 
науковим напрямкам та закріплення за певними кафедрами; 

-  оптимізація структури університету дозволила скоротити штатний розпис 
на 5,2%.  

  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.  
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В якості основного виду поточного контролю успішності студентів – 
тестовий контроль.  

 



В університеті продовжується процес впровадження в освітній процес 
дистанційної форми  навчання. На протязі 2016 року розроблено 10 пілотних 
дистанційних курсів, які пройшли сертифікацію в центрі освітніх послуг та 
впроваджені в навчальний процес в тестовому режимі.  

Показники  навчання студентів мають такий вигляд: 
 Якість навчання – 56,97%;  
 Середній бал –74,34;  
 Абсолютна академічна успішність –  93,11%.  
Кількість осіб: 
 залишились на повторне навчання  61 особа, 
 знаходяться в академічній відпустці 117 осіб, 
 відраховано за академічну неуспішність 188 осіб. 
У звітному періоді практичну підготовку пройшло 1124 студента на більше 

ніж 20 підприємствах морської галузі, з них за видами практики: 
- Навчальна –  404  
- Технологічна – 110 
- Проектно-технологічна - 53  
- Плавальна – 157 
- Виробнича – 297 
- Переддипломна – 103 
Проведення Всеукраїнської студентської олімпіади здійснювалось у 

відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.11.2015 р. 
№1247 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2015-2016 н.р.»: 
1-й етап - у лютому 2016 р. на кафедрах університету; 2-й етап - у березні-травні 
2016 р. у базових ВНЗ за відповідними напрямками, спеціальностями та 
дисциплінами. Загальна кількість студентів, що прийняли участь у 
Всеукраїнській студентській олімпіаді – 176 осіб. 

Оновлення загального фонду науково-технічної бібліотеки в 2016 році склало 
1736 примірників навчальної та наукової літератури. 

У 2016 вийшли у світ збірники наукових праць «Вісник ОНМУ» 4 номери 
загальним обсягом 53,6 друкованих аркушів; «Розвиток методів управління та 
господарювання на транспорті» 4 номери загальним обсягом 44,3 друкованих 
аркушів. Всього Видавництвом університету видано навчальних посібників, 
методичних вказівок, конспектів лекцій, тезисів доповідей, програм конференцій 
загальним обсягом  152,6 друкованих аркушів. 

ОНМУ розширює співпрацю з іноземними університетами, інститутами та 
компаніями. В 2016 році укладено 12 нових договорів та протоколів про 
співробітництво (на звітній період в ОНМУ діє 60 договорів та протоколів про 
співробітництво). 

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. 
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ОНМУ приймає участь у 6 міжнародних проектах.  
1. 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. 

2. Erasmus Mundus action 2. - ALRAKIS II (Azerbaijan, Armenia, Georgia, 
Ukraine) 15.07.12-14.07.16.  

3. “German-Ukrainian Master Program in Logistics” – GUMLog, № 57217148, 
програми німецьких академічних обмінів DAAD (Германія, Україна).  

4. Твінінг-проект „Energy Efficiency in Warehousing in Maritime Supply 
Chains – Energy Ware“ (Енергоефективність складів в ланцюгах морських 
постачань – енергетичні витрати) within the IncoNet EaP Twinning Grants - 
Clustering of Scientific Projects and Institutions program, направлений на розширення 
співробітництва країн ЄС із країнами східного партнерства для спільної участі у 
проектах Горизонт 2020 (Германія, Україна).  

5. Erasmus + проект з кредитної мобільності спільно з університетом 
Терамо (Італія).  

6. Erasmus + проект з кредитної мобільності спільно з університетом 
Мазарік (Чехія).  

В 2016 році  спільно з іноземними ВНЗ-партнерами були реалізовані наступні 
проекти: 

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

2. Два студенти ОНМУ продовжують навчання за рахунок державних 
стипендій КНР – в магістратурі Далянського технологічного університету та в 
магістратурі Шанхайського морського університету.  

3. В рамках договору про співробітництво між ОНМУ та Університетським 
коледжем Аалесунд (Норвегія) два студенти продовжують навчання в магістратурі 
в Університетському коледжі Аалесунд за стипендіальною програмою Quota 
Scheme, яка надається урядом Норвегії.  

4. Два студенти ОНМУ проходили частковий курс навчання в університеті       
м. Бремен (Германія) в рамках проекту GUMLog. 

5. В період з липня по серпень 2016р. була організована ознайомча практика 
«Улаштування вантажно-пасажирських поромів. Структура і економіка морських 
перевезень» в Греції (порт Кавала) та Болгарії (порт Варна) для студентів 
факультету транспортних технологій та систем та кораблебудівного факультету  . 

6. На підставі договору з Ризькою судноверф’ю п’ять студентів 
кораблебудівного факультету проходили 3-х місячну виробничу практику на 
судноверфі.  

Протягом звітного року в ОНМУ організовано та проведено 5 міжнародних 
науково-практичних конференцій та круглих столів.  
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1. «Проблеми розвитку транспортної логістики» - VІІ (1 українсько-литовська) 
міжнародна науково-практична конференція (Інтер-Транслог 2016), 11-19 вересня 
2016 року, Одеса-Клайпеда-Одеса. Організатори: ОНМУ, Університет м. Бремен 
(Німеччина), Клайпедський університет (м. Клайпеда, Литва), Університет 
Александраса Стульгинскіса (м. Каунас, Литва), Морський дослідницький центр 
(м. Клайпеда Литва), Технологічний університет Західної Померанії (Щецин, 

 



Польща). 
2. «Міжнародні транспортні коридори: вісь-схід та шовковий шлях», 

Міжнародна науково-практична конференція, 30.04-08.05.2016, Одеса-Батумі. 
Організатори: ОНМУ. 

3. «Соціальні трансформації: сім’я, шлюб, молодь, середній клас та 
інноваційний менеджмент у країнах Нового Шовкового Шляху», І міжнародна 
наукова конференція, 15-18 вересня 2016 р., ОНМУ. Організатори: Institute of 
Sociology Chinese Academy of Social Science, ОНМУ, Генеральне консульство 
Китайської Народної Республіки в Одесі, Національний транспортний університет 
(Київ, Україна), Транспортна академія України (Київ, Україна). 

4. «Проблеми теорії і практики сейсмостійкого будівництва», Міжнародна 
науково-технічна конференція, присвячена 90-річчю В.К.Єгупова, 25-29 жовтня 
2016 р., ОДАБА.  Організатори: ОДАБА, ОНМУ. 

5. «Автономія юстиції в Європі», Круглий стіл 2-3 червня 2016р., ОНМУ. 
Організатори: ОНМУ, Франкфуртський університет ім. Й.В.Гьоте (Німеччина). 

В університеті в рамках системи менеджменту якості проведена робота по 
розробці та відкорегуванню 38 внутрішніх нормативних документів, проведено 30 
внутрішніх аудитів, удосконалюються процеси розробки й актуалізації документів 
системи менеджменту якості з перспективою їх максимального наближення до 
існуючих процесів. 

У 2016 році в ОНМУ було проведено сертифікаційний та ресертифікаційний 
аудити системи менеджменту якості на відповідність Міжнародному стандарту ІСО 
9001:2008 та Державному стандарту України ІСО 9001:2009. В результаті 
успішного завершення перевірки університету виданий сертифікат № UA228265 
від 22.08.2016р., що підтверджує відповідність СМЯ ОНМУ вимогам стандартів. 

 
Виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань 

ОНМУ 
В 2016 році набір студентів здійснювався на денну та заочну форми навчання 

за всіма напрямами підготовки та спеціальностями, які визначені ліцензією.  
До університету в 2016 році за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями, 

освітніми ступенями та формами навчання  було подано більш ніж 6000 заяв. 
За підсумками вступної кампанії було зараховано на перший курс денної 

форми навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» на місця за державним 
замовленням  243 осіб, на місця за рахунок фізичних та юридичних осіб - 451 
вступників, що на 123 вступника більше ніж у 2015 році. 

На заочну форму навчання за ОКР «Бакалавр» було зараховано за рахунок 
фізичних та юридичних осіб 331 вступник, що на 36 вступників більше ніж у 2015 
році.  

На ОКР «Бакалавр» за денною та заочною формами було зараховано 26 
іноземців. 

Разом в 2016 році в університет було зараховано 1691 особа, у тому числі: 
- бакалаврів 1025 осіб (з них 331 на заочну форму навчання); 
- спеціалістів 445 осіб ( з них 247 на заочну форму навчання); 
- магістрів 221 осіб ( з них 79 на заочну форму навчання). 
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До Чорноморського морського коледжу ОНМУ в 2016 році зараховано за 
ОКР «Молодший спеціаліст» 132 особи, з них 105 осіб на місця за державним 
бюджетом, 27 осіб за рахунок фізичних та юридичних осіб; за ОКР 

 



«Кваліфікований робітник»: на базі 9 класів зараховано - осіб; на базі 11 класів – 25 
осіб. 

Державне замовлення з прийому на навчання на освітніми рівнями 
«Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» у 2016р. виконано в повному обсязі. 

У порівнянні з 2015/2016 н.р.: 
- зменшився обсяг держзамовлення за ОКР «Бакалавр» з нормативним 

терміном навчання на 34 місця; 
- збільшилась кількість вступників-іноземних громадян на 11 осіб; 
- збільшився обсяг прийому на навчання за рахунок юридичних та фізичних 

осіб на 136 осіб. 
У 2016 році до ОНМУ було зараховано іноземців 66 осіб, на підготовчі курси 

-  21 особа. Всього в ОНМУ навчається 195 іноземних студентів з 19 країн. На 
бюджетній формі навчається – 27 осіб, на контрактній – 168 особи. На денній 
формі навчаються 100 осіб, на заочній формі – 73 особи, на підготовчому відділенні 
21 особа, в аспірантурі – 1 особа. 

Державне замовлення з випуску за освітньо-кваліфікаційними рівнями 
«Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» у 2016р. склало 495 осіб, за замовленням 
фізичних та юридичних осіб – 573 особи.   

Випуск фахівців  становив 303 особи, з них за ОКР «молодший спеціаліст» – 
63 особи, фахівців з робітничих професій (ОКР «кваліфікований робітник») – 240 
осіб. 

В рамках виконання договірних зобов’язань ОНМУ особливу увагу було 
приділено курсам підвищення кваліфікації, на яких у 2016 році пройшли навчання 
біля 1000 слухачів.  

Протягом 2016 року були організовані та проведені певні профорієнтаційні 
заходи, двічі проведений «День відкритих дверей ОНМУ»,  викладачі відвідували 
школи, ліцеї та коледжі міста та області.  

У 2016 році, як і в попередні роки, на базі університету працював пункт 
зовнішнього незалежного оцінювання. 

 
Наукова і науково-технічна діяльність ОНМУ 
За рахунок держбюджету в 2016р. науково-дослідні роботи  виконувалися по 

5 темам з фінансуванням 546, 3 тис. грн. та 11 госпдоговірним роботам з 
фінансуванням 1 151, 513  тис. грн. (у порівнянні з минулим звітнім роком 5 тем за 
рахунок держбюджету з фінансуванням 544,2 тис. грн. та 2 госпдоговірні роботи з 
фінансуванням 115,2 тис. грн. відповідно). 

Держбюджетна тематика виконувалась за 5 темами працівниками 5 кафедр 
ОНМУ, з яких 4 завершені та одна перехідна. Госпдоговірні роботи проводились за 
11 темами на 3 кафедрах та у науково-дослідному інституті, з яких 8 завершено та 3 
перехідні. 

У 2016 році всього подано 9 заявок на винаходи, отримано 1 патент. 
В 2016 році в ОНМУ проведено: 
- 3 міжнародних наукових конференцій; 
- 2 всеукраїнські науково-практичні конференції студентів і молодих учених; 
- 2 регіональні наукові конференції; 
- 2 кафедральних семінари; 
- 2 міжнародні науково-практичні школи. 
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№ 
Зп 

 
Назва конференції 

Термін 
проведення 

Кількість 
учасників 

Рівень 
(міжнародний, 
всеукраїнський
, регіональний) 

1 2 4  5 

1 

Науково-практична конференція 
«ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЯЮЧІ 
СИСТЕМИ ТА  ТЕХНОЛОГІЇ» 

 
 

09.2016 120 міжнародний 

2 
Науково-практична конференція 

«ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ» 

05.2016 р. 35 міжнародний 

3 

Науково-практична конференція 
«ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКО- 

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
МОРСЬКОГО БІЗНЕСУ» 

06.2016 р. 35 міжнародний 

4 

Науково-практична конференція 
студентів і молодих учених 
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 
РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ 

СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКИ» 
 
 

02.2016. 
 
 

85 
всеукраїнськи
й 

5 

Науково-практична конференція 
студентів і молодих учених  

«ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ: 

ТЕХНОЛОГІЯ, УПРАВЛІННЯ, 
ЕКОНОМІКА, ЛОГІСТИКА, 

ПРАВО» 
 

04.2016 р. 
 
 

130 
всеукраїнськи
й 

6 
69 науково-технічна студентська 

конференція 
04.2016 р. 60 регіональний 

7 
69 науково-технічна конференція 
професорсько-викладацького 

складу 
05.2016 р. 80 регіональний 

8 

Науково-практичний семінар 
студентів та молодих вчених 

«ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ 
ПОРТОВОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ» 

09.2016 р. 45 регіональний 

9 
Науковий семінар 

«ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У 
ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ» 

Протягом 2016 
р. 

25 регіональний 

10 
Міжнародна морська школа з 

морського туризму 
05.2016 р. 40 міжнародний 

11 
Міжнародна морська школа з 

морського туризму 
07.2016 р. 40 міжнародний 

 
З метою залучення науковців ОНМУ до участі в міжнародних проектах в 

2016р. в ОНМУ створено регіональний контактний пункт Європейської програми 
досліджень та інновацій «Горизонт 2020» за тематичним напрямом «Розумний, 
екологічно чистий, інтегрований транспорт».  
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Регіональний контактний пункт ОНМУ спільно з НКП «Транспорт» 
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» у грудні 
2016 року, провів регіональний семінар Європейської програми досліджень та 
інновацій «Горизонт 2020»: «Можливості для української науки та бізнесу».  

 
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 

докторантуру за 3 науковими спеціальностями, аспірантуру та систему здобувачів 
наукових ступенів поза аспірантурою за 5 науковими спеціальностями.  

Станом на 01.01.2017р. в аспірантурі навчаються 75 аспірантів, з них 1 
іноземець; за контрактом 11 осіб;  2 докторанта; 11 здобувачів, з них 3 за 
контрактом.  

У 2016 році, започаткована підготовка докторів філософії за 5 новими 
спеціальностями за якими здійснено набір у кількості  11 осіб, з них 4 на навчання 
з відривом від виробництва, 7 – без відриву від виробництва, з них 2 особи 
прийняті на навчання понад державне замовлення за контрактом. Всього до 
аспірантури  прийнято 11 аспірантів та 1 докторант.  

За формами навчання загальна кількість аспірантів складає: 
– з відривом від виробництва – 29 аспірантів, з них 3 навчається за 

контрактом; 
– без відриву від виробництва – 46 аспірантів, з них 8 навчаються за 

контрактом. 
Випуск у 2016 році складає: 1 докторант та 16 аспірантів, з них 8 осіб без 

відриву від виробництва, 8 осіб з відривом від виробництва. Закінчили аспірантуру 
з захистом 4 аспіранти.  

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”. Кількість проведених засідань з захисту дисертацій у 2016 р. – 5, з 
них 2 захисти затверджені Атестаційною комісією. Кількість захищених 
кандидатських дисертацій – 4, докторських – 1. 

У звітному періоді  отримали вчене звання «доцент» – 1 особа,         
«доцент ОНМУ» – 3 особи.  

 
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.  
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Основна форма – стажування в наукових та навчальних закладах, на 
підприємствах, в установах морської галузі та інших господарських галузях. У 

 



2016 році пройшли стажування 47 викладачів ОНМУ, у тому числі 3 викладача 
пройшли стажування за кордоном. Крім того, на базі ОНМУ забезпечено 
проходження стажування для 33 викладачів з інших ВНЗ.  

Економічне, правове і професійне навчання професорсько-викладацького 
складу здійснюється як на виробництві і у відповідних навчальних закладах, так і 
безпосередньо в університеті у формі семінарів та щорічних науково-практичних 
конференцій.  

 
Додержання прав і законних інтересів осіб з особливими потребами 
Серед вступників, зарахованих на 1 курс денної та заочної форм навчання, 

було 4 особи пільгової категорії та 14 осіб першочергового зарахування, у тому 
числі 4 – дітей-сиріт, 5 – дітей учасників АТО, 1 – звільнений військовослужбовець, 
1 – дитина з малозабезпеченої сім‘ї , 1 – дитина шахтаря,  3 – дитини з тимчасово 
окупованих територій.  

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 – 388 688,00 грн.; 

– медичним обслуговуванням співробітників, студентів та аспірантів – 
16 900,00 грн.; 

– страхування співробітників – 8050,80 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 центру освітніх послуг, навчання іноземних студентів, додаткових освітніх 
послуг), оренда приміщень, проживання в гуртожитках, проведення наукових 
досліджень, благодійна/спонсорська допомога. 
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У 2016 році надходження до загального фонду склали 40 962 424,00 грн. у 
тому числі: 

-  «Підготовка кадрів» - 40 416 100,00 грн.;  
-  «Дослідження та наука»  - 546 324,00 грн. 
Надходження до спеціального фонду загалом від наданих платних послуг  

склали 39 172 347,15  грн., у тому числі: 
 - надходження коштів у сфері освітньої діяльності – 34 523 990,26 грн.; 
 - надходження коштів у сфері господарської діяльності – 3 263 063,68 грн.; 
 - надходження оренди майна – 225 993,58 грн.; 
 - господарча діяльність ОНМУ – 7 786,60 грн.; 
 - надходження коштів з наукової діяльності (госпдоговори) – 1 151 513,03 
грн.   
 Інші джерела власних надходжень (гранти, благодійна допомога) – 843 821, 
42 грн., у тому  числі: 

- отримання грантів та дарунків – 217 264,05 грн.; 
- проценти банка (депозит) – 626 557,37 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+нарахування 

27 981 254,49 оплата праці 20 978 489,84

комунальні послуги 1 612 929,90 комунальні послуги  4 322 300,77 
утримання університету 2 811 540,83 стипендія, 

ут.ч. обмундирування 
           харчування  

 

11 363 549,15 
15 411,55 

352 861,37 
придбання  
догороцінного 
обладнання 

48 097,00 

відрядження 7539,99 придбання  
бібліотечних фондів 

17 685,00 

придбання 
обладнання 

8 694,52 придбання  
комп’ютерної техніки 

42 915,00 

– – капітальне будівництво – 
– – капітальний ремонт – 

ВСЬОГО 40 973 968,05 ВСЬОГО 28 221 028,44
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.  

Зменшення  видатків: 
- на заробітну плату у 0,93 рази, у зв’язку з закінченням грантів; 
- на стипендіальне забезпечення у 0,85 рази. 
Збільшення видатків на харчування та одяг дітей-сиріт у 1,03 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. 
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Додержання умов колективного договору, статуту ОНМУ 
Основні умови колективного договору адміністрацією університету 

виконуються. 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,  

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 2016 році проводились виплати премій, 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 70 

відвідувачів.  
Протягом 2016 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.   

У 2016 році адміністрацією ОНМУ було перераховано 0,3% від фонду 
заробітної плати на рахунки профспілкових організацій  ОНМУ для забезпечення 
виконання соціальної програми розвитку університету. 

 
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.  
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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 2016 році юрисконсульта 
університету було направлено на стажування до Головного територіального 
управління юстиції в Одеській області. 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 2016 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 подання 
декларації про доходи, надання графіку відпусток та подання заяв на відпустки, а 
також щорічне надання 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 2016 
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 2016 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 
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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 Чорноморського морського коледжу 

ОНМУ. 
Відповідні реєстраційні записи внесені до Державного реєстру речових прав. 
На даний час у власність держави в особі МОН України оформлені два 

гуртожитки ОНМУ по вул. І.Рабіна 39 та по вул. Балківська, 29. У реєстрації права 
господарського відання ОНМУ щодо цих гуртожитків було відмовлено по 
формальним причинам. Для продовження роботи з оформлення земельних ділянок 
під вказаними гуртожитками університетом було повторно подано державному 
реєстратору документи на оформлення права господарського відання.  

З причин знаходження комплексу будівель по вул. Мечникова, 34 та 
комплексу будівель по вул. Старопортофранківська, 59 у власності  Одеської 
міської ради робота з оформлення у власність, а також реєстрація речових прав на 
них значно ускладнюється. З приводу скасування незаконного права власності 
міської ради м. Одеси на ці будівлі вже кілька років триває судова справа. 
Упорядкування ж земельної ділянки під цими будівлями стане можливим лише 
після їх оформлення у власність держави.   

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 
держави та права користування ОНМУ на його навчальні корпуси та гуртожитки 
триває.  

Забезпечується підтримка будівель у задовільному стані шляхом проведення 
ремонтів.  

На роботи господарським способом в 2016 році використано  758,3 тис. тис. 
грн., у тому числі:       

- загально будівельні роботи – 606,5  тис.грн.; 
- електромонтажні роботи – 55,1 тис. грн.; 
- сантехнічні роботи – 96,7 тис.грн.  

 
Своєчасність розрахунків з підприємствами, установами та 

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

Університетом в 2016 році взято договірних зобов’язань (з урахуванням перехідних 
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зобов’язань 2015 року), включаючи комунальні послуги на суму 9555,2 тис. грн. 
Забезпечення потреб університету у товарах, послугах та роботах проводились у 
відповідності до плану закупівель на 2016 рік. Виконання плану закупівель склало 
81%. Далі наведені основні види витрат: матеріали для проведення  поточного 
ремонту та господарської діяльності – 281,34 тис. грн., документи про освіту – 29,7 
тис. грн., матеріали для забезпечення видавничої діяльності – 19,2 тис. грн., 
послуги для забезпечення  пожежної безпеки – 21,0 тис. грн. і т.і.  

Комітетом з конкурсних торгів ОНМУ у 2016 році було проведено 6 
тендерних процедур закупівель. Загальна річна сума  запланованих коштів для 
тендерних закупівель складає 8 023 252,00 гривень. Сума укладених договорів – 
8 018 252,00 гривень.  Проведено аукціон по наданню освітніх послуг – курси з 
підвищення кваліфікації моряків по п’яти напрямкам. 

Університет  двічі приймав участь в електронних аукціонах по закупівлі 
надання освітніх послуг -  як учасник торгів. В одному аукціоні  визначений 
переможцем та укладено договір з ДП Маріупольський морський торгівельний 
порт на суму 219505,00 гривень. 

Всі звітності (статистичної, бухгалтерські) та інші необхідні відомості про 
роботу і стан університету своєчасно підготовлюються та надаються у відповідні 
організації і установи. 

 
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 2016 року в умовах різкого підвищення тарифів забезпечено 

безперебійне надання комунальних послуг, а саме: теплопостачання, 
водопостачання, та водовідведення, електроенергії. Слід зазначити, що у 2016 році 
забезпечено зменшення витрат води, тепла у порівнянні з 2015 роком. Зменшення 
споживання води на 3138,98 м3; по теплу – 714,71 Гкал. 

Об'єктами ОНМУ обсяг спожитої електроенергії у 2016р. складає 1719159 
кВт/год, цей показник значно менший, в порівнянні з 2015 роком (1833625 
кВт/год) різниця складає 114 466 кВт/год. 

 
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.   

14

В ОНМУ, відповідно до договорів з Регіональним відділенням Фонду 
держмайна України в Одеській області здійснює свою діяльність 13 орендарів. 
Практики надання в оренду житлових та санітарно-побутових приміщень в 
університеті не існує. Загальна площа оренди складає 1024,56 м2. Надходження 
коштів від орендарів за оренду приміщення в 2016 році становила 
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225 993,58грн., за комунальні послуги – 233 063,52 грн. Заборгованість орендарів 
перед університетом, з урахуванням нарахувань за грудень 2016р., складає 
93 027,27 тис. грн. 

 
Вживання заходів до запобігання проявам корупції та хабарництву у 

ОНМУ 
Протягом 2016 року в університеті вживались заходи щодо запобігання 

проявам корупції та хабарництву.  
Міністерство освіти і науки України листом від 30.11.2016р. №1/11-15345 

погодило призначення юрисконсульта Москвіна М.І. уповноваженою особою в 
ОНМУ з питань запобігання та виявлення корупції. 

Продовжує працювати координаційна рада з запобігання проявів корупційних 
правопорушень у відповідності до затвердженого «Положення про заходи 
запобігання і протидії корупції  в 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 2016 році не було.  
 
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 2016 року забезпечено погодження з МОН України кошторисів 
доходів та видатків. 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 2016 року 
представлений колективу ОНМУ 17 січня 2017 року. Роботу ректора визнано 
задовільною. Результати голосування: за – 89 осіб; проти – 0 осіб; утримались – 0 
осіб. Ректор ОНМУ проф. Руденко С.В. участі у голосуванні не брав.   

 
 
Ректор ОНМУ                                                         С.В.Руденко 


