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

від 03.12.2018р. № 1/9-731, положень Статуту ОНМУ представляю даний звіт за 
2018р. 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, магістра (в тому числі 
для іноземних громадян), підготовки до вступу у вищі навчальні заклади 
здійснюється відповідно до Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у 
сфері вищої освіти ОНМУ (станом на 20.12.2018р.). 

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, магістра здійснюється за 50 освітніми 
та освітньо-науковими програмами з 17 спеціальностей.  

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

На протязі 2018 року – акредитували чотири освітніх програм з чотирьох 
спеціальностей за ОКР «магістр»: 

- 073 «Менеджмент» (морська логістика та управління проектами); 
- 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 
- 194 «Гідротехнічне будівництво»; 
- 242 «Туризм». 



 У грудні акредитаційна комісія підписала позитивний висновок за 
результатами акредитації спеціальності 271 – Річковий та морський транспорт 
(освітня програма – експлуатація електрообладнання). 

Протягом 2018 року здійснені наступні заходи з удосконалення організації 
навчального процесу: 

– розроблено та внесено зміни до 6-ті нормативних документів з організації 
навчального процесу; 

– забезпечено доступ до електронного розкладу занять та робочих 
навчальних планів  на сайті ОНМУ; 

– запроваджений контроль зайнятості викладачів, а також  завантаження 
аудиторій у режимі реального часу за допомогою модуля «Диспетчерська» 
автоматизованої системи управління процесами (АСУП); 

– запроваджено формування карток викладачів безпосередньо з (АСУП); 
– поповнено  систему дистанційної освіти на 55 нових курсів, загальна 

кількість контентів досягла 245 одиниць над якими працювали 184 викладача;  
– поповнено бібліотечний фонд навчальних видань на 23 %, у тому числі 

поповнена «Електронна бібліотеку» повнотекстовими методичними посібниками 
на 387 примірників.   

 В навчальний процес активно впроваджуються інформаційні, 
телекомунікаційні технології, інтерактивні форми і методи навчання: 

– мережевий сервіс системи MOODLE для проведення тестування за 
дисциплінами; 

– хмарні технології (за допомогою безкоштовних сервісів GoogleКласс та 
DropBox);  

– система імітаційного моделювання AnyLogic;  
– імітаційні ділові ігри Global Student Challenge, Global Marketing 

Competition, «Quoting&Booking»), програмний пакет для статистичної обробки 
даних, один з лідерів ринку в області, прикладних, комерційних статистичних 
продуктів дослідження кластерного аналізу SPSS Statistics, інформаційні технології 
CRM-аналізу  діяльності підприємств морського туризму; 

– імітаційні моделі, навчальні кейси та ділові ігри у навчанні; 
– методи «Brainstorm» при розробці студентами курсових завдань - 

віртуальна лабораторна робота з електробезпеки. 
Протягом 2018 року проводилися:  
– конкурси есе  та дебати  за нетривіальними проблемами практичної 

діяльності; 
– майстер-класи провідними спеціалістами галузі; 
– навчальні екскурсії на підприємства. 
У 2018 році провели заходи з питань актуальних проблем підготовки фахівців 

для морської галузі та впровадження нових форм співробітництва з 
підприємствами морської галузі: 

- круглий стіл: «Головний фактор розвитку морський галузі - якісний 
персонал» 

- круглий стіл: «Морська освіта в Україні: проблеми і перспективи 
розвитку»;  
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- круглий стіл «Дуальна освіта в Одеському Водному», за  результатами 
якого прийнято рішення про подальший розвиток системи дуального навчання в 
ОНМУ.  

 



В рамках програми комп’ютеризації університету в 2018 році: 
– оновлено комп’ютерної та мультимедійної техніки на загальну суму 

796 275,15 грн.; 
– закуплено комп’ютерного програмного забезпечення на загальну суму 

144 600 грн.; 
– закуплено послуг на супровід комп’ютерного програмного 

забезпечення на загальну суму 225 500 грн. 
– впроваджено електронний документообігу між бухгалтерією, відділом 

кадрів, планово-фінансовим відділом, відділом контрактів та відділом міжнародних 
зв’язків. 

Триває процес оптимізації структури управління університетом, так в 2018 
році: створили відділ внутрішнього аудиту та перейменували 3 кафедри. 

Розробка навчальних та робочих планів по всім напрямкам за всіма 
спеціальностями здійснювалась на базі навчального модуля АСУП. В навчальних 
планах відповідно до нового переліку спеціальностей значна увага приділяється 
вибірковим навчальним дисциплінам, насамперед дисциплінам вільного вибору 
студента.  

В якості основного виду поточного контролю успішності студентів 
використовується тестовий контроль. В 2018 році оновлено тестових завдань більш 
ніж на 45%, для поповнення бази даних тестових завдань використовується система 
дистанційної освіти MOODL. 

У 2018 вийшли у світ збірники наукових праць «Вісник ОНМУ»;  «Розвиток 
методів управління та господарювання на транспорті», «Розвиток транспорту».  

Показники  навчання студентів у 2018 році наведені у таблиці 1  
Таблиця 1 

Показник 2018 рік Зміни у порівнянні з 2017р. 
Якість навчання 67,3 Збільшення на 4,2 % 
Абсолютна академічна успішність 94,8 Збільшення на 4% 
Середній бал 71,8 Збільшення на 1,1% 

 
Показники руху контингенту студентів у 2018 році наведені у таблиці 2 
 

Таблиця 2 
Показник 2018 рік Зміни у порівнянні з 2017р. 

Залишилися на повторне навчання 150 Збільшення на 79 осіб (110%)
Знаходяться в академічній 
відпустці 

178 Збільшення на 13 осіб (8,5%) 

Відраховано (денна та заочна 
форми навчання) 

357 
Збільшення на 42 особи 

(14%).  
У звітному періоді практичну підготовку за видами практики пройшли: 
– навчальну практику - 753 студенти,  
– виробничу практику – 1470 студенти,  
– дослідницьку практику – 648 студенти.  
Результати проведення Всеукраїнської студентської олімпіади в ОНМУ за 

2017/2018 навчальний рік мають наступний вигляд . В І етапі ВСО прийняло участь 
258 студентів за 23-ма дисциплінами та напрямками. 
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В ІІ етапі ВСО, що проводився в базових закладах вищої освіти, прийняли 
участь 27 переможців І-го етапу за 13-ма напрямками.  

 



Отриманий 1 диплом ІІІ ступеня в особистому заліку.  
Також, студенти ОНМУ прийняли участь в олімпіаді з дисципліни «Нарисна 

геометрія» серед ВНЗ м. Одеса та отримали дипломи І та ІІ ступеня. 
Студентське самоврядування є важливим елементом розвитку суспільства, 

який сприяє вихованню молодих управлінців та організаторів. До складу 
Студентської ради  ОНМУ входить 15 студентів. 

Студентська Рада працює в таких напрямках, як: 
  - інформаційний; 
  - науковий; 
  - адміністративний; 
  - культурний; 
  - волонтерський 
Студентська рада активно реалізовує проекти для студентів Університету. 

Серед них –  «Містер та Міс  ОНМУ», благодійний ярмарок, День св. Миколи, 
квести, флешмоби  тощо. До того ж, силами студентства відновлено випуск 
університетської газети «Marine Time». Перший номер газети вийшов у листопаді 
2018 року з нагоди Дня Університету. Студентська рада тісно співпрацює з Центром 
позанавчальної діяльності в питаннях планування та організації традиційних 
університетських заходів.  

Результати позанавчальної діяльності характеризуються такими 
результатами: 

– кількість студентів, які зайняли призові місця на мистецьких конкурсах 
– 48, у тому числі поза межами ОНМУ – 7; 

– кількість студентів, які беруть участь в роботі органів самоврядування 
– 227; 

– кількість проведених в Університеті заходів за участю Студентського 
самоврядування – 13; 

– кількість лекцій та семінарів за участю запрошених лекторів – 12; 
– кількість студентів, які притягались до адміністративної 

відповідальності – 0.  
ОНМУ традиційно взяв участь та посів 2 місце серед ВНЗ другої групи у 

обласних студентських іграх. Продовжує активно працювати спортивний клуб 
ОНМУ, який забезпечує студентів можливістю займатись фізичною культурою і 
спортом.  

ОНМУ широко співпрацює із іноземними університетами, інститутами та 
компаніями.  

В 2018 році: 
– укладено 3 нових договори про співробітництво з іноземними партнерами з 

Латвії, Польщі, Японії, Китаю; 
– в рамках співробітництва з Китайською академією соціальних наук 

створено другий спільний Центр досліджень Китаю; 
– підписано Меморандум про міжнародне співробітництво з Sun Global 

Corporation (Японія) про впровадження спільних проектів в галузі інформаційних 
та телекомунікаційних технологій, стажування та працевлаштування студентів 
ОНМУ в Японії. 

ОНМУ є членом та бере участь у таких міжнародних організаціях: 
1. Хартія європейських університетів – Magna Charta; 
2. Міжнародна асоціація морських університетів – IAMU; 
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3. Асоціація європейських університетів – EUA; 
4. Організація Центрально-європейська 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 2 міжнародних проектах та 6 проектах Erasmus+: 
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. Вересень 2012- Вересень 2019; 

2. German-Ukrainian Master Program in Logistics (Німецько-українська 
магістерська програма з логістики) – GUMLog, № 57217148, програми німецьких 
академічних обмінів DAAD (Германія, Україна). 01.01.2016 – 31.12.2019. 

3. Erasmus + проекти з кредитної мобільності спільно з 6 університетами:  
- Терамо (Італія); 
- Мазарік (Чехія); 
- Національним університетом політології та управління (Румунія); 
- Західно-Норвежським університетом прикладних наук (Норвегія); 
- Університетом технологій м. Лодзь (Польща); 
- Ярославською Державною Вищою Технічно-Економічною Школою ім. о. 

Броніслава Маркевича (Польща); 
 Протягом 2018 року в рамках програми Erasmus +: 

- 6 професорів та доцентів з Румунії, Італії та Польщі відвідали ОНМУ з 
метою читання лекцій; 

- 1 співробітник ОНМУ відвідав Польщу з метою читання лекцій; 
- 2 співробітники ОНМУ пройшли стажування в Італії; 
- 12 студентів пройшли або направляються для проходження навчання 

протягом семестру в університетах Румунії, Італії, Норвегії та Чехії. 
У 2018 році в ОНМУ проведений другий наглядовий аудит  системи 

менеджменту якості з переходом на  Міжнародній стандарт ІСО 9001:2015. 
 
Виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань 

ОНМУ 
В 2018 році набір студентів здійснювався на денну та заочну форми навчання 

за всіма напрямами підготовки та спеціальностями, які визначені ліцензією.  
Результати прийому у 2018 році представлені в таблицях 3 - 5   

Таблиця 3 
Показник Кількість (осіб)  

Загальна кількість поданих заяв за всіма 
освітніми рівнями і формами навчання 

5962 

Загальна кількість зарахованих за всіма 
освітніми рівнями і формами навчання 

1881 

Загальна кількість зарахованих іноземців 96 
Зараховано осіб пільгових категорій,  
у тому числі 

21 

   - дитина-сирота 5 
   - інвалід дитинства або інвалід І, ІІ, ІІІ групи 3 
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   - учасник бойових дій 1 
   - дитина учасника бойових дій 9 
   - дитина шахтаря 1 
   - особа, що перебуває на тимчасово 
окупованій території 

2 

 
Розподіл вступників за формами навчання  

Таблиця 4 
Денна Заочна Освітній 

рівень Бюджет Контракт Бюджет Контракт 
Бакалавр 284 608 - 352 
Магістр 148 200 - 289 

 
Результати прийому до Чорноморського морського коледжу 

 
Таблиця 5 

Освітній рівень 
з базовою середньою  

освітою 
з повною середньою  освітою 

 бюджет контракт бюджет контракт 
кваліфікований 
робітник 

145  - 55 4 

молодший 
спеціаліст 

100 4 15 8 

 
Крім того,  у 2018 році: 
– зараховано більше 200 молодших спеціалістів на навчання за скороченим 

терміном підготовки; 
 – збільшено загальну кількість іноземних студентів до 272 осіб; 

– відкрита група навчання на англійській мові за спеціальностями 
судноводіння та експлуатація суднових енергетичних установок до якої зараховано 
10 іноземних студентів; 

–  запроваджено навчання в рамках Програми Два дипломи з вищою школою 
управління охороною праці в місті Катовіце (Польща) за спеціальністю 
«Управління проектами». 

Таким чином, порівняльний аналіз  результатів набору  2017 та 2018 років 
показав, що:  

- на 17% збільшився обсяг державного замовлення за ОР «Бакалавр» з 
нормативним терміном навчання; 

- на 18% збільшилась кількість вступників-іноземних громадян; 
- на 44% збільшився обсяг прийому на навчання за рахунок юридичних 

та фізичних осіб. 
 В ОНМУ навчається 274 іноземних студентів з 24 країн. На бюджетній формі 
навчається – 10 осіб. На денній формі навчаються 155 осіб, на заочній формі – 62 
особи, на підготовчому відділенні 57 осіб.  
 У 2018 році до ОНМУ було зараховано 147 осіб проти 94 осіб у 2017 році, із 
них 90 осіб на денну та заочну форму навчання та 57 на підготовчі курси.  
 Закінчили навчання в ОНМУ у 2018 році – 30 іноземних студентів. 
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 На теперішній час в ОНМУ укладені договори з 20 суб’єктами 
господарювання, які здійснюють послуги з набору іноземців як кандидатів на 
навчання до ВНЗ, із них 6 у 2018 році. 

Результати випуску  фахівців у 2018 році наведені у таблиці 6 
 Таблиця 6 

Показник 2018 рік Зміни у порівнянні з 2017р. 
Державне замовлення 384 Зменшення на 27% 

Контракт 541 Збільшення на 95% 
Всього 925 Збільшення на 15%  

 
У 2018 році забезпечено своєчасна видача документів про освіту: видано 711 

дипломів бакалаврів, 267 дипломів спеціалістів, 470 дипломів магістрів та 1327 
студентських квитка 

Протягом 2018 року були організовані та проведені певні профорієнтаційні 
заходи, двічі проведений «День відкритих дверей ОНМУ»,  викладачі відвідували 
школи, ліцеї та коледжі міста та області.  

У 2018 році, як і в попередні роки, на базі університету працював пункт 
зовнішнього незалежного оцінювання. 

 
Наукова і науково-технічна діяльність ОНМУ 
За рахунок держбюджету в 2018р. виконувались 4 бюджетних науково-

дослідних робіт з фінансуванням 800,0 тис. грн. та 18 госпдоговірних науково-
дослідних робіт з фінансуванням 1 479,9 тис. грн. (у порівнянні з минулим звітнім 
роком 5 тем за рахунок держбюджету з фінансуванням 957, 4 тис. грн. та 15 
госпдоговірні роботи з фінансуванням 1 276,2 тис. грн. грн. відповідно). 

Держбюджетна тематика виконувалась за 4 темами працівниками 4 кафедрах 
ОНМУ, з яких всі є перехідними. Госпдоговірні роботи проводились за 18 темам на 
6 кафедрах та у науково-дослідному інституті, з яких 15 завершені та 3 перехідні. 

Науково-дослідний інститут фундаментальних і прикладних досліджень 
ОНМУ виконує дослідження та розробки за такими пріоритетними напрямами та 
піднапрямами: 

1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем 
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, 
людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та 
сталого розвитку суспільства і держави. Найважливіші проблеми фізико-
математичних і технічних наук. Економічні науки. 

2. Інформаційні та комунікаційні технології. Технології та засоби 
математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу розв’язання 
надскладних завдань державного значення. 

3. Моніторинг негативних техногенних та природних впливів (зсувів, 
повеней, землетрусів, метеоцунамі). Оцінка та управління ризиками на Чорному 
морі та узбережжю. Енерго- та ресурсозберігаючі конструктивно-технологічні 
рішення на морському транспорті. Технології ефективного енергозабезпечення  
будівель і споруд. 

Протягом звітного року передано для впровадження до морегосподарчого 
комлексу (20) і до залізничного транспорту (5) наукових розробок. 

Отримано 3 патенти на винахід. 
Проведена робота по комерціалізації 1 патенту на винахід. 
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Протягом звітного року в ОНМУ організовано та проведено 6 міжнародних 
науково-практичних конференцій, 2 всеукраїнські науково-практичні конференції 
студентів і молодих учених; 4 регіональні наукові конференції: 

1. III Міжнародна наукова конференція « Соціальні трансформації: Сім´я, 
Шлюб, Молодь, Транспорт та Інноваційний менеджмент у країнах Нового 
Шовкового Шляху »  

2. VI Міжнародна наукова конференція « Соціальний розвиток країн « 
Одного поясу та Одного шляху»: Розвиток Нового Шовкового Шляху в Україні »  

3.Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 
правової політики України в умовах європейської інтеграції»  

4. VII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку 
транспорту і логістики»  

5. VІ Міжнародна наукова конференція «Південь України: етноісторичний, 
мовний, культурний та релігійний виміри». У рамках конференції було проведення 
засідання круглого столу – «Декомунізаційні процеси в країнах єврорегіону 
Нижній Дунай»: засоби, досвід, наслідки…»  

6. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 
правової політики України в умовах європейської інтеграції»  

7. УIІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих 
вчених «Проблеми та перспективи розвитку транспорту»  

8. ІІ Всеукраїнська конференція викладачів, здобувачів вищої освіти і 
молодих вчених «Сучасні проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі»  

9. Перша науково-технічна конференція «Перспективи технологій для 
забезпечення безпеки життєдіяльності та довголіття людини»  

10. Міжнародна науково-практична конференція Одеса-Стамбул-Одеса 
«Розвиток поромних перевезень на Чорному морі і міжнародні транспортні 
коридори»  

11. 71 студентська наукова –технічна конференція ОНМУ  
12. 71 професорсько- викладацька науково-технічна конференція 
На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10 2017 року 

«Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей 
знань і спеціальностей»  ОНМУ є базовим навчальним закладом з проведення II 
туру з галузі знань «Суднобудування та водний транспорт», в якому прийняли 
участь 32 наукові роботи.  

За результатами Першого туру в ОНМУ було надіслано 46 роботи  до базових 
ВНЗ за 10  галузями науки. За підсумками ІІ туру Конкурсу отримали 14 дипломів. 

 
Підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 

(кандидатів, докторів наук) та їх атестація щодо присвоєння вчених звань  
Загальна кількість аспірантів в ОНМУ, докторантів та здобувачів, що 

працюють над дисертаціями поза аспірантурою – 95 осіб, з яких: 
1) аспірантів – здобувачів наукового ступеня кандидата наук – 45 осіб, в тому 

числі: 
– з відривом від виробництва – 19 осіб, з них 3 особи – на контрактній основі;  
– без відриву від виробництва – 26 осіб, з них 2 особи – на контрактній 
основі. 
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2) здобувачів наукового ступеня кандидата наук, що працюють над 
дисертаціями поза аспірантурою – 8 осіб, з них 2 особи – за контрактом. 

 



 3) здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) – 36 осіб, в тому 
числі: 
 – очна (денна) форма навчання бюджет – 12 осіб; 

– очна (вечірня) форма навчання бюджет – 14 осіб; 
– заочна форма навчання (на контрактній основі) – 9 осіб; 
– очна форма навчання (на контрактній основі) – 1 особа. 
4) здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) поза 

аспірантурою (за кошти вищого навчального закладу) – 5 осіб. 
5) здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук – 1 особа. 

  В 2018 році прийнято: 
– аспірантів – 17 осіб; 
– за держзамовленням 12 осіб, з яких: очна (денна) – 7 осіб, очна 

(вечірня) – 5 осіб;  
– за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб – 3 особи, з яких заочна – 2 

особи, очна (денна) – 1 особа; 
– здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) поза 

аспірантурою – 2 особи. 
Завершили навчання в аспірантурі – 16 осіб, у т.ч. з захистом – 8 осіб. 
Закінчили докторантуру 1 особа.  
Забезпечені умови для продовження роботи спеціалізованої вченої ради  Д 

41.060.01 із правом прийому до захисту кандидатських та докторських дисертацій з 
4 спеціальностей: 05.13.22 “Управління проектами та програмами”; 05.22.01 
“Транспортні системи»; 05.22.20 “Експлуатація та ремонт засобів транспорту”; 
05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди».  Кількість проведених 
засідань з захисту дисертацій у 2018 р. – 7, з них 6 захисти затверджені 
Атестаційною комісією. Кількість захищених кандидатських дисертацій – 7, 
докторських – 1. 

У звітному періоді  отримано вчених звань: «доцент» - 2,         
«доцент ОНМУ» - 4, «професор 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 

Стажування науково-педагогічних працівників здійснюється на підставі 
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-
педагогічних працівників в Одеському національному морському університеті. 
Вказане Положення на цей час перероблюється з метою імплементації до останніх 
змін у чинному законодавстві. 

З метою організації стажування укладено 12 відповідних угод з іншими 
закладами вищої освіти та підприємствами.  

Кафедрами університету розроблені програми стажування для працівників 
інших ЗВО.  

За звітній період, відповідно до плану, стажування пройшли 35 викладачів  
ОНМУ у 9 організаціях і ЗВО. 

Крім того, на базі ОНМУ забезпечено проходження стажування для 75 
викладачів з 10  закладів вищої освіти Одеського регіону.  
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Додержання прав і законних інтересів осіб з особливими потребами 
Серед вступників, зарахованих на 1 курс денної та заочної форм навчання, 

було 21 осіб пільгової категорії, у тому числі 5 – дітей-сиріт, що залишились без 
батьківського піклування; 3 –  інваліди І та ІІ груп; 1 – учасник бойових дій; 9 – 
дитина учасника бойових дій; 1 – дитина шахтаря; 2 – осіб, що перебувають на 
тимчасово окупованій території.  

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 та одяг –   
667 629,47 грн.; 

– страхування співробітників –  17 102,52  грн.; 
– страхування транспорту – 2 662 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. 

У 2018 році надходження до загального фонду склали 57 393 220,00 грн. у 
тому числі: 

-  «Підготовка кадрів» - 47 729 820,00 грн.;  
-  «Дослідження та наука»  -  800 000, 00 грн.; 
- «Виплата академічних стипендій студентам ЗВО» - 8 863 400,00 грн. 
Надходження до спеціального фонду загалом від наданих платних послуг  

склали 63 148 971,90  грн., у тому числі: 
 - надходження коштів у сфері освітньої діяльності – 56 469 018,53 грн.; 
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 - надходження коштів у сфері господарської діяльності – 4 644 565,85 грн.; 
 - надходження оренди майна – 555 445,38 грн.; 
 - надходження коштів з наукової діяльності (госпдоговори) – 1 479 942,14 
грн.   
 Інші джерела власних надходжень (гранти, благодійна допомога) – 
1 226 470,88 грн., у тому  числі: 

- отримання грантів та дарунків – 233 394,70 грн.; 
- проценти банка (депозит) – 993 076,18 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 44 896 446,53 оплата праці 40 019 934,74
комунальні послуги 1 859 047,85 комунальні послуги  5 870 100,00 
утримання університету 23 847,38 утримання університету 6  068 678,48
стипендія 9 946 248,77 

 
стипендія 37 248,00 

 Харчування та одяг 
дітей сиріт 

667 629,47 придбання  
догороцінного 
обладнання 

631 045,20 

– – придбання  
бібліотечних фондів 

212 063,00 

– – придбання  
комп’ютерної техніки 

796 275,15  

– – капітальний ремонт 1 149 327,78 
– – капітальне будівництво – 

ВСЬОГО 57 393 220,00 ВСЬОГО 54 861 654,66
Всі кошти витрачались відповідно до кошторисів, затверджених 

Міністерством освіти і науки України.  
Збільшення  видатків: 

- на заробітну плату у 1,05 рази;  
- стипендіальне забезпечення у 1,06 рази 
- видатків на харчування та одяг дітей-сиріт у 1,41 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. 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 2018 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 83 

відвідувача.  
Протягом 2018 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 2018 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.  

 
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 2018 році юрисконсульта 
університету було направлено на семінар 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 2018 року приймалися заходи щодо зміцнення договірної, трудової 
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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 2018 
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 2018 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 Чорноморського морського коледжу 

ОНМУ. 
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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 загально будівельні роботи в 2018 році використано  1 488 326,68:       
– проведено ремонт блоку Б адміністративно-навчального корпусу; 
– встановлено навіс над входом до студентського містечка по вул. 

Старопортофранківська, 59; 
– проведено капітальний ремонт приміщень кухонь у гуртожитках №  3, 4; 
– проведено капітальний та поточний ремонти 4-х санітарних блоків у 

гуртожитках №  3, 4, 8; 
– замінено двері та віконні блоки у гуртожитку № 7; 
– проведено поточний ремонт сходових клітин в під’їздах № 1,3 гуртожитку 

№ 7. 
 
Своєчасність розрахунків з підприємствами, установами та 

організаціями, банками та іншими організаціями 
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Університетом в 2018 році взято договірних зобов’язань (з урахуванням 
перехідних зобов’язань 2017 року), включаючи комунальні послуги на суму 
15910,0 тис. грн. Забезпечення потреб університету у товарах, послугах та роботах 
проводились у відповідності до плану закупівель на 2018 рік. Виконання плану 
закупівель склало 76,2 %. Далі наведені основні види витрат: матеріали для 
проведення  поточного ремонту та господарської діяльності – 1399,6 тис. грн., 
документи про освіту – 104,4 тис. грн., комп’ютерне програмне забезпечення 144,6 
тис. грн. та послуги по супроводу комп’ютерного програмного забезпечення 225,5 
тис. грн., орг и компьютерная техника, в т.ч. картрижди на сумму 1001,3 тис. грн, 
послуги для забезпечення  пожежної безпеки – 536,2 тис. грн. і т.і.  

 



Тендерним комітетом ОНМУ у 2018 році було проведено 7 тендерних 
процедур закупівель  - комп’ютерне обладнання,послуги водопостачання, 
водовідведення, теплопостачання, електропостачання на 2018 рік, легковий 
автомобіль та закупівля електричної енергії на 2019 рік. Загальна річна сума  
запланованих коштів для тендерних закупівель складає 14 490 094,00 гривень. 
Сума укладених договорів – 11 086 342,80 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 2018 року в умовах постійного підвищення тарифів забезпечено 

безперебійне надання комунальних послуг, а саме: теплопостачання, 
водопостачання, та водовідведення, електроенергії. Об'єктами ОНМУ у 2018р. 
обсяг спожитої електроенергії складає 1661895 кВт/год, теплопостачання – 3521  
Гкал, водопостачання на 51571 м3. 

 
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 діяльність19 орендарів. 
Практики надання в оренду житлових та санітарно-побутових приміщень в 
університеті не існує. Загальна площа оренди складає 1263,14 м2. Надходження 
коштів від орендарів за оренду приміщення в 2018 році становила 555 445,38 грн. 
Заборгованість орендарів перед університетом, з урахуванням нарахувань за 
комунальні послуги за грудень 2018р., складає 202 319,37 тис. грн. 

 
Вживання заходів до запобігання проявам корупції та хабарництву у 

ОНМУ 
Протягом 2018 року в університеті вживались заходи щодо запобігання 

проявам корупції та хабарництву.  
Уповноваженою особою в ОНМУ з питань запобігання та виявлення корупції 

юрисконсультом Москвіним М.І. проводиться робота у напрямку корупційних 
проявив. За 2018 рік від будь-яких осіб (студентів, працівників, сторонніх) 
інформації про вчинення корупційних порушень (в тому числі хабарництва) не 
надходило.  
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Постійно здійснюється моніторинг спірних ситуацій, які у 2018 році 
стосувалися заборон підлеглості у роботі близьких осіб. Подібні ситуації було 
вирішено з врахуванням положень чинного законодавства, яке у сфері освіти 
дозволяє підлеглість близьких осіб.  

Також завжди вчасно вдається запобігати ситуаціям, коли складається загроза 
порушень законодавства про заборону суміщення професій та посад, а також 
роботи за сумісництвом посадових осіб.  

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 2018 році не зафіксовано.  
 
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 2018 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 2018 року 
представлений колективу ОНМУ 14 січня 2019 року. Роботу ректора визнано 
задовільною. Результати голосування: за – 96 особа; проти – 0 осіб; утримались – 0 
осіб. Ректор ОНМУ проф. Руденко С.В. участі у голосуванні не брав.   

 
 
Ректор ОНМУ                                                         С.В.Руденко 


