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Шановні колеги! Шановна університетська громадо!
Минуло чотири роки мого перебування на посаді ректора Одеського
національного університету імені І. І. Мечникова. Сьогодні я звітую
перед вами про те, що зроблено за останній рік, що ми усі разом
здобули, а також про те, що в нашому університетському житті
залишилося невирішеним, проблемним і, нарешті, про те, які
завдання постають нагальними на перспективу.
Звіт про роботу на посаді ректора представлено у розділах:
1. Загальні відомості та навчальний процес; 2. Виховна робота.
Студентське самоврядування; 3. Науково-дослідна
робота;
4. Міжнародне
співробітництво;
5. Господарська
діяльність;
6. Фінанси та соціальний захист співробітників; 7. Культурно-масова
та спортивна робота; 8. Університет в контексті країни та світу.
Наш університет функціонує відповідно до Конституції України,
Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і
науково-технічну діяльність», Державної програми «Освіта XXI
століття», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо
забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 4
липня 2005 року, «Положення про організацію навчального процесу у
ВНЗ» (Наказ МОН України від 02.06.1993 р.), матеріалів колегій
МОН України, нормативних та розпорядних документів МОН
України.
Освітянську діяльність в цілому за IV рівнем акредитації університет
здійснює відповідно до рішення ДАК України.
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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
1.1. Організація навчального процесу
Навчальний процес базується на принципах науковості,
гуманізму,
демократизму,
наступності
та
безперервності,
незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших
громадських та релігійних організацій; він спрямований на створення
умов для самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства
і держави у кваліфікованих фахівцях.
Організація навчального процесу здійснюється навчальними
підрозділами університету відповідно до навчальних планів за всіма
напрямами,
спеціальностями
освітньо-кваліфікаційних
рівнів
«молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за
денною та заочною формами навчання.
Протягом минулого та у 2014/2015 навчальних роках
навчальний процес в Одеському національному університеті імені
І. І. Мечникова організовано відповідно до Положення про
організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах
України, яке затверджено наказом Міністерства освіти України
№ 161 від 02.06.1993 р.
Навчальний процес в усіх структурних підрозділах здійснюється
за кредитно-модульною системою, Положення про яку розроблено та
затверджено у 2008 році (протокол засідання Вченої ради № 6 від
27.03.2008 р.), оновлено та перезатверджено у 2009 році (протокол
засідання Вченої ради № 7 від 28.04.2009 р).
У 2013/2014 навчальному році завершено у повному обсязі
впорядкування та уніфікацію для студентів усіх напрямів і
спеціальностей обсягів аудиторного навантаження та форм контролю
за нормативними дисциплінами «Безпека життєдіяльності»,
«Цивільний захист», «Охорона праці у галузі», «Основи медичних
знань» (на виконання рішення Науково-методичної комісії МОН
України з безпеки життєдіяльності).
У 2013/2014 навчальному році продовжено викладання
факультативної дисципліни з технології пошуку робочих місць, яка
надає випускникам університету більшої впевненості щодо їх
працевлаштування.
За більшістю напрямів та спеціальностей університету
розроблені нові або суттєво оновлені та запроваджені навчальні і
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робочі навчальні плани; освітньо-професійні програми; освітньокваліфікаційні характеристики та створені уніфіковані засоби
діагностики якості освіти. Всі ці документи узгоджені в
установленому
порядку
Науково-методичними
комісіями
Міністерства освіти і науки України (за напрямами і
спеціальностями), Інститутом інноваційних технологій та змісту
освіти МОН України та департаментом вищої освіти МОН України.
Відповідно до них організовано навчальний процес для студентів
університету у 2014/2015 навчальному році.
Найбільш важливою подією минулого навчального року,
безумовно, було завершення процедури акредитації ОНУ імені
І. І. Мечникова за IV рівнем в цілому та за напрямами і
спеціальностями, термін дії ліцензій та сертифікатів яких закінчився
1 липня 2014 року.
З метою проходження процедури акредитації був організований
та проведений самоаналіз за всіма зазначеними вище напрямами та
спеціальностями.
Відповідними
наказами
по
університету
затверджено склад груп щодо проведення самоаналізу, призначені
відповідальні особи по факультетах і інститутах, розроблений та
затверджений графік проведення комплексних контрольних робіт за
дисциплінами
соціально-гуманітарного
циклу,
циклу
фундаментальної (природничої) підготовки та циклу професійної
підготовки фахівців з вищою освітою за всіма освітньокваліфікаційними рівнями. Під час самоаналізу проведено детальний
аналіз кадрового, інформаційного, науково-методичного та
навчально-методичного забезпечення навчального процесу. Також
проаналізовані рівні наукової роботи структурних підрозділів, їх
матеріально-технічний стан і соціальне забезпечення учасників
навчально-виховного процесу.
Всього було підготовлено 36 акредитаційних справ у 88 томах,
які своєчасно були подані до Міністерства освіти і науки України;
після їх попереднього аналізу вони були подані до Акредитаційної
комісії України. На засіданнях цієї комісії 3 червня 2014 року
(протокол № 109) та 8 липня 2014 року (протокол № 110) напрями
(спеціальності) та університет в цілому були успішно акредитовані.
У 2015 році університет має пройти акредитацію за напрямами
(спеціальностями):
6.030303, 7.03030301 – Видавнича справа та редагування;
6.051401 – Біотехнологія.
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1.2. Контингент студентів. Абсолютна успішність та якість
навчання
У 2013/2014 н. р. в університеті навчалось 7305 студентів денної
та 3428 студентів заочної форми навчання, всього 10733 особи, що на
419 осіб менше, ніж у 2012/2013 н. р.; таким чином, зменшення
загального контингенту студентів становить 3,9%.
За рахунок державного бюджету навчалось 4948 осіб, за
контрактом 5785 осіб. Контингент студентів, які навчались за
рахунок державного бюджету, склав 46,1%; порівняно з
2012/2013 н. р. це на 0,5% більше.
Динаміка показників контингенту студентів
Континге
нт
студентів
Всього

2011/2012 н. р.
Денна
Заочна
7256
3796
11052
Б К Б
К
440 285 705 309
0
6
1

2012/2013 н. р.
Денна
Заочна
7315
3837
11152
Б
К Б
К
440 290 691 314
6
9
6

2013/2014 н. р.
Денна
Заочна
7305
3428
10733
Б
К Б
К
433 297 615 281
3
2
3

Абсолютна успішність навчання студентів університету у
2013 році становила 90% за денною та 91,3% за заочною формою
навчання; якість становила відповідно 52,1% та 51,6%. Ці показники
відповідають акредитаційним вимогам.
1.3. Державна атестація студентів
Державна атестація студентів здійснюється державними
екзаменаційними комісіями після завершення навчання на певному
освітньо-кваліфікаційному рівні з метою встановлення фактичної
відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньокваліфікаційної характеристики.
Державна комісія перевіряє науково-теоретичну та практичну
підготовку випускників, вирішує питання про присвоєння їм
відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, видання державного
документа про освіту, опрацьовує пропозиції щодо поліпшення якості
освітньо-професійної підготовки випускників університету.
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У 2013/2014 н. р. було сформовано 55 державних
екзаменаційних комісій, які очолили 50 голів ДЕК з числа провідних
вчених університету, вищих навчальних закладів м. Одеси, інших
установ та організацій. Кількість голів ДЕК докторів наук,
професорів становить 33 особи, що дорівнює 66% від їх загальної
кількості; цей показник на 5,3% більше у порівнянні з 2012/2013 н. р.
Організація роботи Державних екзаменаційних комісій

Загальна кількість комісій
Кількість голів ДЕК
У т. ч. докторів наук,
професорів
- з університету
- з інших вузів
- з організацій

2011/2012 н.
р.
61
53
40

2012/2013 н.
р.
61
56
34

2013/2014 н.
р.
55
50
33

24
12
4

20
10
4

25
6
2

У 2013/2014 н. р. було захищено 3721 дипломну роботу, в тому
числі ОКР «бакалавр» – 1915, ОКР «спеціаліст» – 1381, ОКР
«магістр» – 425. Загальна кількість захищених дипломних робіт
порівняно з 2012/2013 н. р. зменшилась на 11,5%.
Загальна кількість дипломних робіт з відзнакою дорівнює 459,
що на 7,6% менше показників 2012/2013 н. р. Рекомендовано до
аспірантури 171 особу, що на 8,2% більше, ніж у 2012/2013 н. р.
1.4. Практична підготовка студентів
Практична підготовка студентів забезпечується проходженням
навчальних та виробничих практик, у т. ч. педагогічних, відповідно
до «Положення про проведення практики студентів Одеського
національного університету імені І. І. Мечникова».
Показники проходження практики:
2011/2012 н. р.
На практику було направлено 4834 студенти денної форми
навчання:
- на навчальну 1773
- на виробничу 3061
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- у т. ч. педагогічну 1252.
По заочній формі навчання на практику було направлено
1201 студент:
- на навчальну 29
- на виробничу 1172
- у т. ч. педагогічну 150.
Практика проходила на 229 базах.
Керували практикою:
професорів – 39
доцентів – 360
інших – 149.
У 2012 н. р. літні навчальні і виробничі практики були оплачені
в обсязі 246 922 грн.
2012/2013 н. р.
На практику було направлено 4934 студенти денної форми
навчання:
- на навчальну 1507
- на виробничу 3427
- у т. ч. педагогічну 1281.
По заочній формі навчання на практику було направлено
1264 студенти:
- на навчальну 211
- на виробничу 1053
- у т. ч. педагогічну 147.
Практика проходила на 212 базах.
Керували практикою:
професорів – 45
доцентів – 419
інших – 173.
У 2013 н. р. літні навчальні і виробничі практики були оплачені
в обсязі 100 000 грн.
2013/2014 н. р.
На практику було направлено 4879 студентів денної форми
навчання:
- на навчальну 1882
- на виробничу 2997
- у т. ч. педагогічну 1326.
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По заочній формі навчання на практику було направлено
1258 студентів:
- на навчальну 228
- на виробничу 1030
- у т. ч. педагогічну 225.
Практика проходила на 209 базах.
Керували практикою:
професорів – 51
доцентів – 415
інших – 178.
У 2013/2014 н. р. практику проходили 6137 студентів денної та
заочної форм навчання; керівництво здійснювали 644 викладачі, з них
51 професор (7,9%), 415 доцентів (64,0%).
Незважаючи на те, що на 2013/2014 н. р. не було складено
кошторис на літні виїзні практики, програми практик були виконані в
повному обсязі на геолого-географічному, біологічному, історичному
факультетах. Слід зазначити, що традиційна виїзна музейна практика
студентів II курсу історичного факультету до Криму, була замінена
виїздом до міста Львів і виконана в повному обсязі.
1.5. Видання навчальної, навчально-методичної літератури
Видання навчальної та навчально-методичної літератури є
одним із показників навчально-методичної роботи в університеті.
У 2013 р. видано 28 монографій; 6 підручників (у т. ч. 2 з
грифом МОН України); 45 навчальних посібників (у т. ч. 9 з грифом
МОН України); 20 навчально-методичних посібників (у т. ч. 1 з
грифом МОН України); 121 інше навчально-методичне видання.
Відповідно до «Плану видання навчальної, навчальнометодичної, наукової літератури ОНУ імені І. І. Мечникова на
2014 рік» планується надрукувати:
- монографій – 27
- підручників – 13
- навчальних посібників – 62
- навчально-методичних посібників – 64
- інших навчально-методичних видань – 271.
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1.6. Організація прийому вступників до ОНУ. Робота
приймальної комісії
Прийом на навчання до університету у 2014 році здійснювала
приймальна комісія відповідно до Умов прийому до ВНЗ у 2014 році,
Правил прийому до ОНУ у 2014 році та з використанням Єдиної
державної електронної бази з питань освіти. Кількість поданих заяв у
2014 році перебільшила 18 тисяч, що майже на 2 тисячі більше, ніж у
2013 році. Середній конкурс по університету становив 9,8 особи на
місце за денною та 3,1 особи на місце за заочною формами навчання.
Не зважаючи на такий високий конкурс, університету не вдалося
повною мірою виконати обсяг державного замовлення при прийомі.
У першу чергу це стосується таких напрямів підготовки: «Фізика»,
«Прикладна фізика», «Астрономія», «Математика», «Механіка»,
спеціальностей ОКР спеціаліста за денною формою навчання «Мова
та література (із зазначенням мови)» тощо.
Основною причиною недовиконання обсягів державного
замовлення залишається недостатньо ефективна профорієнтаційна та
агітаційна робота з боку структурних підрозділів університету, а
також нехтування принципами організації та здійснення цільового
прийому сільської молоді.
Більшість факультетів (крім біофаку, хімфаку, ІМЕМ, ІІПО та
філософського факультету) недостатньою мірою використовують такі
джерела поповнення контингенту студентів, як прийом осіб, які вже
здобули ОКР молодшого спеціаліста та залучення та прийом
іноземних громадян.
1.7. Робота наукової бібліотеки
Одним з головних напрямків роботи НБ ОНУ імені
І. І. Мечникова є забезпечення літературою навчального та наукового
процесів.
У 2013/2014 н. р. до фондів бібліотеки надійшло 19805 одиниць.
У цьому навчальному році університет зміг виділити на придбання
книг лише 16 500 грн. Було закуплено 330 одиниць:
- монографій – 20
- підручників – 310.
Внаслідок впровадження Розпорядження Ректора відділу
комплектування покладено в обов'язок облік всіх тиражів, які
9

видаються за кошти університету. У 2013/14 н. р на ці видання було
витрачено 41 905 грн. 37 коп. До фондів НБ введено
1794 одиниць / 87 назв:
- монографій – 65 од. / 5 назв
- підручників – 902 од. / 32 назви
- методичних посібників – 700 / 29 назв
- періодика 127 од. / 21 назва.
Традиційним джерелом комплектування для будь-якої
бібліотеки є дарована література. Протягом року бібліотека отримала
дари від викладачів ОНУ та ВНЗ країни, профільних бібліотек
України та ін. Всього отримано – 5199 од.
Активно працює сектор книгообміну. Від партнерів по
книгообміну отримано – 517 одиниць на суму 20182,32 грн.
Якщо у 2012/2013 н. р. фонд бібліотеки поповнився
безкоштовною літературою на 14863 примірника, то за
2013/2014 н. р. – на 17338 примірників. Це свідчить про те, що на
жаль, основне поповнення фонду відбувається завдяки отриманню
безкоштовної літератури. Для порівняння: закупили 330 одиниць, а
безкоштовно отримали – 17338.
Цього року бібліотека продовжувала приймати обов'язкові
примірники видань, які надруковані за власний рахунок
співробітниками університету. Всього було здано в бібліотеку
1041 одиницю.
Також за рішенням Ректорату впродовж п'яти років бібліотека
отримує від усіх інститутів і факультетів університету дипломні
роботи. У цьому навчальному році бібліотека отримала 1978 одиниць.
Вперше за багато років через нестабільну економічну ситуацію в
країні бібліотека не змогла замовити періодичні видання України та
Росії на весь рік (тільки на І півріччя). Також не були замовлені
іноземна періодика і реферативні журнали.
У 2013/2014 навчальному році бібліотека замовила на перше
півріччя 2014 року 202 назви періодичних видань. Хотілося б
відзначити, що вже декілька років кількість одиниць вітчизняної
періодики (110 назв) перевищує зарубіжну (92 назви).
Зусилля колективу Наукової бібліотеки у звітному періоді були
сконцентровані на таких напрямках діяльності:
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1. Відслідкування рейтингів університету
Наукова
бібліотека
продовжує відстежувати
показники
університету в міжнародних та національних рейтингах:
- За результатами наукометричної БД Scopus ОНУ імені
І. І. Мечникова станом на 27 серпня 2014 р. посів 3 місце серед
українських ВНЗ. Загальний h-індекс складає – 42, кількість наукових
публікацій – 2430. Попередні дані: 18 квітня 2014 р. – 4 позиція,
h-індекс – 40, 2369 наукових публікацій.
- Webometrics – Інтернет-рейтинг українських ВНЗ. Станом на
серпень 2014 р. ОНУ посів 8 місце серед українських ВНЗ та 1870 місце
серед ВНЗ усього світу (станом на лютий 2014 р. серед українських ВНЗ
– 14 місце, у світі – 2844).
- Консолідований рейтинг ВНЗ України. Отриманий узагальнений
рейтинг підсумовує рейтингові місця ВНЗ за версією «Топ-200 Україна»,
«Scopus» та «Вебометрікс». У 2014 р. ОНУ займає 7 місце.
2. Наукова активність
- У межах реалізації проекту DOAR (Directory of Open Access
Scholarly Resources) міжнародним центром ISSN за підтримки
комунікаційного та інформаційного сектору UNESCO електронний
архів-репозитарій ОНУ було зареєстровано в міжнародному реєстрі
ISSN, надано власний ISSN – 3210-7731 та отримано статус
повноцінного відкритого електронного видання, в якому можна
публікувати результати досліджень як у першоджерелі нарівні з
друкованими періодичними виданнями.
- Розпочато об'ємну роботу з об'єднання профілів вчених у
наукометричній базі Scopus. Результатом такої роботи є підвищення
показників університету в загальному ранжуванні ВНЗ.
3. Просування періодики університету
• Для отримання експертної оцінки якості журналу було
зареєстровано 7 серій «Вісника ОНУ» у Польську базу даних Index
Copernicus:
- Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство.
- Біологія.
- Географічні та геологічні науки.
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- Математика і механіка.
- Психологія.
- Соціологія і політичні науки.
- Хімія.
• Розпочато роботу зі включення періодичних видань ОНУ імені І. І.
Мечникова до Directory of Open Access Journal (DOAJ, Швеція), що є
каталогом журналів відкритого доступу:
- Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство,
книгознавство;
- Вісник ОНУ. Серія: Економіка;
- Вісник ОНУ. Серія: Хімія;
- Вісник ОНУ. Серія: Мікробіологія і біотехнологія;
- Вісник ОНУ. Серія: Сенсорна електроніка і мікросистемні
технології;
- Вісник ОНУ. Серія: Фізика аєродисперсних систем;
- Вісник ОНУ. Серія: Photoelectronics.
• НБ розпочала роботу з отримання online-ISSN для електронних
видань ОНУ.
4. Просування періодики НБ ОНУ
• Науковою бібліотекою засновано електронний міні-журнал
«Бібліотечно-бібліографічна справа», де розміщуються матеріали 68-ї
Звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу і
наукових працівників Одеського національного університету імені І. І.
Мечникова секції «Бібліотечно-бібліографічна справа».
• НБ ОНУ імені І. І. Мечникова зареєстровано у WorldCat
(найбільшій у світі бібліографічній базі даних).
• НБ ОНУ з урахуванням інноваційних можливостей розробила нові
тексти і алгоритми викладання бібліотечних занять для магістрів та
аспірантів на замовлення факультетів ОНУ імені І. І. Мечникова.
5. Робота у соціальних мережах
• Інноваційною моделлю бібліографічного обслуговування стало
використовування
соціальних мереж. Наукова бібліотека створила
офіційну групу в соціальній мережі «ВКонтакте» з назвою «Наукова
бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова» для привернення уваги своїх
потенційних користувачів – студентів, аспірантів, викладачів,
співробітників інших бібліотек. У групі подається вся необхідна
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інформація – новини, довідки, демонстрації виставок, фотогалерея
тощо.
• НБ зареєструвалась у соціальній мережі «Twitter» з метою
подачі
першочергових
новин
бібліотеки
та
відстеження
найважливіших проблем у науковій сфері.
6. Інші види роботи
• Проводяться роботи з відцифрування раритетних видань
бібліотеки для розміщення повнотекстових електронних версій
стародруків, рідкісних та цінних видань на офіційному сайті Наукової
бібліотеки ОНУ, відскановано 150 одиниць, серед яких стародруки,
насамперед пам'ятки права середньовічної Європи та рідкісні
українські і одесикознавчі видання, які користуються підвищеним
попитом у читачів бібліотеки.
• 2014 рік розпочався святкуванням 200-літній річниці з дня
народження Тараса Григоровича Шевченка. Була відкрита книжкова
виставка «У просторі Шевченкової творчості – завжди актуальний
Кобзар», яку відвідало майже 400 студентів, школярів, викладачів,
гостей університету та міста. Паралельно функціонує й віртуальна
виставка, де можна переглянути експоновані раритетні видання в
повнотекстовому варіанті. Цю новацію в роботі з читачами було
продовжено при підготовці інших виставок, присвячених 120-річчю
українського вченого, історика, географа, краєзнавця та бібліографа,
Федора Євстафійовича Петруня, святкуванню 220-ої річниці з дня
заснування Одеси та ін.
• 14-16 квітня 2014 р. під егідою Науково-методичної
бібліотечної комісії Міністерства освіти і науки України було
проведено Науково-практичну конференцію керівників вузівських
бібліотек «Бібліотеки ВНЗ: зміст та стратегія розвитку в
інформаційному суспільстві». Організатори конференції: Наукова
бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова та Наукова бібліотека імені М.
Максимовича Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.
1.8. Комп’ютерне забезпечення
Центр інформаційних технологій у 2014 році підтримував і
розвивав основні напрямки роботи в ІТ-сфері: забезпечення ІТ13

навчального процесу, підтримка і створення веб-ресурсів,
представлення університету в мережі Інтернет, підтримка і
розгортання ЛВС, ремонт комп'ютерної техніки, розробка службових
програм, технічна підтримка користувачів, технічна підтримка в
проведенні заходів, вступної кампанії до ОНУ. У зв'язку зі складною
фінансовою ситуацією закупівля комп’ютерної техніки у 2014 році не
проводилася.
У 2014 році в штаті ЦІТ працювало 26 чоловік, біля третини з
яких – студенти нашого ВНЗ.
До основних результатів роботи у звітному році можна віднести
наступні:
- підтримка і розширення Локальної Обчислювальної Мережі
(ЛОМ) університету;
- розширення провідної мережі;
- реєстрація нових підключень до ЛОМ;
- підтримка веб-ресурсів університету, у тому числі офіційного
сайту;
- хостинг-послуги сайтів підрозділів;
- удосконалення використання нових технологій і області веб.
У цілому можна констатувати, що за останні роки в ОНУ
створено потужний обчислювальний кластер для забезпечення потреб
навчального процесу, моделювання та вирішення наукових задач.
1.9. Робота щодо сприяння працевлаштування випускників та
студентів
Для успішної професійної реалізації випускників в університеті
вже
третій
рік
поспіль
функціонує
відділ
сприяння
працевлаштуванню випускників та студентів.
Основними напрямками його діяльності є створення
сприятливих умов для пошуку робочих місць та працевлаштування
випускників університету, створення системи відносин підрозділу з
внутрішніми університетськими структурами і зовнішніми
партнерами внз, яка сприяє підвищенню конкурентоспроможності
випускників і забезпечує їх успішний кар'єрний ріст у майбутньому.
Вирішення питань працевлаштування на сьогоднішній день
дуже ускладнилось, оскільки на ринку праці постійно відбуваються
зміни – закриваються підприємства, йде скорочення штатів, рівень
заробітної плати не відповідає нормам життя. Але за будь-яких умов
14

однією з задач університету є підвищення рівня попиту на
спеціалістів, яких ми готуємо.
Отже, постійний аналіз працевлаштування і пропозицій щодо
фахівців проводиться через опитування самих роботодавців, аналіз
даних через засоби масової інформації, вивчення потреби
роботодавців на Інтернет-сайтах. Ефективною є робота з
роботодавцями щодо публікацій на сайті відділу вакансій не лише
нашого регіону, а й інших регіонів в Україні, що відповідають
фаховій підготовці наших випускників.
За угодою про співпрацю відділ підтримує постійний зв'язок з
Державною службою зайнятості населення, підприємствами,
установами та організаціями різних форм власності. Зокрема, це
участь роботодавців у проведенні ярмарок вакансій, презентацій,
майстер-класів. Спільно з Державною службою зайнятості населення
проводиться моніторинг працевлаштування випускників за місцем їх
проживання.
Протягом навчального року проводились зустрічі з
потенційними роботодавцями з метою укладання договорів на
проведення практики студентів та їх подальшого працевлаштування.
Запроваджено систему зворотного зв'язку між підприємствами,
установами, організаціями та університетом для отримання
об'єктивної оцінки якості фахової підготовки.
На сьогодні ми підтримуємо зв'язок з більше ніж 100
роботодавцями. Працівниками відділу вивчається динаміка попиту
щодо відповідних фахівців на ринку праці. Щорічно поновлюється
база даних студентів і випускників, які звернулися до підрозділу
щодо працевлаштування, накопичується банк потенційних
підприємств, установ та організацій.
Серед студентів та випускників постійно проводиться
роз'яснювальна робота щодо законодавчих та нормативно-правових
актів з питань державного регулювання зайнятості і трудових
відносин. Усім бажаючим надаються консультації з питань
оформлення власного резюме та розміщення його на сайтах.
Показник відвідувань сайту відділу досить високий. За два роки
функціонування його відвідали більше 72 тисяч осіб.
Вже два роки для випускників 5-6 курсів запроваджено
викладання рекомендованого Міністерством освіти і науки України
факультативного курсу «Чинники успішного працевлаштування
випускників».
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Набули популярності такі масові заходи для студентів, як «Дні
кар'єри», «Ярмарки вакансій», на які запрошуються потенційні
роботодавці.
У минулому році за ініціативи нашого університету була
проведена перша Всеукраїнська науково-практична конференція
керівників підрозділів сприяння працевлаштуванню провідних
університетів Києва, Харкова, Донецька, Львова, Івано-Франківська,
Тернополя, Миколаєва, Херсона та Одеси, темою якої стали питання
державної політики щодо зайнятості молоді в Україні та ролі внз у
вирішенні проблеми працевлаштування випускників.
Питання про працевлаштування випускників в університеті
постійно заслуховується на засіданнях ректорату та Вченої ради.
У минулому 2013/2014 навчальному році дипломи магістрів та
спеціалістів отримали 1058 осіб, 748 з них навчалися за державним
замовленням.
78
осіб
отримали
право
на
самостійне
працевлаштування. Всі інші були направлені на підставі запитів
роботодавців на підприємства, установи, організації державного та
недержавного сектора виробництва. 50% з них підтвердили
працевлаштування випускників. 85 випускників, що навчалися за
спеціальностями педагогічного профілю (але це значно менше, ніж у
минулих роках), отримали направлення у загальноосвітні навчальні
заклади Одеської області та інших областей України на посади
вчителів, вихователів, педагогів-організаторів, психологів.
В цьому році майже 20% (166 осіб) випускників на момент
отримання диплому так і не визначились у виборі свого першого
робочого місця. Причиною того була нестабільність на ринку праці.
У зв'язку з подіями в країні частина випускників була призвана у
Збройні Сили України.
Отже, одним з головних критеріїв оцінки діяльності
університету
є
рівень
затребуваності
і
високої
конкурентоспроможності випускників на ринку праці. Тому однією з
задач у діяльності підрозділу повинна стати побудова системних і
більш ефективних відносин з факультетами і кафедрами
університету. З цією метою планується створення координаційної
ради з питань працевлаштування. Актуальним є і посилення в
навчальному процесі обсягу і значення дисциплін або спецкурсів, які
б прямо формували у випускників здатність реалізуватися на ринку
праці.
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Невід'ємною складовою у роботі повинна стати більш системна
робота з роботодавцями, їх об'єднаннями, державними службами
зайнятості, що дозволить забезпечити поінформованість студентів
про можливості працевлаштування, моніторинг відгуків, попит
пропозицій і підтримку наших випускників.
1.10. Кадрове забезпечення навчального процесу.
Підготовка кадрів через аспірантуру і докторантуру
Кадри вищої кваліфікації є основою розвитку суспільства та,
водночас, показником його інтелектуального рівня. Класичний
університет, яким є ОНУ, відноситься до типу вищого навчального
закладу, який традиційно об'єднує спеціальності різних галузей
науки. Усі наукові спеціальності, представлені у реєстрі постійно
діючої аспірантури і докторантури, відкриті завдяки зусиллям
співробітників відділу аспірантури і докторантури ОНУ, і згідно з
якими ОНУ має право проводити підготовку кадрів вищої
кваліфікації, можна умовно розбити на дві великі групи – природничі
та гуманітарні.
Загалом для навчання в аспірантурі ОНУ відкрито і задіяно
94 спеціальності, з них 47 – природничих галузей і 47 – гуманітарних.
Найвищою кваліфікацією науково-педагогічних кадрів в Україні є
науковий ступінь доктора наук. Цьому виду підготовки приділяється
особливо велика увага з боку керівництва ОНУ та його навчальних
підрозділів.
Всього для навчання в докторантурі ОНУ відкрито і задіяно
55 спеціальностей, з них 26 – природничих галузей і 29 –
гуманітарних. Можна зауважити, що природничі і гуманітарні галузі
представлені в реєстрі постійно діючої аспірантури і докторантури
ОНУ практично однаково у чисельному вимірі.
Водночас, варто зазначити, що кількість захистів у
спеціалізованих вчених радах при гуманітарних підрозділах невпинно
зростає, у порівнянні з коливальною періодичністю захистів в
спецрадах природничих підрозділів.
Певною мірою стримує ефективність роботи аспірантури і
докторантури ОНУ кількість робочих місць для працевлаштування
випускників обох рівнів підготовки, яка постійно зменшується. Ця
негативна тенденція вже починає прямо впливати на стимульованість
вступників до аспірантури і докторантури, і може в перспективі
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зменшувати потік бажаючих підвищувати рівень своєї наукової
кваліфікації.
Аспірантура
2011
2012

Роки
2010
Показник
Прийом всього, 154
осіб
85/69
Чисельність,
осіб
Випуск, стац. /
заочн.
Представили та
захистили
Ефективність, %

2013

2014
75 + 37 к
50 + 20к /
25 + 17 к

140
77/63

144
77/67

510

510

475

85 + 40 к
65 + 14 к
/ 20 + 26
к
375

69/51

56/41

72/48

56 + 5 к

38/11

30/12

45/39

33/22

63 + 8к / 36
+ 4к
16/15

60,75

31,3

55,1/21,6 53,6/29,3 62,5/78
38,4
41,4
70,25
52
50
28

359

Захищено
63
20
дисертацій
Примітка: стаціонар + контракт / заочно + контракт
Роки
Показник
Прийом, осіб
Чисельність,
осіб
Випуск, осіб
Представили та
захистили
Ефективність, %
Захищено
дисертацій

Докторантура
2010
2011
2012

2013

2014

6
18

7
18

5
15

7+1к
15 + 4 к

2
14 + 2 к

4
4

7
5

7
6

4+1к
4

3+2к
3

100
3

71,4
7

85,7
5

80
10

60
2

Відповідно до вимог нового Закону України «Про вищу освіту»
нам буде потрібно суттєво змінювати саме концепцію підготовки
фахівців вищого кадрового рівня.
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Забезпечення підвищення ефективності процесу підготовки
повинно починатися з дбайливого відбору кандидатів на вступ ще на
студентській лаві. Треба планувати і робити дипломні дослідження,
починаючи не зі завчасного складання кандидатських іспитів для
магістрів, а з постановки реальних задач дослідження, яке могло б,
при умові позитивного завершення, стати основою для публікації у
фаховому виданні.
Другою складовою ефективності підготовки є постійна увага
наукових керівників, кращих представників професорськовикладацького складу ОНУ до роботи аспірантів. Підвищення вимог
до наукових керівників збоку кафедр на Вчених радах підрозділів
могло б стати запорукою підвищення ефективності підготовки кадрів.
Третя складова частина підвищення ефективності – відповідне
матеріальне забезпечення дисертаційного дослідження. Сьогодні,
коли більшість підприємств та науково-дослідних інститутів України
працюють не на повну потужність, аспіранти і докторанти ОНУ
мають досить обмежені можливості у придбанні всього необхідного
обладнання, реактивів та всього матеріально-технічного забезпечення
для успішного виконання та захисту в термін навчання дисертаційних
досліджень. Фінансування дисертаційних досліджень як і всієї
науково-дослідної роботи ОНУ та інших ВНЗ має певну
періодичність і це відображається на відповідних показниках.
Висококласний склад професорсько-викладацького колективу –
це головна запорука підготовки професійних фахівців на факультетах
і в інститутах університету. Підвищення питомої ваги докторів наук
(професорів) та кандидатів наук (доцентів) є одним з найголовніших
завдань, яке успішно виконувалося. Умови, створені в університеті
для творчого розвитку викладача, вченого, сприяли формуванню
боєздатного контингенту професіоналів.
Кількість заповнених штатних ставок професорів, докторів наук
складає 140, кількість доцентів, кандидатів – 624. Питома вага
викладачів кандидатів наук складає 54%, а питома вага докторів наук
– 12%.
Чисельність кандидатів і докторів наук на 100 студентів
стаціонару нашого університету в 1,5 рази вище, ніж у середньому по
Одеському регіону.
Проведені заходи дозволяють утримувати середній вік
кандидатів наук на рівні 50 років, а докторів наук – у межах 60 років.
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Кадрове забезпечення навчального процесу
Разом штатні
(основні) працівники і штатні (основні)
зовнішні сумісники працівники
З них
Д. н. К. н.
про доц.,
ф. ст.н.с
%
п.
від % від
п. 2 п. 2

1
В цілому по ОНУ
2011/12

2
3
113 130
0
12%

2012/13

114 133
2
12%

2013/14

115 142
1
12%

З них
Д. н. К. н.
про доц.,
ф. ст.н.с
%
п.
від % від
п. 6 п. 6

Без
н.
ступ.
і
зван.
% від
п. 2
4
5
6
7
8
587 413 108 117 567
52% 37% 1
11 % 52%
96
%
610 399 106 117 570
53% 35% 393 11% 54%
%
624 385 104 127 586
54% 33% 7
12% 56%
91
%
Всього

Всього

Інститути та
факультети

Без
н.
ступ.
і
зван.
% від
п. 6
9
397
37%

376
35%
334
32%

1.11. Організація роботи Вченої ради ОНУ
За звітний період відповідно до затвердженого плану роботи
було проведено 11 засідань Вченої ради університету.
Основна увага роботи Ради була спрямована на вирішення
важливих питань за пріоритетними напрямками діяльності
університету, таких як: оптимізація учбового процесу, аналіз
результатів вступної кампанії і екзаменаційних сесій, організація
виконання та підготовки до захисту дипломних робіт, розгляд та
затвердження положень про роботу Державної екзаменаційної
комісії, аналіз проведення практики студентів, розгляд досягнень,
проблем та перспектив розвитку факультетів та інститутів
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університету, стан підготовки та проведення акредитації
університету.
Також не менш важливими в роботі Вченої ради були питання
планування науково-дослідної роботи, впровадження в освітню
практику результатів досліджень за науковими темами та контролю
за якістю виконання тематики підрозділами університету.
У звітному році Вчена рада традиційно приділяла увагу
кадровим питанням, підвищенню науковцями свого фахового рівня,
роботі аспірантури й докторантури, координації та співробітництву з
іншими науковими установами. Було заслухано звіти 5 докторантів,
надано понад 50 рекомендацій щодо вступу до аспірантури та 7 – до
докторантури, підготовлено Положення про надання права наукового
керівництва аспірантами.
Вченою радою за результатами конкурсного відбору обрано 18
завідувачів кафедрами та професорів. На підставі рішення Вченої
ради університету Атестаційною колегією МОН України присвоєно
27 вчених звань (5 – професора; 21 – доцента; 1 – старшого наукового
співробітника).
У колі найважливіших питань було розглянуто стратегію
розвитку наукової бібліотеки в умовах інформатизації суспільства,
затверджено план заходів щодо святкування 150-річчя університету,
запроваджено іменні стипендії для кращих студентів факультетів та
інститутів, ухвалено звіти профспілкового комітету студентів та
аспірантів і органу студентського самоврядування; надано
рекомендації щодо укладення договорів про співпрацю з учбовими та
науковими установами інших держав, розглянуто та ухвалено звіт
про основні фінансово-економічні показники діяльності університету
у 2013 році, внесено пропозиції щодо змін у Статут університету для
подальшого затвердження на Конференції трудового колективу
університету та ін.
У поточному році нам потрібно буде вирішувати низку
важливих питань життєдіяльності університету в контексті
загальнодержавних справ. Серед цих завдань на перший план слід
поставити:
- імплементацію положень Закону України «Про вищу освіту»
відповідно до рекомендацій МОН України;
- всебічну підготовку до відзначення 150-річчя від дня
заснування
Одеського
національного
університету
імені
І. І. Мечникова.
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ІІ. ВИХОВНА РОБОТА ТА СТУДЕНТСЬКЕ
САМОВРЯДУВАННЯ
2.1. Головні завдання
Виховна робота здійснюється відповідно до вимог і положень
Концепції національного виховання студентської молоді в Одеському
національному університеті імені І. І. Мечникова на 2010-2020 рр. та
планів виховної роботи і роботи щодо попередження правопорушень та
порушень навчальної дисципліни.
Головною метою виховання студентської молоді є формування
свідомого громадянина – патріота Української держави, представника
національної еліти через набуття молодим поколінням національної
свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних
якостей, духовних запитів та фахових компетенцій. Головними
завданнями у 2013/2014 навчальному році стали:
- підготовка свідомої інтелігенції, збереження інтелектуального
генофонду нації;
- вироблення чіткої громадянської позиції, прищеплення молодим
людям віри у верховенство закону, який є єдиною гарантією свободи;
- формування позитивного образу України та плекання поваги до
своєї alma mater, дотримання і розвиток демократичних та академічних
традицій Університету;
- створення необхідних умов для виявлення потенційних лідерів,
організаторів та ефективного розвитку студентського самоврядування;
- забезпечення високого рівня професійності та вихованості
молодої людини;
- сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту та
самореалізації
студентства,
організація
його
свідомої
та
цілеспрямованої діяльності;
- формування у суспільній свідомості переваг здорового способу
життя, культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої
особистості.
2.2. Організаційні заходи
Організаційні заходи в університеті традиційно включають в
себе: розробку та уточнення теоретико-методологічних засад на
кожному етапі їх здійснення; принципи виховання, на які, з
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урахуванням конкретного складу студентства, буде звертатися окрема
увага; основні напрямки такої роботи; суб'єкти, які на даному етапі
будуть здійснювати основні виховні заходи; роль викладача під час
проведення занять та куратора у позанавчальний час тощо.
З урахуванням загального плану виховної роботи та головних
завдань, кожен інститут та факультет розробляє та затверджує свій
план проведення такої роботи. Незважаючи на існування загального
університетського плану, кожен підрозділ виділяє окремі напрямки і
завдання виховання, що відображає певні позитивні спроби пошуку
свого підходу в організації такої роботи.
На початку навчального року в підрозділах університету
проводилась робота з призначення та уточнення кураторів
навчальних груп. Основною метою роботи куратора стало створення
морально-психологічних і організаційних умов для саморозвитку
особистості студента, виховання культурних, висококваліфікованих
фахівців з урахуванням їхніх індивідуальних схильностей,
психофізіологічних й інтелектуальних здібностей.
Питання роботи кураторів обговорювались в університеті на
засіданнях ректорату, а в навчальних підрозділах на засіданнях
вчених рад інститутів та факультетів. Про свою роботу куратори
регулярно звітують на засіданнях кафедр. Крім того, наприклад, на
геолого-географічному факультеті на засіданнях факультетської ради,
кафедр та кураторів-наставників систематично заслуховуються звіти
окремих кураторів студентських академгруп, а також побажання
студентів щодо проведення тих чи інших заходів з виховної роботи, а
на біологічному факультеті кожен куратор має кураторський зошит, в
якому є телефони батьків студентів академічної групи, що дозволяє
оперативно реагувати на виникаючі проблеми та підтримувати зв'язок
з батьками студентів. Куратори, під час проведення кураторських
годин, які внесені до розкладу занять, спілкуються зі студентами,
цікавляться їх результатами в навчанні, розглядають і вирішують
питання, що постають перед студентами.
Значну увагу цьому напряму приділяють на економікоправовому факультеті, де безпосередньо її здійснює 41 куратор, на
філософському факультеті, де куратори здійснюють зв'язки з
батьками невстигаючих студентів, на факультеті романо-германської
філології двічі на семестр проводяться наради кураторів факультету,
на яких заслуховуються звіти про виконану роботу, а на
філологічному факультеті важливим аспектом роботи кураторів
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вважається робота з особливим контингентом – сиротами та
інвалідами (особливо із вадами зору), з метою підвищення
інформованості про свої права та обов'язки, кращої адаптації до
студентського життя.
Повну підтримку з боку адміністрації університету мають
органи студентського самоврядування, які займають активну позицію
в роботі щодо пропаганди здорового способу життя, організації
зустрічей студентів з представниками міжнародних організацій,
проведення студентських конференцій, участи в міжнародних та
всеукраїнських благодійних акціях, наприклад, активну участь
студенти університету взяли в благодійній акції «З дитиною в серці».
Посилена увага в університеті приділяється проведенню
виховної роботи в студмістечку в цілому та в гуртожитках зокрема.
Безумовно, значний вплив на організацію цієї діяльності здійснює
директор студмістечка В. М. Агаєв. Спільно з заступниками деканів
та кураторами не лише проводяться постійні співбесіди з приводу
правил моральності та умов проживання в гуртожитку, а й
перевіряється санітарний стан блоків, кімнат, кухонь, санвузлів,
загальні побутові умови проживання студентів.
Співбесіди зі студентами з приводу здорового способу життя,
недопущення тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв носять
системний характер. З цього приводу в кожному гуртожитку
оформлені стенди під рубрикою «Про здоровий спосіб життя».
Необхідно відзначити якісну роботу заступників деканів
філософського факультету, факультету романо-германської філології,
історичного, біологічного, хімічного, філологічного, економікоправового факультетів, інституту інноваційної та післядипломної
освіти.
Внесок у виховну роботу в гуртожитках здійснює і студентський
профком. За його участю і матеріальної підтримки проводиться низка
культурно-масових заходів. Безпеку при проведенні культурномасових заходів забезпечує студентський оперативний загін, загальна
кількість котрого складає 80 осіб.
2.3. Заходи інформаційно-пропагандистського забезпечення та
просвітницької роботи
Один з найважливіших напрямів у системі підготовки студентів
тісно поєднаний з навчальним процесом та всіма його складовими.
24

Увага в такій роботі акцентується на особистість, формування не
лише спеціаліста певного профілю, а й суспільно активної людини,
громадянина, фахівця XXI століття. Адже від рівня його
підготовки, високого інтелекту й духовності залежатиме подальший
прогрес нашого суспільства.
Робота в цьому напрямку активно проводиться у всіх
підрозділах університету, особливо зі студентами перших курсів,
яких у рамках «Дня першокурсника» та протягом певного періоду
знайомлять з історією університету та його традиціями. Робота з
підтримки університетських традицій виділяється в окремий
напрям роботи на філософському факультеті, значна увага цьому
напряму надається на історичному факультеті, де існує стенд
«Гордість факультету» з фотографіями студентів, які досягли
успіхів у навчанні, науці, беруть активну участь в житті факультету
та університету. Оновлено стенд, присвячений висвітленню
діяльності фольклорно-стенографічного колективу «Джерело».
Співпраця з громадськими організаціями, популяризація
народних свят, участь студентів в організації та проведенні в місті
Одесі заходів культурно-просвітницького характеру (Мегамарши в
вишиванках, Вишиванковий фестиваль, Марши Миру, флешмоби та
інше) стало візитною карткою історичного факультету.
Протягом минулого навчального року активно проводилась
ціла низка заходів з актуальних проблем суспільства, внутрішньої і
зовнішньої політики, заходів, спрямованих на розвиток
національно-патріотичних традицій, відзначення історичних та
пам'ятних дат, вшанування ветеранів. Це і дні Європи в Україні, і
міжнародний День миру, День соборності, День української
писемності та мови, міжнародний День студентів, тиждень
української молоді, День Перемоги, День знань та багато інших.
Формою проведення таких заходів стали семінари, круглі
столи, лекції, кураторські години, екскурсії, виставки відповідної
літератури, фотовиставки, мітинги, святкові концерти, зустрічі з
письменниками, журналістами, громадськими діячами, видатними
жителями міста.
У кожному підрозділі організовуються та проводяться дні
факультету (інституту), Дні відкритих дверей. У ці дні підрозділи
університету відвідують сотні майбутніх студентів, які відчувають
атмосферу Одеського національного університету і мають
можливість поспілкуватися з деканами факультетів, директорами
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інститутів, професорсько-викладацьким складом і остаточно
приймають рішення вступити до нашого університету.
Університет активно співпрацює з цілим рядом міжнародних,
громадських та молодіжних організацій за низкою напрямів,
найважливішими з яких слід вважати пропаганду здорового способу
життя та боротьби з тютюнопалінням, вживанням наркотичних засобів,
захворювання на ВІЛ, СНІД.
Прикладом встановлення нових контактів може стати спільна
робота філософського факультету та Клубу інтелектуальної молоді
Одеси, де факультет надає допомогу у створенні навчальної програми і
проведенні занять з практичної логіки. Щороку студенти та викладачі
університету беруть активну участь у таких загальноуніверситетських
заходах, як «Дні здоров'я», «Битва факультетів», «Міс і містер ОНУ»,
«Пісня року», огляди-конкурси художньої самодіяльності, спортивні
масові змагання та студентські спартакіади.
У квітні 2014 року студенти ОНУ в черговий раз взяли участь у
всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця», метою якої є збір
коштів на придбання медичного обладнання для лікарень України.
Навесні 2014 року студентство університету взяло участь у
Всеукраїнський акції «Чисте довкілля». У вересні 2014 року команди
факультетів та інститутів взяли участь у І Всеукраїнському семінарітренінгу з питань безпеки життєдіяльності «Єдина країна. Единая
страна».
2.4. Правовиховна діяльність, профілактика правопорушень
Правовиховну діяльність в університеті забезпечують куратори,
кафедри; деканати факультетів (інститутів); ректорат; вчена рада ОНУ,
вчені ради факультетів (інститутів) та органи студентського
самоврядування. Робота щодо профілактики правопорушень,
запобігання корупційних проявів та інших зловживань в університеті
має плановий та постійний характер.
Ці питання постійно розглядаються на засіданнях ректорату
університету. При кожному такому розгляді приймаються відповідні
рішення, виконання яких окремо контролюється. Вони також
розглядаються на засіданнях вчених рад інститутів та факультетів, на
засіданнях кафедр. Наприклад, на історичному факультеті двічі на
навчальний рік, на засіданні вченої ради розглядали питання про
заходи щодо запобігання корупційним діям.
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Окремим напрямком роботи виступає робота зі студентами та їх
батьками, особливо на перших курсах навчання, щодо профілактики
будь-яких порушень. На всіх факультетах та інститутах ОНУ
протягом навчального року проведені зустрічі керівників навчальних
підрозділів та кураторів академічних груп з теми недопущення
проявів хабарництва та службових зловживань в університеті. З цією
метою керівниками підрозділів організовано поновлення куточка
правових знань, інформаційних матеріалів, телефонів, скриньок
довіри, інформації щодо часу особистого прийому. В університеті
успішно діє електрона скринька довіри dovira@onu.edu.ua,
інформацію про це розміщено на офіційному сайті ОНУ у
відповідному розділі. Необхідно відмітити, що протягом минулого
навчального року на електронну скриньку довіри надійшло вісім
звернень та скарг, відносно яких була відповідна реакція збоку
адміністрації університету. Робота зі студентами включала певну
правову інформаційну діяльність, яку проводять представники
ректорату, юридичного центру, викладачі-юристи. Під час
проведення таких лекцій та співбесід, студентам роз'яснюється не
лише про можливу відповідальність осіб, які беруть гроші, а й про
існуючу відповідальність тих осіб, які дають такі гроші.
Так, наприклад, на біологічному факультеті співбесіди зі
студентами
по
цій
проблематиці
проводились
особою,
відповідальною за роботу щодо профілактики та запобігання
корупційних порушень, та кураторами. Факт проведення бесід зі
студентами з питань недопущення проявів хабарництва фіксується
особистим підписом того, хто проводив бесіду та студентом.
Відповідні стенди є в навчальних підрозділах і гуртожитках.
Наприклад, у приміщенні інституту інноваційної та післядипломної
освіти такий стенд з відповідною інформацією зроблено і він
постійно поновлюється, а зі студентами цього підрозділу проводиться
інформаційно-виховна п'ятихвилинка.
Активну участь у цій роботі бере і студентське самоврядування.
Наша сумісна праця з метою об'єднання всіх студентів спрямована на
вирішення питань повсякденного життя студента, недопущення
корупційних проявів, на зростання соціальної активності
студентської молоді та відповідальності за доручену справу.
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2.5. Студентське самоврядування
Студентське самоврядування в Одеському національному
університеті імені І. І. Мечникова – це самостійна громадська
діяльність студентів щодо реалізації функцій управління вищим
навчальним закладом, яка визначається спільно з ректором, деканами
і здійснюється студентами відповідно до мети і завдання, що стоять
перед студентськими колективами. Завданням університетського
студентського самоврядуванням є забезпечення і захист прав та
інтересів студентів, зокрема щодо організації навчального процесу:
сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів,
створенню відповідних умов для проживання в гуртожитку і
відпочинку студентів, діяльності студентських гуртків, товариств,
об'єднань, клубів за інтересами; організації співпраці зі студентами
інших вищих навчальних закладів та з молодіжними організаціями.
Члени Студентського самоврядування активно відвідують
національні та міжнародні студентські форуми, беруть участь у
вирішенні питань студентського обміну між вищими навчальними
закладами в Україні та за кордоном. Протягом звітного періоду
представники органів студентського самоврядування вели роботу
щодо підвищення правової культури студентів ОНУ, зокрема,
донесення інформації щодо прав та обов'язків учасників навчальновиховного процесу через відповідні стенди.
Помітною подією стали перевибори голови студентського
самоврядування 23 квітня 2014 р. Вибори відбулись прозоро, на
демократичних засадах, з дотриманням принципів альтернативності
та змагальності. Новим головою студентського самоврядування ОНУ
імені І. І. Мечникова було обрано студентку ІІ курсу ІСН Дар'ю
Д'якову.
Одним з напрямів роботи студентського самоврядування стало
налагодження співробітництва зі студентами інших ВНЗ і
молодіжними організаціями, Міністерством освіти і науки України,
іншими державними і громадськими організаціями. Проявами цього
стала ціла низка заходів, які були спрямовані на пропаганду
здорового способу життя. Прикладами організації та здійснення такої
роботи у звітній період є: участь у організації разом з адміністраціями
підрозділів весняних суботників; організація заходів щодо
попередження тютюнопаління з обміном цигарок на цукерки та інші
корисні речі, яку було здійснено з нагоди всесвітнього Дня здоров'я
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спільно з громадською організацією «Співдружність студентівхристиян» із залученням студентської молоді зі США; організація і
проведення у травні регіональної науково-практичної конференції на
тему «Актуальні проблеми студентської молоді»; проведення у травні
спільно з профкомом студентів студентських ігор на базі відпочинку
«Чорноморка»;
сприяння
розповсюдженню
протягом
року
громадською організацією «АСЕТ» брошур, буклетів та інших
наочних матеріалів, присвячених профілактиці тютюнопаління,
вживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин; участь в
організації діяльності Англійського та Іспанського клубів; допомога
профкому студентів у проведені І Всеукраїнського методичного
семінару-тренінгу з безпеки життєдіяльності «Єдина країна. Единая
страна».
Оригінальним заходом став «Університетський ярмарок»,
проведений наприкінці вересня цього року, на якому студенти могли
продемонструвати свої різноманітні таланти. На поточний
навчальний рік заплановано низку нових різноманітних проектів, які
мають продемонструвати подальше зростання громадянської
активності, духовної зрілості та культурного рівня університетського
студентства.
2.6. Робота з профспілкою студентів та аспірантів
Запорукою злагодженої роботи із профкомом студентів і
аспірантів (голова – В. В. Пєнов) є соціальне партнерство. Ректорат і
Вчена рада університету вбачає в цій громадській організації
надійного та адекватного партнера.
Як результат цього, вже традиційно четвертий рік поспіль у
жовтні профспілковий комітет студентів за підтримки адміністрації
університету проводить урочисте вручення профспілкових та
студентських квитків першокурсникам, за ініціативи адміністрації
(проректор В. І. Серотюк) створено центр волонтерів на базі
профкому, завдяки чому протягом навчального року силами
студентів та за фінансової підтримки університету було виконано ряд
громадських робіт, наприклад, висадка дерев, а головне – проведено
ремонтні роботи на четвертому поверсі у всіх санвузлах (замінено
сантехніку, встановлено бойлери та встановлено кахлі) корпусу
спортивно-оздоровчої бази університету «Чорноморка»; проведено
капітальний ремонт санвузлів та туалетів на 2-х поверхах в 5
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гуртожитку для 250 студентів (університет – 120 тис. грн. на
будматеріали, ППОС близько 40 тис. на заохочення студентів).
Вже традиційним став проект «Міжфакультетська спартакіада
«Студентські ігри», які відбуваються в травні у «Чорноморці».
Результатом цього є відродження добрих традицій та пропагування
здорового способу життя серед студентства. Команди від 13
факультетів та інститутів приймають участь у 10 видах змагань: з
футболу, баскетболу, волейболу, настільного тенісу, перетягування
канату, проведення зарядки, у конкурсі «Візитівка» та «Що? Де?
Коли?», в конкурсі плакатів та підтримці команд.
Приємно відзначити, що крім пропагування здорового способу
життя профком студентів дбає і про безпеку наших студентів.
Завдяки спільним зусиллям двох профспілкових комітетів нашого
університету, студентів і працівників кафедри медичних знань та
безпеки життєдіяльності, за підтримки адміністрації університету, з
12 по 14 вересня 2014 р. на базі «Чорноморка» стартував новий
проект «Всеукраїнський методичний семінар-тренінг з безпеки
життєдіяльності «Єдина країна. Единая страна». Цей захід поєднав у
собі серію майстер-класів, спрямованих навчити першочерговим діям
в екстремальних ситуаціях та рятувальні роботи, змагальнорозвивальні тренування, психологічний тренінг та розважальну
програму. І все це проходило у патріотичному дусі, адже у ті складні
часи, які переживає зараз вся наша країна, обізнаність з основних
питань цивільного захисту і безпеки життєдіяльності та фізична
підготовка дають можливість у випадку надзвичайної ситуації
врятувати інших та самого себе від небезпеки. Цей захід пройшов
вперше в Україні на високому рівні, підтвердженням чого є численні
публікації в ЗМІ та почесна грамота від губернатора Одеської області
«За вагомий внесок у справу цивільного захисту населення області,
високий рівень організації та проведення І Всеукраїнського
методичного семінару-тренінгу з безпеки життєдіяльності «Єдина
країна. Единая страна».
Дбаючи про естетичне виховання студентів, їх культуру
міжособистісного спілкування, з 2010 року профком студентів
започаткував проект-конкурс «Міс та Містер Досконалість». З 2011
року успішним є проект обох профкомів – студентів і співробітників
за підтримки адміністрації університету – конкурс на «Кращого
студента курсу очима однокурсників» та «Кращого викладача курсу
очима студентів». Анкетування в анонімній формі, а студента та
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викладача оцінюють за 11 критеріями. А наслідком такої тенденції є
саме результат соціального діалогу між студентськими організаціями
й адміністрацією.
ІІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
3.1. Загальні положення
Довідка про структуру наукової діяльності
Наукові дослідження в ОНУ виконуються на 17 факультетах,
інститутах, центрах (92 кафедрах) та підрозділах НДУ, до структури
якої входять: НДІ «Астрономічна обсерваторія», заснована у 1871 р.,
Науково-дослідний інститут фізики – перший науковий інститут
фізичного профілю в Україні, створений у 1926 році, Науководослідний інститут горіння та нетрадиційних технологій – єдиний в
Україні інститут такого профілю, 11 наукових і науково-навчальних
Центрів та 16 науково-дослідних лабораторій.
Наукові дослідження також забезпечують: Наукова бібліотека,
заснована у 1817 році, яка має фонд більш 3,6 млн. томів; Ботанічний
сад, заснований у 1867 році; Гідробіологічна станція, заснована у
1902 році; Петрографо-мінералогічний музей, заснований у 1865 році;
Зоологічний музей, заснований на початку XIX століття;
Палеонтологічний музей, створений у 1873 р. В університеті діє
22 відомі наукові школи.
Основні пріоритетні наукові напрями установи
Наукова діяльність в університеті здійснювалась за наступними
тематичними пріоритетними напрямами:
1.1. Найважливіші проблеми фізико-математичних та технічних
наук.
1.2. Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства.
1.3. Найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних
технологій.
1.4. Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток
біотехнологій.
1.5. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем
суспільних та гуманітарних наук.
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3.1. Технології використання нових видів палива, скидних
енергоресурсів, відновлюваних та альтернативних джерел енергії.
Теплонасосні технології.
4.1. Технології сталого використання, збереження й збагачення
біоресурсів та покращення їх якості й безпечності, збереження
біорізноманіття.
4.4. Технології раціонального водокористування, підвищення
ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню
водних об'єктів.
4.5. Технології очищення та запобігання забрудненню
атмосферного повітря.
4.6. Технології раціонального використання ґрунтів і
збереження їх родючості.
5.1. Молекулярні біотехнології створення нових організмів та
продуктів для сільського господарства, фармацевтичної та харчової
промисловості.
6.3. Створення та застосування нанотехнологій і технологій
наноматеріалів.
Науковий кадровий потенціал
Загальна чисельність штатних науково-педагогічних працівників
(НПП) та працівників наукових установ, науково-дослідної частини,
складала:
2013 р. – 1885, 2014 р. – 1318, з них:
докторів наук:
2013 р. – 142, 2014 р. – 137,
кандидатів наук:
2013 р. – 650, 2014 р. – 659.
Середній вік НПП складав 46,4 роки, докторів наук – 61 рік,
кандидатів наук – 50 років.
Серед загальної чисельності штатних науково-педагогічних
працівників
18 – Заслужених діячів науки, освіти і культури;
15 – Лауреатів Державних премій та інших премій державного
рівня;
більше ніж 350 – відмінників освіти та інших галузей, почесних
працівників галузевих міністерств.
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Напрями виконаних робіт та обсяги їх фінансування
Фінансування науки в університеті в 2013-2014 рр.
здійснюється:
- за рахунок бюджетних коштів із загального фонду державного
бюджету;
- за державною цільовою програмою «Наука в університетах»;
- за проектами міжнародного співробітництва (гранти, наукові
проекти);
- за рахунок Державного фонду фундаментальних досліджень;
- за договорами на розробку науково-технічної продукції з
установами, організаціями, підприємствами України та з інших
джерел.
Тематичний план наукових досліджень у 2013 році включав 52
науково-дослідні роботи; у 2014 році – 50 з наступним
фінансуванням:
2013
Категорії робіт к-ть тис.
од. грн.
Фундаменталь
8346,80
20
ні
0
Прикладні
3528,20
15
0
Збереження
об'єктів, що
становлять
3 80,241
Національне
надбання
Госпдоговірні
2334,24
14
8

2014
к-ть тис.
од. грн.
9480,17
20
2
4154,97
15
3

3

95,3

12

1908,77
1

3.2. Вагомі результати фундаментальних та прикладних
досліджень і розробок
На виконання завдань Державної цільової науково-технічної та
соціальної програми «Наука в університетах» на 2008-2017 роки:
- розпочато виконання пілотного проекту «Розробка
біотехнології переробки техногенних відходів енергетики і
вуглезбагачення» (наук. керівник к. т. н. Блайда І. А.).
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Головною метою проекту є розроблення високоефективної,
ресурсозберігаючої та екологічно безпечної біотехнології переробки
відходів вугільної промисловості та енергетики для отримання
цінного продукту, що містить рідкісні кольорові метали, зокрема
германій і галій.
За д/б темою «Оцінити вплив агропромислової діяльності та
пожеж на екосистеми Нижнього Дністра та емісію парникових газів в
атмосферу» (наук. керівник к. ф-м. н. Медінець В. І.) створено єдину
в Україні станцію атмосферного та ґрунтового хімічного моніторингу
парникових газів, яка включена до європейської мережі
атмосферного моніторингу. Отримано унікальну для України
інформацію щодо азотного циклу та його впливу на баланс
парникових газів у Європі. Результати використовуються в
«Укрпівденгіпроводгоспі» та НДІ рибного господарства для оцінки
можливості використання Дністровського лиману для водозабору
питної води та відтворення рибних ресурсів на території НижньоДністровського Національного природного парку.
Важливим критерієм оцінки наукової діяльності вчених
університету є наукові видання, які містять у собі найновітніші
результати наукових досліджень. Так у 2013 році опубліковано:
- 64 монографії;
- 5 підручників;
- 147 навчальних посібників;
- 2565 публікацій (статей);
- 450 статей у зарубіжних виданнях;
- 250 публікацій у міжнародних науково-метричних базах даних
(Scopus, Web of science та аналогічного рівня);
- 5994 цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних
баз даних (Scopus, Web of science та аналогічного рівня);
- 23 охоронні документи, з них 4 патенти на винаходи, в 2014
році вже отримано – 25 патентів.
Університет зайняв IV місце серед університетів України у
рейтингу Scopus за індексом Хірша.
У 2013 році отримано Премію імені Д. К. Заболотного НАН
України за видатні наукові роботи в галузі мікробіології, вірусології,
епідеміології – д. б. н., проф. Іваниця В. О., зав. каф. мікробіології,
вірусології та біотехнології за цикл праць «Фітопатогенні бактеріїзбудники особливо небезпечних хвороб рослин та їх автономні
генетичні елементи».
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У 2013 році університет експонував наукові розробки на 4
виставках (3 – міжнародні, 1 – всеукраїнська), які спрямовані на
підвищення технологічного та технічного рівня широкого спектру
галузей господарства країни – охорони здоров'я, інформаційних
технологій, машинобудування, енергетики, сільського господарства,
природокористування, хімічної промисловості тощо.
Так, за участь у IV Міжнародній виставці «Сучасні заклади
освіти – 2013» отримано:
- Гран-Прі «Лідер вищої освіти України»;
- Сертифікат якості наукових публікацій;
- Диплом за вагомий внесок у розвиток національної освіти.
На XXIV Міжнародній виставці «Освіта та кар’єра – 2013»:
- Гран-Прі у номінації «Ефективність науково-дослідної
діяльності вищого навчального закладу».
Університет взяв участь у виставці наукових розробок у рамках
Міжнародної українсько-японської конференції з питань науковопромислового співробітництва, де презентував діючі макети та
зразки, що мають стовідсоткову готовність до впровадження.
У 2013 році проведено 38 міжнародних, всеукраїнських,
регіональних наукових конференцій, в яких взяли участь біля 2500
науково-педагогічних та наукових співробітників, зроблено понад
1500 наукових доповідей, що сприяло популяризації отриманих
наукових результатів, ознайомленню з результатами наукових праць
та обміну науковою інформацією про нові можливості та перспективи
освіти і науки, реальні досягнення університету, здобуття фахівців.
Було проведено 68-у звітну наукову конференцію професорськовикладацького складу і наукових працівників, на якій заслухано 684
доповіді.
У 2014 році вже проведено 20 конференцій різного рівня та
форм участі.
3.3. Відомості про науково-дослідну роботу студентів, аспірантів
та молодих вчених
Організація науково-дослідної роботи студентів і молодих
вчених є одним із пріоритетів діяльності університету.
В університеті щорічно проводяться Всеукраїнські та
регіональні конкурси студентських наукових робіт, міжнародні та
всеукраїнські наукові конференції та семінари, літні школи, І етап
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Всеукраїнської студентської олімпіади. Студенти приймають участь у
наукових дослідженнях, що проводяться кафедрами та науковими
підрозділами університету.
У 2013/2014 н. р. на II тур Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з природничих, технічних та
гуманітарних наук було надіслано 35 студентських наукових робіт; 13
студентів взяли участь у звітних наукових конференціях. Отримано
10 дипломів та 5 грамот.
За особливі успіхи у науковій діяльності у 2013/2014 н. р. 66
студентів університету отримали персональну стипендію ректора (25)
та стипендії видатних учених (41).
9 студентів отримали стипендію Фонду Віктора Пінчука.
Грамотами Одеської облдержадміністрації та грамотами Ради
ректорів з нагоди Міжнародного Дня студента було нагороджено 7
студентів.
За активну участь у навчанні та науковій роботі кращим
студентам університету надана підтримка держави, це академічні
іменні стипендії:
1. Стипендія Президента України – 4
Бевзюк Катерина – студ. 4 курсу хімічного ф-ту
Щедрінський Олександр – студ. 5 курсу ф-ту журналістики
Маринова Ірина – студентка 4 курсу біологічного ф-ту
Снігоцька Юлія – студентка 4 курсу філологічного ф-ту
2. Стипендія Верховної Ради України – 2
Завертаний Денис – студ. 4 курсу ЕПФ
Мельник Тетяна – студ. 4 курсу ІСН
3. Стипендія Кабінету Міністрів для студентів – 3
Кривенко Олена – студ. 4 курсу ЕПФ
Штеніков Микола – студент 3 курсу біологічного ф-ту
Умнов Веніамін – студент 4 курсу факультету журналістики
4. Стипендія Кабінету Міністрів для молодих учених – 3
Крючкова Наталія Михайлівна – доцент кафедри економічної
теорії та історії економічної думки
Трач В'ячеслав Анатолійович – доцент кафедри зоології
Чехонадських Федір Анатолійович – науковий співробітник НДІ
«Астрономічна обсерваторія»
В університеті успішно працює Товариство студентів, аспірантів
та молодих учених. Основними завданнями товариства є: сприяння
формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу
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студентів, аспірантів та молодих учених; пошук та підтримка
талановитих дослідників і творчих особистостей серед молоді.
Динаміка кількості студентів у наукових дослідженнях

Роки
2013
2014

Кількість студентів, які беруть
участь у наукових дослідженнях
(відсоток від загальної
кількості студентів)
6105 / 92%
6727 / 91%

3.4. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністрацією,
спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи
науковців
для вирішення регіональних потреб
Сучасна політика регіонального розвитку є складовою частиною
загальнодержавної політики, суспільно-політичних і соціальноекономічних перетворень в Україні. Оскільки регіони є органічною
частиною країни, то зростання її добробуту цілком залежить від
зростання кожного з регіонів.
Університет затверджений в якості наукової організації –
куратора Нижньодністровського національного природного парку та
Національного природного парку «Тузловські лимани». Результати
спостережень на острові Зміїний оперативно передавались в
Гідрометцентр Чорного і Азовського морів та використовувались для
складання оперативних прогнозів погоди. Результати визначення
гідрохімічного режиму морських вод регулярно передавались для
включення в річні національні звіти, які готувало Мінприроди
України для Секретаріату Конвенції з захисту Чорного моря від
забруднення.
Вченими Інституту соціальних наук університету на замовлення
Одеської обласної державної адміністрації було здійснено
дослідження
етнополітичних
та
етнокультурних
аспектів
життєдіяльності національних меншин українського Придунав'я,
проблем етнополітичної стабільності та характеристик соціальних та
етнокультурних чинників консолідації українського суспільства.
За сприяння Одеської обласної держадміністрації вчені взяли
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участь в міжнародній науково-практичній конференції «Поліфонія
VS какофонія: етноконфесійне різноманіття населення Одещини в
умовах регіональної демократії».
За участю проф. О. Г. Топчієва розроблено міждержавний
(Україна, Молдова, Румунія) проект «Єврорегіон – Нижній Дунай»,
який передбачає співпрацю країн у створенні соціально-економічної
інфраструктури, раціонального природокористування і охорони
природи в цьому регіоні. Університет бере участь у розробці стратегії
економічного і соціального розвитку Одеської області до 2015 р.
За завданням Одеської облдержадміністрації та облради
обстежено стан ґрунтів і земель Дунай-Дністровської зрошувальної
системи, прилеглих до опрісненого дунайською водою оз. Сасик, у
зв'язку із вимогою місцевої громадськості повернути озеру статус
морського лиману.
Щорічно спільно з Обласним управлінням екології і природних
ресурсів в Одеській області (нині Департаментом екології та природних
ресурсів Одеської обласної державної адміністрації) Ботанічний сад бере
участь у проведенні «Дня довкілля», програмі «Парад парків».
У звітний період за замовленням міської та районних
адміністрацій, а також інших закладів проводилося фітосанітарне
обстеження ряду об'єктів м. Одеси та подавалися рекомендації щодо
їх охорони та захисту від шкідників і хвороб.
На замовлення (госпдоговір) Одеської обласної державної ради
виконується науково-технічна робота «Супровід і виконання
авторського та інформаційно-технічного обслуговування (тестування)
інформаційно-програмного комплексу (ІПК) – автоматизованої
електронної системи голосування АЕСГ/М «Вибір 3 М» у
міжсесійний період та під час проведення сесій Одеської обласної
ради», що була виконана у 2013 році, забезпечує електронне
голосування під час проведення сесій Одеської обласної ради, згідно
вимогам Регламенту Одеської обласної ради. Обсяг її фінансування –
140,0 тис. грн. на рік.
Робоча група біологічного факультету підготувала «Список
рідкісних та зникаючих рослин та тварин Одещини», який було
затверджено на сесії облради. За запитом Обласного управління
«Одесаліс»
підготовлено
обґрунтування
лімітів
на
природокористування у зоологічному заказнику державного значення
«Петровський ліс» та заказнику місцевого значення «Дальницький
ліс». Фахівці-біологи взяли участь у підготовці експертного висновку
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регіональних фахівців щодо встановлення меж парку-пам’ятки
садово-паркового мистецтва місцевого значення дендропарку
«Перемога».
IV. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
ОНУ імені І. І. Мечникова є одним з лідерів серед університетів
України в області інтернаціоналізації освітянської сфери, який
протягом 149 років веде успішне міжнародне співробітництво на
регіональному та глобальному рівнях. ОНУ одним з перших в Україні
став членом Європейської Університетської Асоціації, Всесвітньої
Асоціації Університетів, Наглядової Ради Magna Charta, одним з
членів-засновників Євразійської Асоціації Університетів, він є
членом
Чорноморської
Мережі
Університетів,
Дунайської
конференції ректорів та багатьох інших організацій. За звітний період
чисельність міжнародних угод ОНУ зросла з 185 до 191.
4.1. Відділ міжнародного співробітництва
За звітний період нас відвідало 255 іноземних гостей, серед яких
були міністри закордонних справ Болгарії, Литви, Польщі, чисельні
посли іноземних країн в Україні, видатні діячі науки та культури,
відомі особистості з 27 країн.
В ОНУ імені І. І. Мечникова працюють 10 мовно-культурних
центрів іноземних країн та 8 іноземних викладачів, які вносять
великий вклад у викладання іноземних мов. Ми щиро вдячні їм за їх
відмінну роботу, їх високо цінують і студенти, обравши деяких з
викладачів-іноземців найкращими викладачами.
Через погіршення умов фінансування кількість закордонних
відряджень співробітників ОНУ в 2013/14 році продовжувала
знижатися: з 124 (30 країн) до 110 (31 країна).
Структура відряджень практично співпадає з минулорічною.
Зменшилася кількість відряджень студентів на конференції та
навчальні практики (з 31 та 17 відповідно до 11 і 8), але в той же час
зросла кількість виїздів студентів на мовні практики та стажування (з
26 до 40), а їх загальна тривалість завдяки програмі Еразмус Мундус
зросла з 1765 до 2989 днів.
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ОНУ продовжив посідати одне з провідних місць серед
українських університетів щодо кількості та якості (за тривалістю та
складом учасників) отриманих грантів для мобільності студентів у
рамках 4 консорціумів Еразмус Мундус. Новацією цього року стало
збільшення питомої ваги викладачів як з боку ЄС (що приїздять для
читання спеціальних лекційних курсів для студентів ОНУ), так й з
боку ОНУ (які виїздять для підвищення наукової та освітянської
кваліфікації й налагодження партнерських стосунків).
За звітний період ОНУ виграв право участі в одному проекті
TEMPUS та одному проекті Jean Moonnet.
Залучення іноземних грантів для вирішення проблем розвитку
ОНУ могло б стати важливим фактором в умовах недостатнього
бюджетного фінансування. Відділу міжнародного співробітництва
треба продовжити роботу в цьому напрямку, постійно оновлюючи
відповідний сайт.
4.2. Інститут міжнародної освіти
Останні
роки
характеризуються
зміцненням
процесів
інтернаціоналізації та міжнародної інтеграції в освітянській сфері.
Багато розвинених країн вважають сферу міжнародної освіти
важливою складовою частиною своєї зовнішньої політики, роблячи
активні кроки на шляху інтеграції у світовий освітянський простір,
розв’язуючи чисельні організаційні проблеми реформування своїх
освітянських систем та конвертації національних дипломів.
У 2010 році було започатковано створення Європейського
простору вищої освіти, що став безпрецедентним прикладом
регіональної транскордонної співпраці у сфері вищої освіти в Європі.
У червні 2013 року Європейський Союз зробив новий значний крок у
цьому напрямку, прийнявши політичне рішення щодо здійснення в
2014-2020 роках нової програми підтримки ініціатив в освіті –
Erasmus+ (попередня назва – Еразмус для всіх) з загальним бюджетом
у 14,5 млрд. євро.
Незважаючи на виключно безвалютні засоби популяризації
ОНУ серед потенціальних студентів (Інтернет сайт ІМО, соціальні
мережі, спільнота випускників тощо), набір на перший курс у
звітному періоді став найбільшим за останні три роки, зрісши на 39%
(з 64 до 89), але чисельність іноземних студентів в 2013/14 році при
цьому залишилася приблизно на одному рівні: змінившись з 291
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особи (33 країни) до 288 (29 країн) через великий випуск та невелике
число зарахованих до магістратури.
Проблема вступу іноземців до магістратури є дуже важливою
для них через те, що диплом спеціаліста прирівнюється у більшості
країн до диплому бакалавра. Проблема – це з одного боку, брак місць
в магістратурі для іноземців, в результаті чого частина бакалаврів
ОНУ, що подала цього року заяви до нашої магістратури, змушена
була перейти до інших одеських ВНЗ. З іншого боку, це деякі
позаакадемічні показники при вступі до магістратури (наприклад,
показники суспільно-політичної активності), які апріорі ставлять
іноземних студентів в нерівне становище з їх українськими колегами.
Ще однією проблемою, важливою для залучення більш
широкого контингенту іноземних студентів, аспірантів та стажистів є
розміщення навчальних планів підготовки бакалаврів та магістрів за
всіма напрямками і спеціальностями на офіційному сайті
університету та/або Інституту міжнародної освіти, як це робиться в
більшості університетів Європи та США. Така практика є особливо
важливою для осіб, що бажають вступити до магістратури.
Не менш важливою є практика надання за вимогою
студента/випускника ОНУ резюме навчальних курсів, які він у нас
прослухав, також поширена в більшості університетів розвинених
країн тим більше, що вона прямо випливає з підписаної Україною
Лісабонської Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в
європейському регіоні 1997 року. Такі резюме є необхідними для
продовження
навчання
в
інших
університетах
та
при
працевлаштуванні випускника.
Непогано працювали у звітному періоді обидва сайти ІМО:
«ІМО» та «Еразмус Мундус», на яких оперативно розміщується
інформація про студентські гранти, їх відвідують тисячі студентів не
тільки з ОНУ та Одеси, але зі всієї України та з-за кордону.
У звітному періоді колектив ІМО провів значну роботу з
презентації закордонних освітніх програм та фондів. У результаті
студенти ОНУ одержали 18 грантів програми Еразмус Мундус та
низку грантів інших програм, десять осіб у рамках болонської
мобільності пройшли стажування в ОНУ.
Продовжено виконання загальноуніверситетських програм
обміну студентів у рамках двосторонніх угод про освітянське та
наукове співробітництво (фонд Ромуальдо дель Бьянко, Флоренція,
Італія; Болонський університет, Італія та ін.).
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На жаль, через події в Україні в поточному році за попередніми
прогнозами набір іноземних студентів знизиться (станом на 29.09.14
підписано лише 33 контракти на навчання на першому курсі проти 55
контрактів на цей час минулого року, МОН України надіслав цього
року 14 першокурсників проти 24 минулого року), хоча це дещо
компенсується прибуттям 16 іноземних студентів з Донецька,
Луганська та Криму. (За діючими нормативами зарахування іноземних
громадян триває до 15 листопада).
4.3. Підготовче відділення для іноземних громадян
Чисельність слухачів ПВІ в 2013/14 році перевищила минулорічну
на 11,1%, змінившись з 99 (18 країн) до 110 (5 країн). Зменшення числа
країн викликано закінченням терміну дії програми Кабміну України
підготовки дипломованих фахівців для країн Африки, завдяки якій ця
чисельність була досить високою. Натомість більше ніж удвічі (з 36 до
77) зросла кількість турецьких студентів, які з точки зору мотивації до
навчання та міграційного ризику здаються досить перспективними.
Абсолютна успішність слухачів ПВІ на випускних іспитах
порівняно з минулим роком підвищилася з 67,68% до 70,90%,
залишаючись все ж недопустимо низькою для ВНЗ України, але цього
року були об'єктивні ускладнення, що не дали змогу показати більш
кращі результати: в середині травня всі слухачі ПВІ за рекомендацією
МОН України були достроково відряджені додому.
Відсоток випускників ПВІ, що вступають до ОНУ, знизився з
43,43% до 17,27%. Слід зазначити, що минулорічний показник був
винятково високим для нашого ПВІ завдяки виконанню програми
Кабміну України щодо африканських студентів, більшість яких після
закінчення ПВІ Міністерство направляло на навчання до ОНУ.
Закінчення терміну дії цієї програми дошкульно сказалося на кількості
випускників ПВІ, що залишилися на навчання в ОНУ. Окрім того,
значна кількість слухачів ПВІ (40,91%), що були достроково відряджені
в травні додому, не повернулася в Україну.
На жаль, через події в Україні в поточному році очікується суттєве
зниження набору слухачів на ПВІ (станом на 29.09.14 надіслано лише
33 запрошення проти 93 запрошень на цей час минулого року,
підписано контрактів на навчання відповідно 14 та 30, не надіслало
жодного слухача і МОН України), що може привести до значних
кадрових ускладнень на ПВІ.
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У цих складних умовах значним каталізатором процесу набору
слухачів ПВІ міг би стати його Інтернет-сайт. Але, незважаючи на те,
що питання про Інтернет-сайт ПВІ двічі заслуховувалося на
засіданнях ректорату, принципового покращення так і не трапилося:
сайт виглядає дуже аматорським, не вирішені проблеми сучасної
багатомовності, фотоматеріали не дають об'єктивного уявлення про
умови навчання/проживання слухачів ПВІ, про ОНУ взагалі та місто
Одесу.
Ще однією можливістю подолання кризи могло б стати
запровадження комп'ютерних технологій дистанційного навчання, як
це вже зробили деякі одеські ВНЗ.
Кількість міжнародних угод ОНУ
2011/2012
175

2012/2013
185

2013/2014
191

Категорія

2011/2012
Відрядже
ння
Днів

Триваліст
ь
Відрядже
ння
Днів

Виїзди за кордон за категоріями виїжджаючих

Ректор та
проректори
Радники
ректора
Директори,
декани та їх
заступники
Завідувачи
кафедрами
Професори,
доценти
Викладачі
Аспіранти та
докторанти

7

27

3,9

10

55

3

16

5,3

2

10

122

13

Триваліст
ь

2013/2014
Триваліст
ь
Відрядже
ння
Днів

2012/2013

5,5

7

43

6,1

18

9,0

12,2 9

208

23,1 3

27

9,0

111

8,5

15

118

7,9

10

123

12,3

45

530

11,8 46

464

10,1 39

618

15,8

16
22

141 8,8 12
1325 60,2 14

128
548

10,7 10
39,1 11

114 11,4
3700 336,4
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Студенти
Зав.
лабораторії,
відділу
Наукові
співробітники
та інженери
Навч.-доп.
перс.
Художні
керівники
Залучені
виконавці
(ЦКД)
Інші категорії
Всього:

77
6

4252 55,2 63
51
8,5 9

1888 30,0 60
105 11,7 6

3233 53,9
59
9,8

25

412

16,5 18

393

21,8 20

333

16,7

2

33

16,5 1

17

17,0 4

36

9,0

226

7020 31,1 199

3942 19,8 170

8286 48,7

Загальна кількість іноземних громадян по роках

Студенти

Кваліфікаційний 2011/201 2012/20 2013/20
рівень
21
13
14
Бакалаври
270
249
252
Спеціалісти
20
15
7
Магістри
13
27
29
Всього:
303
291
288
Болонський
8
5
10
процес
Курси
19
2
Стажери
15
7
9
Аспіранти
11
10
10
Підв. кваліфікації
Докторанти
Всього:
356
315
317
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Загальна кількість іноземних студентів по факультетах
№ Факультет 2011/20 2012/20 2013/20
12
13
14
1 Біологічний
17
14
15
2
ГГФ
22
23
25
3 Журналісти
15
ки
4
ЕПФ
32
41
42
5
ІІПО
2
2
6
ІМЕМ
105
82
92
7
ІСН
14
18
16
8 Історичний
4
3
2
9
РГФ
32
30
23
10 Фізичний
2
2
2
11 Філологічни
49
55
37
й
Філософськ
12
ий
7
7
6
13 Хімічний
19
14
11
Всього:
303
291
288
За звітний період пройшов ряд значних заходів, з яких
виділяються такі:
- 08.11.13 – візит в ОНУ Міністра закордонних справ Республіки
Болгарія Крістіана Вігеніна;
- 26.03.14 – візит Міністра закордонних справ Польщі Радослава
Сікорскі для зустрічі з ректором, студентами та науковцями ОНУ;
- 16.04.14 – візит Державного секретаря міністерства
закордонних справ Латвійської Республіки Андрейса Підголовічса та
Надзвичайного та Повноважного Посла Латвійської Республіки в
Україні Аргіти Даудзе для зустрічі з ректором та читання лекції;
- 24.04.14 – візит керівника місії ОБСЄ в Одесі Вайдотаса Верба
для зустрічі з ректором;
- 28.05.14 – зустріч Міністра закордонних справ Литовської
Республіки Лінаса Лінкявічуса зі студентами ОНУ;
- 03.09.14 – візит польського кінорежисера Кшиштофа Зануссі
для зустрічі зі студентами і аспірантами філософського факультету.
45

За рейтингом попиту на освітянські послуги нашого
університету на міжнародній арені МОН України включило ОНУ
імені І. І. Мечникова до числа учасників освітянської виставки в
Китаї – делегатів від України.
V. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
5.1. Ремонтно-будівельні роботи
В умовах відсутності цільового фінансування за статтями
поточного і капітального ремонтів у звітному періоді найнеобхідніші
роботи велися практично без залучення підрядних організацій нашою
будівельною групою і за рахунок залучення спонсорських коштів.
Пріоритет, як і в минулому періоді, був відданий ремонту
покрівель, заміні інженерних мереж, виконанню аварійних робіт, а
також обслуговуванню систем сигналізації, зв'язку, вентиляції,
кондиціонування та ін.
Так, капітально відремонтовані покрівлі філософського і
хімічного факультетів, гуртожитку № 2, керносховища і гаражі в
ботанічному саду загальною площею 705 м2.
Замінено 214 м. п. труб зливової каналізації.
У головному, новому навчальному корпусі, корпусах
гуманітарних факультетів, філософського й історичного факультетів
тільки малярських робіт виконано на площі понад 6000 м2,
відремонтовано і реставровано 435 м2 паркетного та 60 м2 плиткового
покриття.
У гуртожитках університету власними силами активу
студмістечка зроблений ремонт на площі 4523 м2, засклено 76 м2 вікон,
замінено на склопакети 63 м2. Тільки в гуртожитку № 5 капітально
відремонтовані санвузли й умивальні кімнати 2-х поверхів, ізолятор.
Продовжилися планові роботи з ремонту інженерних мереж
університету.
Замінено 172 м. п. труб систем опалення різного діаметра, 134 м.
п. труб холодного і гарячого водопостачання, 42 м. п. труб системи
зовнішньої каналізації.
Капітально відремонтовано основне введення теплоносія на
центральний теплопункт діаметром 300 мм, із заміною запірної
арматури і фільтрів; більше 50 приладів системи опалення замінені в
навчальних корпусах і гуртожитках.
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Введено режим економії енергетичних ресурсів в опалювальний
сезон дозволив на зекономлені кошти замінити понад 400 м2 вікон на
склопакети.
Пріоритетним напрямком залишилася робота, спрямована на
впровадження енергозберігаючих технологій. Це дозволило заощадити
тільки на системах теплопостачання близько 182 тис. грн.,
водопостачання – 12,6 тис. грн.
На сьогодні підготовлені проекти на установку 3-х систем
контролю за витратою теплоносія на ГВС у гуртожитках № 1, 2 і 9.
Очікуваний економічний ефект більш 70 тис. грн. на рік.
Для відновлення електропостачання аудиторій, освітлення
студмістечка виділено 270 тис. грн.
Завершено газифікацію і введено в експлуатацію мережу
газопостачання хімічного факультету.
Проведено значну роботу щодо з наведення санітарного порядку,
озеленення на прилеглих територіях навчальних корпусів і студмістечка.
Взаємодія зі спонсорами, залучення додаткових коштів дозволили
керівникам факультетів РГФ, філософії, геолого-географічного, кафедри
фізвиховання упорядкувати частину аудиторного фонду на факультетах.
5.2. Поточний стан будівель і гуртожитків
У навчальному процесі в ОНУ задіяні 23 корпуси загальною
площею 123 400 м2. Всього в університеті в експлуатації знаходяться 60
основних будівель і споруд загальною площею 161 500 м2. У поточному
році було впроваджено освоєння інфраструктури нового навчального
корпусу площею понад 6500 м2 студентами економіко-правового,
філологічного факультетів, романо-германської філології, журналістики,
Інституту соціальних наук.
До студмістечка належать 8 гуртожитків загальною кількістю
ліжок – 3408, розташованих у 1250 кімнатах. Загальна житлова площа
складає 32741 м2. На 100% забезпечено комплектування білизною,
працюють належним чином обладнані два медпункти.
5.3. Орендні відносини
Наразі в оренді знаходяться 789,6 м2. Для порівняння: у 2012 році –
617,7 м2; у 2013 році – 706,8 м2. На цих площах зараз працюють 54
орендаря (у 2012 – 39; у 2013 – 43). У середньому за останні роки від
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сплати орендарів до бюджету ОНУ надходить приблизно 200 тис.
грн. (за 9 місяців поточного року – 157, 5 тис. грн.)
Приміщення здаються в оренду, головним чином, з метою
покращення соціально-культурних та побутових умов навчання та
життя студентів і співробітників університету (зараз працюють
7 точок постійного годування, 5 – миттєвого годування, 7 –
технічного обслуговування).
Заплановано розширити спектр можливого вирішення проблеми
дешевого харчування за рахунок відкриття в гуртожитках пунктів
продажу хлібо-булочних виробів та автоматів з продажу консервів
(безпосередньо від виробників).
За останній рік також розширено мережу пунктів
ксерокопіювання, в гуртожитках працюють три компанії, що надають
послуги Інтернету, започатковано продаж квитків на культурномасові заходи, в театри та на концерти, відкрито автошколу.
VI. ФІНАНСИ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ
Розмір зведеного бюджету за звітний період складає
194 млн. грн. (2012 р. – 183,1 млн. грн.; 2013 р. – 200,9 млн. грн.).
При аналізі фінансово-господарської діяльності за звітний
період маємо виходити з наступного:
1. При детальному розгляді статей фінансування видно, що
збільшення доходів відбувається за рахунок фінансування росту
заробітної плати та стипендій при скороченні фінансування на оплату
комунальних послуг та практичній відсутності фінансування за
іншими статтями кошторису.
2. Збільшуються видатки на утримання установи у зв’язку з
ростом тарифів та цін на матеріальні ресурси, індексацією стипендії,
скороченням видатків та проведенням поточного і капітального
ремонту, відсутністю поповнення комп’ютерної техніки, меблів,
бібліотечного фонду.
3. Видатки на придбання меблів, комп’ютерної техніки та
капітальний ремонт не здійснювались.
4. Видатки на оплату договорів по утриманню установи, у тому
числі на оплату комунальних послуг, збільшились на 6596,0 тис. грн.
5. У зв’язку з ростом заробітної плати, комунальних послуг,
тарифів по видаткам на утримання установи за три останні роки
загальні витрати по утриманню установи перевищують надходження.
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Витрати на соціальний захист склали близько 2 млн. грн. Ці
витрати здійснюються у вигляді, головним чином, матеріальної
допомоги, премій та доплат до зарплати.
Забезпечено прозорість складання кошторису та ведення витрат
за його статтями. Щоквартально на засіданнях ректорату начальник
планово-фінансового відділу інформує про стан фінансової діяльності
університету. Головний бухгалтер двічі на рік на засіданнях Вченої
Ради доповідає про виконання кошторису університету. Інформація
про виконання кошторису публікується в газеті «Одеський
університет».
Планові показники фінансової діяльності та звіти про їх
виконання вчасно подаються до Міністерства освіти і науки України,
яке неодноразово подяками відзначало високий рівень бухгалтерської
та планово-фінансової роботи в ОНУ.
Однією з форм соціального захисту співробітників є їх
оздоровлення під час відпусток. З цією метою університет
використовує спортивно-оздоровчу базу «Чорноморка». Залежно від
потреб університет веде ремонтні роботи та підготовку бази до
роботи. Витрати з експлуатації бази забезпечує профком
університету.
Відповідно до умов інвестиційного договору продовжуються
будівельні роботи, що дозволить покращити житлові умови.
Виконання умов колективного договору є предметом постійної
уваги як збоку ректора, так і профкому університету. Стан виконання
колективного договору регулярно аналізується впродовж року, про
його результати щорічно на загальних зборах представників трудових
колективів університету звітує як ректор, так і голова профкому.
VII. СПОРТИВНА ТА КУЛЬТУРНО-МАСОВА РОБОТА
Фізичному вихованню і спорту в ОНУ приділяється велика
увага. Заняття фізичною культурою та спортом проводяться не тільки
в цілях зміцнення здоров'я, всестороннього розвитку і спортивної
досконалості, але й з метою оволодіння навичками професійноприкладної фізичної підготовки для майбутніх спеціалістів, а також
формування необхідності в регулярних заняттях фізичними вправами
та спортом.
Кількість студентів, які займаються фізичним вихованням –
4747. Їх підготовку ведуть висококваліфіковані викладачі, серед яких
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3 майстри міжнародного класу, 4 майстри спорту СРСР, 2 майстри
спорту України, 14 кандидатів у майстри спорту. Віднесені за станом
здоров'я до спеціальної медичної групи 1117 студентів. ЛФК
звільнені від фізичних навантажень 97 студентів.
У 36 групах спортивного вдосконалення займаються спортом
611 осіб. На кафедрі працює науковий гурток під керівництвом
викладачів кафедри, в якому беруть участь студенти усіх факультетів
ОНУ.
Щорічно кафедра проводить:
1. Спартакіаду серед курсів, факультетів з 5 видів програми
(футбол, баскетбол, шахи, н/теніс, бадмінтон).
2. Першість факультетів та інститутів з 15 видів програми
(футбол (ч.), футзал (ж.), волейбол (ч., ж.), баскетбол, бокс,
л/атлетика, настільний теніс, гандбол, х/гімнастика, шахи, бадмінтон,
теніс, карате, пляжний волейбол).
У змаганнях обласної Спартакіади ВНЗ м. Одеси, прийняли
участь близько 600 студентів ОНУ з 28 видів програми, у 14 видах
команда ОНУ була чемпіонами або призерами змагань.
Студенти ОНУ у складі збірних команд України приймали
участь у міжнародних змаганнях високого рівня, чемпіонатах Європи,
Всесвітній Універсіаді, першостях світу.
Кафедра фізичного виховання проводить спортивно-масову
роботу з професорсько-викладацьким складом.
26-27 вересня 2013 року пройшло спортивне свято «День
здоров'я» серед співробітників і студентів, з таких видів змагань:
баскетбол, волейбол, міні-футбол, шахи, перетягування канату,
настільний теніс.
Центр культури та дозвілля студентів і співробітників
університету продовжує свою діяльність у традиційних напрямках,
маючи за мету проведення виховної та культурно-просвітницької
роботи зі студентською молоддю та співробітниками університету,
організацію їх дозвілля.
При Центрі культури працюють 14 творчих колективів, 3 клуби
за інтересами, більш 20 солістів-вокалістів, 9 команд КВК (інститутів
і факультетів ОНУ).
Торік лауреатами міжнародних конкурсів стали «Автограф»,
«Іріданс», Олександр Останін, Сергій Остапенко.
Проведено 12 днів факультетів, 5 днів першокурсників, турнір
«Що? Де? Коли?», «Брейн-Ринг», чемпіонат ОНУ по КВК.
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Традиційний огляд-конкурс творчих колективів інститутів і
факультетів перенесений на жовтень 2014 року (28, 29, 30 жовтня).
Творчі колективи Центра культури готуються до чергового
міжвузівського конкурсу, що проводять Управління освіти та Обком
профспілок.
Центр культури і факультети дають більше 50 концертів на рік
на нашій та інших сценах.
На базі Центра культури проводяться десятки міжнародних
наукових конференцій і багато заходів сторонніх організацій.
Подальший розвиток цього напрямку життєдіяльності
університету вимагає поліпшення фінансування Центра культури,
особливо приведення в стан, що відповідає сучасним вимогам,
актового залу (ремонт, кондиціонування, заміна звукового і
світлового обладнання та ін.).
VIII. УНІВЕРСИТЕТ У КОНТЕКСТІ КРАЇНИ І СВІТУ
Важливою ознакою авторитету нашого університету та його
ваги в освітянському та культурному просторі України є чисельні
візити до ОНУ політичних та громадських діячів різних країн світу,
дипломатів, видатних вчених, майстрів мистецтв тощо. Ми плідно
співпрацюємо з керівниками і підрозділами Одеської обласної
державної адміністрації, Одеською міською радою, Міністерством
освіти і науки України.
Протягом звітного періоду наш колектив і окремі його члени
неодноразово відзначались нагородами різного рівня, зокрема, за
якість й інноваційність у системі організації навчального процесу та
наукової роботи.
Метою роботи прес-служби ОНУ є формування позитивного
інформаційного простору в країні й у світі навколо роботи
університету, його студентів, викладачів, наукових колективів;
формування іміджу, привабливого для потенційних абітурієнтів,
інвесторів і партнерів, нейтралізація негативних впливів.
Відповідно до поставленого керівництвом університету
завдання щодо інтеграції ОНУ в світовий науково-освітній простір з
метою забезпечення інформаційної взаємодії всіх підрозділів ОНУ,
прес-служба університету проводить роботу за чотирма основними
напрямами: медіа-контент, медіа-комунікації, аналітика і моніторинг,
рекламно-іміджеві кампанії.
51

Для здійснення правильного настроювання суспільного
резонансу за зазначеними складовими прес-служба університету
працює з низкою «інструментів»: корпоративне видання – газета
«Одеський університет», студентське радіо, новинний сайт
news.onu.edu.ua, аккаунти в соцмережах (В Контакте, Facebook,
Twitter), новинний сайт університету, створення інформаційних
приводів для залучення уваги ЗМІ. За аналізований період, завдяки
інфоприводам, ініційованим прес-службою, в Інтернеті з'явилися 693
публікації про університет і 37 Тв-сюжетів.
Прес-служба провела 15 рекламних, 8 іміджевих кампаній, в
яких були задіяні 23 медіа. Було створено 26 подій, які преса
відвідувала 93 рази.
В області генерування медіа-контенту співробітники пресслужби створили і розмістили на новинному сайті ОНУ
165 унікальних новин, зробили 5990 фото, 66 університетських
фотосесій, 10 відеозйомок; 15 персональних фотоархівів на дисках
для деканів, директорів інститутів і керівництва.
Співробітники прес-служби проводили роботу зі запитами, що
надходять від міських, всеукраїнських і міжнародних ЗМІ. Були дані
відповіді на 482 телефонних і 221 електронний запит.
Проведено більше 26 прес-конференцій, брифінгів, скайпконференцій, онлайн-включень та інших інформаційних подій, які
висвітлювали більше 70 Інтернет-порталів, ТВ-каналів і
радіокомпаній.
Інформаційна відкритість сьогодні – це актив, що враховується і
міжнародними рейтингами, і абітурієнтами.
У цілому практично щоденна присутність ОНУ в медіа-просторі
України і світу сприяє популяризації його роботи і своєчасному
інформуванню абітурієнтів і потенційних партнерів про можливості
університету.
***
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Шановні колеги!
Кожному з Вас особисто і усім колективам, які ви
представляєте, висловлюю щиру подяку за співпрацю протягом
минулого року. Критично ставлячись до зробленого, реалістично
оцінюючи масштаб задач на майбутнє, висловлюю вам вдячність за
зваженість у підходах до проблем, творче відношення до роботи,
моральність, високий професіоналізм, якість і результативність у
роботі.
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