
ЗВІТ 

ректора за 2022 рік на Конференції трудового колективу  

Національного університету «Одеська політехніка» 

 

Колектив університету в цьому році наполегливо працював на 

збереження навчально-наукової бази з огляду на агресію рф в Україні та 

забезпечення потреб воєнного стану та збереження конкурентоспроможності 

наших фахівців на ринку праці. 

Навчальний, науковий та виховний процес проводили 150 професорів, 

докторів наук, 390 доцентів, кандидатів наук, з яких 25 співробітників мають 

звання « заслужений», 35 відмінників освіти України, 7 лауреатів Державної 

премії в галузі науки і техніки. За звітній період захищено 7 докторських та 

11 кандидатських дисертацій, присвоєно звання професор – 4 співробітника, 

доцент – 10. 

Навчально-виховна робота 

Навчальний процес проводили в 16 навчально-наукових інститутах, 60 

кафедрах, з яких 49 – випускаючих. 

За звітний період в університеті навчалося 8081 здобувачів, у тому 

числі на контрактній формі 4599 особи (55%). Було прийнято на 1 курс 2988 

здобувачів (1605 на контрактну форму навчання (54%). За звітний період в 

університеті працювало 32 філії профілюючих кафедр на підприємствах м. 

Одеси, на яких пройшли практичну підготовку 600 студентів університету. 

Випуск бакалаврів та магістрів: 

Всього – 1788 особи; 

Магістри – 720  осіб; 

Бакалаври –  1068 осіб. 

Студенти університету отримували 23 іменних стипендій (2 – 

Президента, 2 – Верховної ради, 1 – Кабінету Міністрів, 2 – ім. Курчатова, 16 

– НАЕК «Енергоатом»). 

 



Відокремлені структурні підрозділи. 

Березівське вище професіональне училище: 

За звітний період: прийом – 280 осіб, навчалося – 816 осіб. випуск – 

312 осіб. Підготовку студентів здійснювали 125 викладачів. 

Новокаховський політехнічний коледж: 

За звітний період: прийом – 155 осіб, навчалося – 607 осіб, випуск – 

176 осіб. Підготовку студентів здійснювали 60 викладачів. 

Херсонський політехнічний коледж: 

За звітний період: прийом – 338 осіб, навчалося – 878 осіб, випуск – 

343 осіб. Підготовку студентів здійснювали 105 викладачів. 

Відповідно до наказу Міністра освіти і науки України №365 від 

20.04.2022р на базі Національного університету «Одеська політехніка» 

переміщені Новокаховський політехнічний коледж та Херсонський 

політехнічний коледж до завершення дії воєнного стану, де ці навчальні 

заклади здійснювали свою діяльність у повному обсязі. 

Автомобільно-дорожній коледж:  

За звітний період: прийом – 295 осіб, навчалося – 987 осіб, випуск – 

325 осіб. Підготовку студентів здійснювали 110 викладачів. 

Інтегровані показники по НУ «Одеська політехніка» разом з 

відокремленими підрозділами: 

За звітний період: прийом – 4056  осіб, навчалося –  11369  осіб, випуск 

– 2798 осіб. 

Центр післядипломної освіти 

Підготовлено плани та графіки підвищення кваліфікації фахівців ДП 

НАЕК «Енергоатом» за 8 спеціальностями.  

Друга вища освіта. В 2022 навчальному році в ЦПО займалися 257 

слухачів. За звітний період дипломи бакалаврів отримало – 57 осіб і диплом 

магістра – 51 особа, загалом – 108 осіб. 

Протягом 2022 року у дистанційній формі працювало 2 методичних 

семінари. Перший  – «Основи педагогічної майстерності» – науковий 



керівник проф. Семенова А.В. Другий – «Дистанційні освітні технології» – 

науковий керівник доцент Шапорін В.О. 

Інститут дистанційної та заочної освіти 

У звітному періоді на заочному відділенні навчалося 1050 студентів з 

них 910 студентів-контрактників і 140 студентів-бюджетників за 26 

спеціальностями. Загальний прийом у 2022 році склав 245 осіб.За звітний 

період в ІДЗО випущено: 

- бакалаврів – 174; 

- магістрів – 68. 

Загалом – 242 випускника. 

Центр забезпечення якості освіти 

Продовжується оновлення нормативної бази університету щодо 

всебічного забезпечення якості освітніх та наукових процесів. Зокрема, 

оновлено «Положення про академічну доброчесність та етику академічних 

відносин», «Порядок визнання результатів навчання, отриманих здобувачами 

вищої освіти у неформальній та/або інформальній освіті». 

ЦЗЯВО спільно з Радою з якості продовжується в он-лайн форматі 

тренінги для Гарантів освітніх програм, заходи з популяризації принципів 

академічної доброчесності для здобувачів та викладачів Університету. 

Започатковано процедуру електронного поданні інформації щодо опису 

освітніх програм університету в редакції 2022 року, що дало можливість 

сформувати «банк інформації» щодо змісту освітніх програм, які 

запроваджено/реалізуються в Університеті. Всі подальші процедури внесення 

змін в описи освітніх програм здіснюватимуться виключно в електронному 

форматі з урахуванням результатів моніторингу змін Радою з якості освітньої 

діяльності. 

У 2022 році, з урахуванням специфіки проведення акредитації під час 

воєнного стану, акредитовано 100% освітніх програм, які було подано на 

акредитацію до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

Усього 9 ОП: 



- 2 бакалаврських ОП,  

- 3 магістерських ОП, 

- 4 аспірантських ОП. 

Отримано ліцензію на надання освітніх послуг з підготовки фахівців з 

вищою освітою за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти. 

Подано на ліцензування дві освітні програми: «Архітектура та 

містобудування» галузі знань 19 архітектура та будівництво, спеціальності 

191 архітектура та містобудування; «Транспортні технології на 

автомобільному транспорті» за спеціальністю 275 Транспортні технології (за 

видами) спеціалізації 275.3 на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. 

Вперше здійснено набір за 6 бакалаврськими освітніми програмами, 4 

магістерськими освітніми програмами. 

Кар’єра центр 

За звітний період на сайті Кар'єра-центру розміщено інформацію про 

117 вакансій за профілем випускників університету, середня кількість 

переглядів кожної вакансії перевищує – 120. 

Кафедра військової підготовки 

Кафедра військової підготовки за звітний період здійснювала 

підготовку за 5 військово-обліковими спеціальностями. Підготовку на 

кафедрі проходило 143 курсанта. 

У липні 2021 року відбувся випуск на військовій кафедрі. Пройшли 

військові збори і склали присягу 59 студентів університету. 

Науково-технічна бібліотека 

У 2022 році науково-технічна бібліотека гнучко відреагувала на 

виклики, пов’язані з воєнним станом, переведенням навчального процесу в 

університеті на дистанційну форму. Діяльність бібліотеки була спрямована 

на інформаційне забезпечення освітнього та наукового процесів через 

формування та організацію віддаленого доступу до якісних освітніх та 

наукових матеріалів, як світових, так і університету; розвиток сервісів 

дистанційного обслуговування; сприяння науковій співпраці та підвищення 



рейтингу університету через цитованість його науковців; підвищення web-

присутності університету та його дослідників. 

Частина роботи була переведена в online-формат: збільшилась 

книговидача навчально-методичних посібників з електронної бібліотеки 230 

570 документів, а також збільшилася кількість документів, виданих з 

допомогою послуги електронної доставки документів 19103. За цей рік 

значно зросли відвідування сайту 157395, електронного каталогу 7860 та 

репозитарію бібліотеки 25880, до інших веб-ресурсів 1150280 але 

зменшилась кількість відвідувань бібліотеки, масових заходів, деякі 

проведені в online-форматі. З метою забезпечення online-навчання студентів 

на сайті бібліотеки були представлені та пропагувалися всі online-сервіси 

бібліотеки та власні електронні ресурси, міжнародні наукометричні бази 

даних;  віртуальні виставки, віртуальна довідка (49 запитів), електронна 

доставка документів тощо; велась популяризація власних ресурсів на 

допомогу навчальному процесу і просвітницький роботі в університеті; 

використовувалась можливості е-пошти і соціальних мереж.  

Продовжується представлення роботи бібліотеки в соціальній мережі 

Facebook та YouTube. Бібліотека досягла сталої присутності в цих мережах. 

Всі новинки літератури, бібліотечні новини, книжкові виставки, масові 

заходи, подяки дарувальникам розміщуються на сторінці бібліотеки.     

Результати науково-пошукової роботи по бібліографуванню матеріалів 

видатних вчених-ювілярів університету (15 персоналій) розповсюджуються в 

цій соціальній мережі і віртуальному просторі. 

На сайті бібліотеки були представлені віртуальні виставки: 

- «Праці вчених університету за 2021 рік» (16 дж.) 

- «Григорій Сковорода – 300 років» (26 дж.) 

- «Історія української культури» (16 дж.) 

- «Архітектурні пам’ятники України» (31 дж.) 

В соціальній мережі Фейсбук розміщені віртуальні виставки: 

- «День Соборності України» 



- «День єднання» 

- «Міжнародний День рідної мови» 

- «День пам’яті Тараса Шевченка» 

- «Всесвітній день вишиванки» 

- «Безцінне надбання людства» – до Дня слов’янської писемності і культури 

- «Книги-ювіляри 2022 року» 

- «Гарант кожного із нас» 

- «День української державності» 

- «Бо хто за що, а ми за незалежність» 

- «Іван Якович Франко» 

- «З днем народження, улюблена Одесо!» 

- «Література німецькою мовою» 

- «День української писемності та мови» 

- «Сила нас боронила безстрашна» - до Дня захисника України 

- «День гідності та свободи» 

- «Голодомор – наша печаль і скорбота» 

- «Григорій Сковорода – 300» 

- «Радимо прочитати на  новорічні та Різдвяні свята» 

Щомісяця бібліотека ділиться переліком найпопулярніших документів, 

завантажених з репозитарію – Топ-10 eONPUIR. 

За рік підготовлено та опубліковано 105 повідомлень. Це сприяє 

популяризації наших інформаційних ресурсів і послуг, а також підвищенню 

рейтингу присутності університету в Інтернеті. 

За 2022 рік створено 4 нових бази даних і продовжено ведення  та 

наповнення ще трьох раніше створених баз даних. 

Обсяг створених власних БД (кількість бібліографічних записів) — 467 

221, із них записів в ЕК — 434 754, записів у бібліографічних БД — 32 467. 

Проведено практичні заняття-тренінги для науково-педагогічних 

працівників щодо формування бібліографічного опису документів для 

Репозитарію університету. 



Проведено індивідуальні тренінги для науково-педагогічних 

працівників «Самодепонування даних та результатів наукових досліджень до 

університетського репозитарію».  

Бібліотека проводить культурно-освітню та виховну роботу, 

пропагуючи культурні цінності, національні традиції за допомогою різних 

наочних і віртуальних виставок, екскурсій і т.п. Одним з таких заходів  став 

літературний вечір, присвячений 300-річчю з дня народження Григорія 

Сковороди. За результатами був відзнятий ролик і розміщений на Фейсбуці 

та в Ютубі. 

До Всеукраїнського Дня бібліотек провели фотосесію та взяли участь у 

фоточелленджі ВГО Української бібліотечної асоціації в Facebook 

''Бібліотека -спільнодія для твоєї мрії!" 

До Всесвітнього дня української хустки проведений флешмоб та 

фотосесія «Українська хустка – берегиня роду». 

Спортивно-масова робота 

Станом на 01.01.2023 р. в Національному університеті «Одеська 

політехніка» охоплено 3179 здобувачів вищої освіти, які систематично 

займаються за програмою з фізичного виховання для першого 

(бакалаврського) рівня освіти. З них:  

240 осіб – систематично займаються профільним спортивним 

тренуванням у Навчальному центрі студентського спорту (баскетбол – 17 

осіб, бокс – 37 осіб, вільна боротьба – 8 осіб, волейбол – 26 осіб,  дзюдо – 8 

осіб, карате – 11 осіб, легка атлетика – 14 осіб, настільний теніс – 14 осіб, 

футбол – 32 особи, гирьовий спорт – 9 осіб, грепплінг – 8 осіб, спортивний 

туризм – 22 особи, шахи – 20 осіб, стрільба кульова – 14 осіб). 

Навчальний та навчально-тренувальний процес забезпечують викладачі 

кафедри фізичного виховання та спорту (21 особа) та Навчального центру 

студентського спорту (2 штатних старших викладача і 8 сумісників), які 

мають спеціальну вищу освіту з фізичного виховання та спорту. 

Загальна кількість спортивних споруд університету – 12. З них: 



1 – легкоатлетичні ядра (арени), що не входять до складу стадіонів; 

3 – площинні спортивні споруди (спортивні майданчики з тренажерним  

обладнанням – 1; футбольні поля – 2, з них зі штучним покриттям - 1). 

7 – спортивні зали площею не менше 162 м2 (з яких 2 – з тренажерним 

обладнанням); 

1 – стрілецький тир критий на дистанцію не менше 25 метрів. 

Усі наявні спортивні споруди знаходяться у державній власності. 

Студенти університету брали участь у низці фізкультурно-оздоровчих 

заходів, а саме: 

1. Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід серед студентів до 

Міжнародного дня студентського спорту – 8 осіб. 

2. Челендж «Brave Ukrainians» – 8 осіб (та 2 викладача). 

3. Челендж  «Здорова Нація» – 2 особи. 

А також у всеукраїнських  та міжнародних спортивних заходах:  

- Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих (Луцьк, 

11.09.2022) – 1 студент ( 4 місце); 

- Чемпіонат України з легкої атлетики серед спортсменів найближчої 

до дорослих вікової групи (м. Івано-Франківськ, 18.09.22) – 1 студент (1 

місце); 

- Чемпіонат світу серед юніорів (стрільба кульова), (Каїр, 13 – 27 

жовтня 2022)  - 1 студент (1 місце); 1 студентка (2 місце); 

- Чемпіонат світу серед юніорів (карате) (Туреччіна, м. Конья, 26-30 

жовтня, 2022) – 1 студентка (3 місце); 

- Чемпіонат України з таїландського боксу Муей Тай (Одеса, 13-16 

жовтня) – 1 студент ( 1 місце); 

- ХХХІ обласні студентські ігри (настільний теніс) (Одеса, 2.12.2022) – 

1 студент, 1 студентка ( 3 місце); 

- ХХХІ обласні студентські ігри (стрільба кульова) (Одеса, 25-26 

травня, 2022) – 2 студента (1 місце); 1 студентка (2 місце); 



- Чемпіонаті України (пневматична зброя) серед юніорів (2002 р.н. і 

мол.), (Львів, 9.12.2022) – 1 студент (1 місце); 

- Чемпіонат серед студентських команд "Odesa students 3х3" 

(18.09.2022) – 4 студента (4 місце) та 4 студентки (2 місце); 

- Чемпіонат України з панкратіону та грепплінгу серед юніорів і 

дорослих (Чернівці 7-11 вересня) – 1 студент, 1 студентка – 7 місце. 

На базі Національного університету «Одеська політехніка» працює 

спортивний клуб «Політехнік» оздоровчо-спортивної спрямованості  за 

місцем проживання громадян. Усього членами клубу у 2022 році було 496 

осіб різного віку. Заняття проводили 5 працівників сфери фізичної культури і 

спорту. 

Автоматизація управління університетом 

Поточну роботу здійснює відділ інноваційних інформаційних 

технологій. 

Структура відділу обумовлюється його завданнями та містить такі 

підрозділи, які орієнтовані на реалізацію напрямів діяльності відділу: 

оператори інформаційної системи університету (ІСУ), розробники ІСУ. 

Звіт представляє основні досягнення у роботі кожного підрозділу, що 

входить у відділ. 

Історична довідка. 

Робота над інформаційною системою університету була розпочата на 

початку 2000-x років зусиллями декількох відділів. На той момент доцільно 

було обрати децентралізовану архітектуру, яка складалася з наступних 

модулів як: 

- загальний відділ, 

- відділ кадрів співробітників, 

- відділ кадрів студентів, 

- бухгалтерія, 

- навчальний відділ, 

- бібліотека, 



- приймальна комісія. 

Модулі вирішували локальні задачі і розвивалися як самостійні 

підсистеми загальної інформаційної системи. 

Принципові зміни останнього десятиріччя у технологічному, 

соціальному, економічному, політичному колах поставили перед 

університетом задачу розробки якісно іншої – централізованої інформаційної 

системи університету з забезпеченням високих стандартів захисту даних, 

документообігу, інтеграції з державними та галузевими інформаційними 

системами, надійності, ефективності. 

Задачу переробки існуючої інформаційної системи з метою створення 

централізованої інформаційної системи університету було поставлено відділу 

інноваційних інформаційних технологій в 2020 році. Роботи почалися з 

аудиту існуючих підсистем, рефакторінгу їх функціоналу та коду.  

На 2022 рік відділом було заплановано фінальний етап розробки 

інформаційної системи університету, який об’єднує окремі модулі до єдиної 

централізованої архітектури, що створює єдину екосистему для адміністрації 

університету та структурних підрозділів, професорсько-викладацького 

персоналу, студентів, стейкхолдерів тощо. 

Даний звіт присвячено основним досягненням, здобутим відділом 

інноваційних інформаційних технологій при розробці інформаційної системи 

університету в 2022 році. 

Основна частина 

Структура інформаційної системи університету 

Практично завершено розбудову архітектури інформаційної системи 

університету з зосередженням основної інформації у центральній базі даних. 

Це дозволило: 

- впорядкувати процеси інтеграції для обміну даними з підсистемами та 

зовнішніми сервісами (державними та галузевими), 

- реалізувати єдиний аккаунт користувача для використання у всіх 

підсистемах, що надало змогу ефективно керувати правами доступу 



користувачів до наявного функціоналу, покращило зручність роботи з боку 

користувачів, 

- пришвидшити розробку нових та розвиток існуючих сервісів за 

рахунок спрощеного доступу до інформації з центральної бази даних. 

Захист даних 

Використано сучасні організаційні, апаратні та програмні засоби 

захисту даних від несанкціонованого доступу до серверів університету 

ззовні. В основі багатошарової системи захисту даних технології Cisco, 

Google та AWS. 

Для роботи з деякими сервісами (документообіг, приймальна комісія 

тощо) закладено можливість використання кваліфікаційних електронних 

підписів. 

Електронний документообіг 

Реалізовано механізм електронного документообігу університету, який 

складається з наступних частин: 

- автоматична генерація документів (наразі реалізована генерація 

наказів по співробітникам та студентам), 

- накладання кваліфікаційного електронного підпису (у мануальному 

режимі), 

- диспетчеризація документів, 

- організація зберігання та пошуку документів, 

- виготовлення документів (наразі реалізовано виготовлення 

документів про освіту). 

Інтеграція з державними та галузевими інформаційними системами  

Розроблено швидкісні сервіси інтеграції інформаційної системи 

університету з Єдиною державною базою даних з питань освіти, що дає 

змогу підтримувати актуальний стан обох систем з синхронним оновленням 

інформації майже в режимі онлайн. 

Наразі ведуться роботи з інтеграції інформаційної системи 

університету з державним сервісом ДІЯ. 



Надійність 

Для забезпечення надійної та безперебійної роботи інформаційної 

системи університету всі модулі критичної інфраструктури системи 

перенесено з серверів університету до хмарних віртуальних серверів AWS, 

розташованих в регіональних датацентрах Німеччини (Франфурт), за 

підтримки партнера університету IT компанії EPAM Sysems. В якості 

хмарного сховища даних використовуться хмарні сервіси Google. 

Ефективність 

В якості критеріїв ефективності при розробці інформаційної системи 

університету ,було обрано показники надійності та швидкодії виконання 

типових задач. Обидва критерії успішно забезпечено завдяки обраній 

архітектурі та переходу на програмно-апаратні хмарні технології AWS та 

Google. 

Висновки 

В 2022 році практично завершено розбудову централізованої 

архітектури інформаційної системи університету, що дозволило створити 

єдину інформаційну екосистему закладу та реалізувати критично важливий 

функціонал для забезпечення захисту даних, автоматизації документообігу, 

стабільної та безперервної роботи основних структурних підрозділів 

університету. 

Подальший розвиток інформаційної системи пов’язано з розвитком 

спеціального функціоналу підсистем структурних підрозділів з метою 

автоматизації типових видів діяльності та збільшення кількості документів, 

що буде представлено в с системі електронному вигляді. 

Підрозділ операторів ІСУ: 

За звітний період виконано перелік запланованих робіт: 

- забезпечення документообігу в ЄДБО, 

- актуалізація інформації в ЄДБО, EDATA, МінСоцПолітики, 

СоцСлужби та ІСУ, 

- інформаційна підтримка роботи Приймальної комісії, 



- актуалізація та виготовлення документів про освіту, 

- формування особових справ абітурієнтів, студентів, 

- технічна підтримка ІСУ: адміністрування корпоративної електронної 

пошти співробітників, студентів (Google, Microsoft). 

Підрозділ розробників ІСУ: 

За звітний період виконано перелік запланованих робіт: 

1. Актуалізовано 3 модулі ІСУ: 

- «Вступник» (організація та проведення приймальної кампанії 2022 

року відповідно до затверджених Правил прийому). 

- «Освітні документи» (формування та друк дипломів з додатками про 

вищу освіту). 

- Open Journal System. 

2. Реалізовано та введено в експлуатацію 2 нових модулі ІСУ: 

- інтеграція з ЄДБО (синхронізація довідників, контингенту студентів, 

працівників). 

- інтеграція з web-сайтом університету op.edu.ua (синхронізація 

довідників, контингенту співробітників). 

3. Реалізовано 2 нові модулі ІСУ: 

- «Навчальний відділ» (адміністрування освітніх програм, навчальних 

планів, освітніх компонентів, закріплення викладачів, обчислення 

навчального навантаження викладачів). 

- "Електронний деканат" (внесення оцінок студентів за освітні 

компоненти). 

За звітний період виконано перелік незапланованих робіт: 

1. Перенесення ІСУ із серверів університету на зовнішні сервери 

(Amazon, Tenet). 

2. Організація автономної роботи модуля ІСУ «Освітні документи» для 

друку документів про освіту за умов відсутності зовнішнього 

електроживлення. 



3. Підготовка до встановлення та тестування обладнання StarLink для 

підключення до супутникового каналу Інтернет. 

Міжнародна діяльність 

Основними напрямами міжнародної діяльності університету 

залишаються інтернаціоналізація освіти і науки, розвиток академічної 

мобільності студентів, викладачів та наукових працівників, навчання 

іноземних громадян 

Навчання іноземних студентів 

На протязі 2022 року у зв’язку із війною росії проти України суттєво 

зменшилося число іноземних студентів основних інститутів та слухачів 

Інституту підготовки іноземних громадян.  Завдяки зусиллям деканату ІПІГ, 

відділу організаційної роботи з іноземними  студентами та кафедри 

української мови вдалося поновити зв’язки з частиною іноземного 

контингента та забезпечити продовження навчання та випуск більш ніж 75 % 

студентів 4-го курсу.   

У 2021/22 навчальному  році завершили навчання іноземні громадяни -  

22 магістри (з 25, прийнятих у 2021 р.) та 67 бакалаврів (з 89, які навчалися). 

Восени 2022/23 навчального року до університету було прийнято на 

навчання 4  бакалаври та  9  магістрів. Загальний контингент іноземців 

скоротився з 477 осіб 21/22 н.р. до 112 осіб.  

Міжнародне співробітництво 

Приоритетним напрямком міжнародної діяльності університету у 

звітному періоді було продовження співробітництва в рамках державних 

програм міжнародного співробітництва, програм Європейського Союзу, 

двосторонніх угод із закордонними університетами-партнерами, а також 

встановлення нових академічних зв’язків, участь  в міжнародних 

конференціях та симпозіумах, навчання й стажування студентів, аспірантів та 

співробітників ОНПУ за кордоном.  

В таблиці наведені данні про динаміку різних видів міжнародної 

діяльності університету за останні роки в умовах карантину. 



Показники міжнародної діяльності Національного університету 

«Одеська політехніка» за 5 років 

Навчальний рік 2020 2021 2022 

Академічна мобільність студентів та працівників (кількість учасників): 

Програма Erasmus+ 33 15 49 

Прямі договори з партнерами 106 70 61 

Разом за всіма програмами: 140 85 110 

Кількість працівників, які виїжджали за кордон за 

прямими договорами (стажування, участь у 

конференціях та інш.) 

77 62 51 

Кількість договорів з закордонними ЗВО 98 

 

124 

 

125 

 

 

Продовжуються пошуки грантів та фондів для спільної науково-

технічної та освітньої співпраці. Підтримуються реальні зв’язки з 

університетами Іспанії, Німеччини, Чехії, Словаччини, Португалії та Польщі. 

Підготовлені угоди про навчання бакалаврів, магістрів та аспірантів за 

узгодженими програмами з можливістю отримати два дипломи з румунським 

університетом Штефан чел Маре (Сучава). 

Міжнародні гранти 

Назва гранту Замовник Фінансування, 

тис. грн 
(орієнтовно) 

«AGH Świat 3M» AGH University of 

Science and 

Technology 

 

144,0 

Грант на участь у проєкті 

IRIS-HEP 2022 (липень-

вересень 2022 р.) 

Prinston University, 

USA 

 

117,2 

Грант на участь у CERN 

Summer Student 

Programme 2022 (червень-

серпень 2022 р.) 

CERN, Женева, 

Швейцарія 

 

170.2 



Подана заявка на 

фінансування спільного 

проєкту:  

«Системи 

електроопалення з нічним 

акумулюванням теплоти» 

Університет  

м. Портсмут, 

Велика Британія 

 

225,6 

(5 000 фунтів) 

«Кібербезпека критичної 

інфраструктури України»  

Cybersecurity Activity 

Higher Education Program 

Launch 
https://op.edu.ua/news/8368  

USAID 

Cybersecurity 

Activity  

 

 

$10000  

 

Розроблення курсів 

дистанційного начання  

 

Ukraine Digital – 

EDEO, DAAD, 

Albstadt-

Sigmaringen 

University, 

Germany  

 

 

2000 Є 

 

Предмети електронної 

інженерії для 

університетів України  

 

HWR Berlin  

 

 

1500Є 

Erasmus+ KA107 Project 

(2020-1-ES01-KA107-

080304), UPV, Spain 

European  

Comision  

 

26760 Є  

(1070 тис. грн) 

 

Erasmus+ KA107 Project 

(2020-1-ES01-KA107-

080304), UCA, Spain 

European  

Comision  

 

4460 Є  

(178 тис. грн)  

 

Erasmus+ KA107 Project 

(2021-1-ES01-KA107-

080304), UMinjo, Portugal 

European  

Comision  

 

4460 Є  

(178 тис. грн)  

 

Erasmus+ KA171 Project 

(2022-1-ES01-

KA171_HED-000074639), 

UPV, Spain 

European  

Comision  

 

18440 Є 

(738 тис. грн) 

 

Довідник ОБСЄ  з 

поліцейської діяльності 

на основі оперативних 

даних та інформації 

(переклад з англійської на 

українську мову) 

 

ОБСЕ 

 

 

3000Є 

 

 

 

 

 

https://op.edu.ua/news/8368


Показники KPI директорів інститутів, які пов’язані з міжнародною 

діяльністю та інтернаціоналізацією 

Зведені показники KPI по інститутах наведені у таблиці. 

№  

Інститут  

 

Кількість курсів, які 

викладаються 

іноземною мовою 

Кількість 

учасників 

академмобільності, 

працівники 

Кількість учасників 

академмобільності, 

здобувачі вищої 

освіти 

 

Примітка 

1 ІЦТДТ 2    

2 ІХТФ 0 0 0  

3 ІЕ 0 0 1  

4 ІЕЕ 2 3 0  

5 ІІБРТ 17(практична 

частина) 

6 4  

6 ІКС 2 5 12  

7 ІШІР 0 0 0  

8 ІЕМ 22 12 14  

9 ІМІ 0 1 0  

10 ІГН 2 7 3  

11 УНІ 21 10 26  

12 УІІ 1 0 16  

13 УПІ 1 1 25  

14 ІПІГ 1 8 0  

 РАЗОМ 70 51 101  

 

Особливості діяльності «іноземних» інститутів «Одеської 

політехніки» 

Українсько-німецький інститут 

У звітному періоді УНІ продовжував виконувати Українсько-

німецький проект за фінансовою підтримкою ДААД «Digln.net 2 - німецько-

українська мережа цифрових інновацій" за участю  Університету прикладних 

наук Анхальт, м. Кетен (Німеччина) та п’яти українських університетів. У 



он-лайн стажуванні тривалістю 120 годин у рамках цієї програми взяли 

участь та отримали відповідні сертифікати 37 науково-педагогічних 

працівників університету.  

Українсько-іспанський інститут 

Деканатом УІІ було забезпечене своєчасне оформлення документів 

здобувачів, які навчалися в Іспанії, з метою продовження термінів їх 

академічної мобільності. Підписані три нові договори програми Erasmus+  на 

термін до 2025 року, розроблений новий договір між учасником академічної 

мобільності та Одеської політехнікою з врахуванням змін, які були внесені у 

Порядок реалізації права на академічну мобільність Постановою КМУ 13 

травня 2022 р. Створена міжінститутська проектна група на базі УІІ з метою 

подачі заявки на проект розділу КА-2 програми Erasmus+ «Розбудова 

потенціалу вищої освіти» за участі Політехнічного університету Валенсії, 

Одеської політехніки та Технічного університету Молдови. 

Українсько-польський інститут 

Деканатом УПІ вжиті дієві заходи, які дозволили дев’яті студентам 

нашого університету завершити програму навчання та успішно захистити 

дипломи бакалаврів в Полонійної академії м. Ченстохова.  Забезпечено 

своєчасне оформлення документів для продовження термінів навчання у 

Польщі студентам, які навчалися там на початку агресії росії. 

Активно працює кафедра професійно-орієнтованої польської мови УПІ 

НУОП, яка є єдиною в Україні серед всіх технічних вузів (5 викладачів, в т.ч. 

4 PhD).  

Викладач Національної Агенції Академічного обміну Республіки 

Польща (NAWA) продовжує викладання польської мови студентам 

інституту.   

Участь університету у міжнародних проєктах 

В 2022 році університет приймав активну участь у 6-ти міжнародних 

програмах з ЄС, Великобританією та США.  

Продовжується виконання проекту ЄС Еразмус+ КА2  INTERADIS.  



З метою подальшої реалізації програми ЄС Румунія-Україна та проекту 

UNIV.E.R-U з 01 січня 2023 р. в університеті розпочне роботу румунсько-

український центр. Продовжений курс вивчення румунської мови, який веде 

викладач Університету Штефан чел Маре  (м. Сучава) Дан-Ніколає Попеску. 

Продовжується виконання програми ЄС «Чорне Море» по проекту 

LeNetEco2: створена наукова група, яка активно приймала участь в 

міжнародних семінарах по проекту, обладнана лабораторія та розроблені 5 

учбових курсів та методологія екологічного моніторингу.  

За співпрацею із фондом грантів США DUNS отримано грант на 

наукову розробку в сфері математичного моделювання. Наукові працівники 

університету приймали активну участь в дослідженнях, а університет 

отримав  можливість подальшого залучення грантів США.  

За договором із Агентством США з міжнародного розвитку USAID 

кафедра кібербезпеки університету є однією з виконавців проекту 

«Кібербезпека критично важливої інфраструктури України». За проектом 

передбачена організація на базі кафедри міжуніверситетської лабораторії 

кібербезпекі за участі університетів півдня України. 

У рамках міждержавної українсько-британської програми «Єднання» 

налагоджене плідне співробітництво з університетом Портсмута Великої 

Британії. Отримана гуманітарна допомога (10 ноутбуків з ліцензійним 

забезпеченням, кольорові принтер та багатофункціональний прилад, ліцензія 

MatLab), сформовані сумісні дослідницькі групи та запроваджене виконання 

понад 10 спільних проектів. 

Пошуки шляхів активізації проектної діяльності 

За ініціативою відділів міжнародних зв’язків і маркетингу та 

інноваційної політики у жовтні 2022 р. на засіданні Вченої ради університету 

було розглянуто питання активізації участі науково-педагогічних працівників 

у конкурсах європейських освітніх та наукових проєктів. Сформовані перелік 

напрямів проєктної діяльності кожного з інститутів та склади відповідних 



проектних груп. Розпочата робота з підготовки проектів на конкурс програми 

Erasmus+ 2023 року. 

Наукова діяльність 

В Національному університеті діє 4 спеціалізовані вчені ради по 

захисту кандидатських та докторських дисертацій. 

В 2022 році утворено 5 разових спеціалізованих вчених рад з правом 

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації здобувача з метою 

присудження йому ступеня доктора філософії. 

Видавнича діяльність 

 2022 

Опубліковано монографій          47 

Усього одиниць монографій в Україні          31 

Усього одиниць монографій за кордоном          16 

Опубліковано підручників, навчальних посібників          23 

Кількість публікацій (статей)          703 

Усього одиниць, опублікованих в Україні          625 

Усього одиниць, опублікованих за кордоном          78 

Кількість публікацій, опублікованих у виданнях, що 

індексуються у наукометричній базі даних Scopus 

120 

Кількість публікацій, опублікованих у виданнях, що 

індексуються у наукометричній базі даних WoS 

52 

Кількість  цитувань  у  виданнях,  що  індексуються 

наукометричною базою даних Scopus 

1156 

Інтегральний h – індекс закладу вищої освіти або 

установи 

29 

 

 



Фінансування науково-технічної діяльності. 

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за 2021-2022 рр. 

Категорії 

робіт 

2021р. 2022р. 

к-сть 

од. 

тис.грн к-сть 

од. 

тис.грн 

Фундаменталь

ні 

1 240,0 1 484,8 

Прикладні  3 1233,4 2 916,3 

Госпдоговірні  36 991,5 12 477,6 

Гранти 2 159,4 1 484,8 

Важливі результати за усіма закінченими у 2022 році  науковими 

дослідженнями  і розробками, які виконувались за рахунок коштів 

державного бюджету. 

В 2022 р. виконувалось 3 НДР, які фінансувались  за рахунок коштів 

державного бюджету на загальну суму  1 401,1 тис.грн.  Закінчено  2 НДР. 

В 2022 р. виконувалось 12 прикладних госпдоговірних НДР загальним 

обсягом фінансування у 2022р.477,6 тис.грн. та 1 грантовий проект загальним 

обсягом фінансування 484,8 тис.грн.  

Окрім вказаного у 2022 році виконувались 60 кафедральних робіт 

наукових колективів, зареєстрованих у УкрІНТЕІ. 

Науково-дослідницька робота студентів. 

У 2022 році 49 студентів стали переможцями та призерами 

Всеукраїнських конкурсів студентських НДР, 3 студента – переможці та 

призери Олімпіад, 6 студентів стали переможцями та призерами конкурса 

НАН України. 

34 студенти отримали дипломи від європейських компаній (Viessmann 

Німеччина; Danfoss, Дания; КАН, Польща; Systemair, Швеція; Mitsubishi, 

Японія; Remak, Чехія). 

 

 



Окремі статистичні данні щодо наукової роботи студентів 

Рік 
Переможці/ 

призери 

Олімпіади 

Переможці/ 

призери 

Конкурси 

НАН 

України 

Переможці/ 

призери 

Всеукраїнські 

конкурси 

МОН 

Дипломи від 

міжнародних 

компаній 

2022 3 6 49 34 

 

Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками. 

В рамках зазначених заходів в університеті створені і діють: 

1) Відділ маркетингу та інноваційної політики (МІП), який 

спеціалізується у напряму організації участі в конкурсах на отримання 

міжнародних грантів.  У 2022 році університет приймав активну участь у 3х 

грантах за 3-ма міжнародними програмами з ЄС: Румунія, Болгарія, 

Молдова.  

2) Структурним підрозділом університету, якому доручено виконання 

всіх видів робіт з комерціалізації науково-технічних розробок, є Центр 

трансферу технологій (ЦТТ). 

Провідним завданням за 2022 рік було просунення та популяризація 

розробок науковців Національного університету «Одеська політехніка».  

3) Центр енергоефективних технологій, призначений для популяризації 

новітніх досягнень в галузі енергоефективності та є майданчиком для 

наукових досліджень в цій галузі. 

Господарська діяльність 

Головним завданням відділів господарської роботи, головного 

механіка, головного енергетика є утримання матеріально-технічної бази 

університету в нормальному експлуатаційному стані для створення належних 

умов для навчальної та наукової діяльності здобувачів вищої освіти і 

співробітників та водночас забезпечення безпечних умов праці під час 

складної епідеміологічної ситуації та воєнного часу. 

 

 



Робота з утримання матеріально-технічної бази університету 

Протягом року власними силами та матеріалами, а також з залученням 

спонсорських коштів проведені ремонтні роботи з утримання  

інфраструктури  університету, а саме: 

- проведено ремонт приміщень (кімнати №207 і №211) в 

адміністративному корпусі; 

- проведено власними силами та з використанням матеріалів, 

придбаних за рахунок спонсорських коштів (50,0 тис.грн) покрівлі 

центрального складу загальною площею 290 м.кв.; 

- відремонтовано також дах палацу студентів загальною площею 132 

кв.м., проведено ремонт даху господарського складу (повністю замінено 

руберойд), повністю замінено руберойд даху переходу від адмінкорпусу до 

Головного учбового корпусу (№4) у кількості 52 кв.м.; 

- здійснено аварійний ремонт високовольтних мереж на 2-х 

трансформаторах в студмістечку та першої лінії ТР-3958 (вставка); 

- проведена заміна частини магістрального водопроводу з 

встановленням поліетиленових труб дліною 60 м.кв.   біля другого учбового 

корпусу; 

- проведено ремонт стояків водопроводу у корпусі фізики та 

спорткомплексу (50м); 

- здійснений ремонт на 4-х дільницях водопроводу від спорткомплексу 

до гуртожитків №1 та №8; 

- на період ремонту водоводу пожежного водоймища  проведено 

переобладнання системи подачі води  в насосної №2 спорткомплексу - від 

міських водопровідних мереж на житлові будинки та гуртожитки 

університету; 

- проведена заміна дільниці (3 погонних метрів) водопроводу в 

учбовому корпусі ОРІДУ, у підвалі хімічного корпусу. 



В 2023 році за рахунок спонсорських коштів (майже 75,0 тис.грн) 

силами сторонніх організацій проведено віддалення аварійних дерев та їх 

омолодження у загальній кількості понад 50 одиниць. 

У належному стані утримується територія університету, постійно 

здійснюється прибирання  учбових, господарських та адміністративних 

приміщень. 

На даний час значно скорочено фактична чисельність прибиральників 

та двірників по Господарському відділу.  Фактично станом на 01.01.2023 

року зайнято 75 одиниць, або 41,5 % від штатної чисельності, яка складає 

понад 180 одиниць. Окрім цього, в певні періоди господарський персонал за 

власним бажанням переводився на 0,75 ставки. Зазначене дозволило 

досягнути економію фонду оплати праці  (з нарахуваннями) на суму понад 

1,3 млн. грн.  

Аналогічно по відділу головного енергетика та відділу головного 

механіка утримувалось менш 50 відсотків штатної чисельності, що дозволило 

досягнути економію майже 1,0 млн.грн.  

 Підготовлено 12 найпростіших укрить та 2 протирадіаційних укриття, 

які за участю представників  відділу ВЗНС по Приморському району ОРУ 

ДСНС України в Одеській області, відділу Державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства Одеського управління ГУ  

Держспоживслужби в Одеській області та Департаменту муніципальної 

безпеки Одеської міської ради обстежені та  оформлені відповідні акти 

оцінки та  надано дозвіл на їх використання з незначними зауваженнями, які 

не загрожують життю громадян. Проведені інші заходи, спрямовані на 

забезпечення освітнього процесу. 

Робота з залучення інвестицій 

За рахунок коштів обласного бюджету проведено капітальний ремонт 

частини фасаду будівлі спортивного комплексу, а саме заміна 212 дерев’яних  

вікон на металопластикові,  загальною вартістю 1 439,8 тис. грн. 



За рахунок коштів та силами волонтерської організації проведено 

ремонт частини покрівлі  складу (металевого ангару) університету  площею 

240 кв.м. на суму 578,9 тис.грн.,  навчального корпусу №13  на суму  303, 8 

тис.грн., встановлено пожарне обладнання на суму майже 24,0 тис.грн.  На 

даний час ці роботи передані університету, як благодійна допомога про що 

укладений відповідний договір дарування. 

Робота з укладання договорів з контрагентам. 

Великий обсяг роботи із забезпечення життєдіяльності університету 

провів відділ договірних відносин та закупівель. 

Протягом 2022 року відділом підготовлено та з використанням 

Електронної системи публічних закупівель  Prozorro укладено 73 договори на 

закупівлю товарів, робіт та послуг на загальну суму  30,15 млн. грн. Завдяки 

застосування конкурентних процедур  економія від очікуваної ціни договору 

склала 1,9 млн грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особливості прийому до Національного університету 

«Одеська політехніка» 

1. В межах вступної компанії було заплановано 4 сесії конкурсного 

відбору основна та 3 додаткові. 

2. Обов'язковим документом, який подавав вступник під час подання 

заяви на вступ, був «Мотиваційний лист», який враховував першочерговість 

заяв у рейтинговому списку при однаковій кількості балів. 

3. Під час подання заяв на вступ не враховуйся середній бал документа 

про освіту. 

4. Одеська політехніка приймала активну участь у проведенні НМТ, 

МТНК та МКТ, за що отримала подяку від УЦЯО. 

5. У більшості випадків, для тих категорій вступників, які на це мали 

право, проводилися вступні випробування як очно так і дистанційно. 

6. Підчас вступу на бакалаврат випускники шкіл подавали результати 

НМТ (УМ., М., ІУ) або ЗНО 2019-2022р., в свою чергу випускники коледжів 

під час вступу не складали фахові іспити, та вступали за результатами з двох 

предметів НМТ (УМ., М.) або ЗНО 2019-2022р. 

7. Під час вступу до магістратури для усіх спеціальностей окрім 051, 

071, 073, 075, 076, 281, конкурсний бал вступника дорівнював результату за 

фаховий іспит, для наведеного переліку спеціальностей конкурсний бал 

дорівнював як середнє арифметичне значення результатів МТНК та фахового 

іспиту зі спеціальності.  

8. Прийом заяв та документів під час вступу до аспірантури 

здійснювався дистанційно. 

 

 

 

 

 



Загальна кількість зарахованих на перший бакалаврський та другий 

магістерський рівні вищої освіти 

 

Загальна кількість зарахованих на перший бакалаврський та  другий 

магістерський рівні вищої освіти за джерелами фінансування 

 

 

Загальна кількість зарахованих на перший бакалаврський та  другий 

магістерський рівні вищої освіти за формами навчання 
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Зараховані на перший бакалаврський рівень вищої освіти 

 

Зараховані на перший бакалаврський рівень вищої освіти по відношенню до 

форм навчання 

 

Зараховані на перший бакалаврський рівень вищої освіти у співвідношенні 

до джерел фінансування 
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Вступ на базі повної загальної середньої освіти 

Як і зазвичай, починаючи з 2016 року, прийом випускників шкіл до 

ВНЗ за рахунок державного бюджету та проходить за підсумками 

всеукраїнського конкурсного відбору, в результаті якого абітурієнти 

розподіляються між ВНЗ МОН України через Єдину державну електронну 

базу з урахуванням пріоритетів, зазначених абітурієнтами при подачі заяв. 

Особливостями вступу на базі повної загальної середньої освіти у 2022 

році було: 

- обов'язкове, під час подання заяви на вступ, подання мотиваційного 

листа; 

- конкурсний бал вступника не враховував середній бал документа про 

повну загальну середню освіту, та враховував для спеціальностей групи 

підтримки оцінку за підготовчі курси (max=10б); 

- участь у конкурсному відборі (для некон'юнктурних спеціальностей) 

за кошти фізичних або юридичних осіб за результатами розгляду 

мотиваційних листів; 

- участь у конкурсному відборі за кошти державного замовлення за 

результатами (НМТ) Української мови, Математики та історії України, або 

сертифікатів ЗНО 2019-2021 років, що відповідали умовам вступу цих років. 

 

Рекомендовані по відношенню до зарахованих на навчання за кошти 

державного замовлення станом на 19.09.2022 
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Найкращі показники серед наданих рекомендацій до зарахування за кошти 

державного замовлення серед конкурсних пропозицій 

станом на 19.09.2022 

 

1. Інженерія програмного забезпечення; 2. Комп'ютерні науки; 3. Кібербезпека; 4. 

Комп’ютерний дизайн; 5. Цифрові телекомунікаційні та комп'ютерні системи 

радіоелектроніки, безпека мобільних інформаційних систем і мереж; 6. Комп’ютерні 

системи та мережі 

 

Результати зарахувань на навчання на перший бакалаврський рівень вищої 

освіти на базі повної загальної середньої освіти до ВНЗ м. Одеси 

 

1. Національний університет «Одеська політехніка» 

2. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

3. Національний університет «Одеська юридична академія» 

4. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 

5. Одеський національний технологічний університет 

6. Національний університет «Одеська морська академія» 

7. Одеський національний морський університет 

8. Одеська державна академія будівництва та архітектури 

9. Міжнародний гуманітарний університет 

10. Одеський державний аграрний університет 

11. Ізмаїльський державний гуманітарний університет 
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12. Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку 

13. Одеський національний економічний університет 

14. Одеський державний екологічний університет 

 

Вступ на базі окр молодший спеціаліст 

Вперше в 2022 році, випускники коледжів отримували рекомендації 

щодо зарахування за підсумками всеукраїнського конкурсного відбору, в 

результаті якого абітурієнти розподіляються між ВНЗ МОН України через 

Єдину державну електронну базу з урахуванням пріоритетів, зазначених 

абітурієнтами при подачі заяв. 

Випускники коледжів зараховувалися в цьому році за результатами 

розгляду мотиваційних листів та, або НМТ або ЗНО з 2-х предметів без 

складання фахового іспиту зі спеціальності: 

- на бюджет – або ЗНО (2019-2022р) або НМТ з української мови та 

математики;  

- на контракт -  за результатами НМТ з української мови та одного 

предмета на вибір з математики або історії України або за результатами ЗНО 

(2019-2022р) з Математики або Фізики або Іноземної мови або Історії 

України або Біології або Географії або Хімії 

Прийом здійснювався в двох варіантах:  

- на перший курс на скорочену підготовку – тільки денна форма; 

- старші курси на поповнення існуючих груп – тільки заочна форма.  

Прийом на старші курси дозволений тільки на контракт. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зараховані на навчання у відношенні до баз вступу 

 

Вступ на другий магістерський рівень вищої освіти 

Особливостями вступу у 2022 році на базі здобутого ступеня вищої 

освіти було 

- обов'язкове, під час подання заяви на вступ, подання мотиваційного 

листа; 

- конкурсний бал вступника не враховував середній бал документа про 

вищу освіту; 

- конкурсний бал вступника дорівнював балу за фаховий іспит зі 

спеціальності за усіма спеціальностями крім 051, 071, 073, 075, 076 та 281, за 

вказаним переліком спеціальностей конкурсний бал дорівнював середньому 

арифметичному значенню балів із фахового іспиту зі спеціальності та МТНК; 

- винятком була 281 спеціальність, вступ на освітні програми якої 

здійснювався в межах постанови КМУ від 29 липня 2009 р. № 789 «Про 

затвердження порядку прийому на навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування», а саме вступники які вступали на базі ступеня бакалавра 

складали тільки МТНК, ті що вступали на базі ступеня магістра (окр 

спеціаліста) складали іспит зі спеціальності у вигляді комп'ютерного тесту із 

застосуванням сервісів GOOGLE; 

- фахові іспити зі спеціальності проходили у дистанційному режимі із 

застосуванням сервісів GOOGLE; 
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- під час складання фахового іспиту відсутні результати менш ніж 100 

балів, та відсутні заяви на проведення апеляцій екзаменаційних робіт. 

Цього року держзамовлення для нашого ВНЗ становило 478 місця, це 

21 місце серед 134 ВНЗ України. З них 5 місць за широким конкурсом для 

вступників на базі ПЗСО за спеціальністю 226 Фармація, промислова 

фармація. 

Вперше наш ВНЗ отримав фінансування за бюджетом НАДС у 

кількості  25 місць для вступників за спеціальністю 281 Публічне управління 

та адміністрування. Усього держзамовлення становило 502 місця. 

 

 

Загальна кількість зарахованих на другий магістерський рівень вищої освіти 
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Зараховані на другий магістерський рівень вищої освіти у співвідношенні до 

джерел фінансування 

 

Зараховані на другий магістерський рівень вищої освіти по відношенню до 

форм навчання 

 

Результати зарахувань на навчання на другий магістерський рівень вищої 

освіти до ВНЗ м. Одеси 
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1. Національний університет «Одеська політехніка» 

2. Одеський національний технологічний університет 

3. Одеська державна академія будівництва та архітектури 

4. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

5. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 

6. Одеський національний морський університет 

7. Одеський державний аграрний університет 

8. Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку 

9. Національний університет «Одеська юридична академія» 

10. Національний університет «Одеська морська академія» 

11. Одеський національний економічний університет 

12. Одеський державний екологічний університет 

13. Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

14. Міжнародний гуманітарний університет 

 

Загальна кількість зарахованих на третій освітньо-науковий рівень вищої 

освіти 

 

 

Результати зарахувань на навчання за різними траєкторіями вступу до ВНЗ м. 

Одеси 

 

1. Національний університет «Одеська політехніка»; 
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2. Національний університет «Одеська юридична академія» (ФМБ 511); 

3. Одеський національний університет імені; І. І. Мечникова; 

4. Одеський національний технологічний університет; 

5. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського; 

6. Одеський національний морський університет; 

7. Міжнародний гуманітарний університет; 

8. Одеська державна академія будівництва та архітектури; 

9. Одеський національний економічний університет; 

10. Національний університет «Одеська морська академія»; 

11. Одеський державний аграрний університет; 

12. Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку; 

13. Ізмаїльський державний гуманітарний університет; 

14. Одеський державний екологічний університет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виконання цільових показників діяльності Національного 

університету «Одеська політехніка» за 2022 рік 

№ 

з/п 

 

Цільові показники за 2022рік 

 

Абсолютна величина показника 

Відсоток 

порівняно з 

2021 

роком(частка) 
1 2 3 4 

1. Обсяг (частка) аудиторних годин 

у загальній кількості годин, 

протягом яких викладання 

навчальних дисциплін 

здійснюється англійською мовою 

Загальний обсяг годин 

273000 

Обсяг годин англійською мовою 

11200 

 

 

4,1% 

2. Частка штатних науково-

педагогічних та наукових 

працівників, які брали участь у 

програмах міжнародної 

академічної мобільності 

Загальна кількість штатних 

науково-педагогічних та 

наукових працівників: 628 

Кількість НПП та наукових 

працівників, які брали участь у 

програмах міжнародної 

академічної мобільності: 51 

 

 

 

8,1% 

3. Частка навчальних аудиторій, які 

оснащені мультимедійним 

обладнанням 

Загальна кількість навчальних 

аудиторій: 225 

Кількість навчальних аудиторій, 

які оснащені мультимедійним 

обладнанням: 83 

 

36,8 

4. Запровадження комплексної 

системи автоматизації управління 

ЗВО 

Розроблено та запущено в 

експлуатаційну систему 

автоматизованого управляння 

ЗВО. У ЗВО працюють наступні 

автоматизовані системи: 

- бухгалтерія; 

- ВК; 

- планово-фінансовий відділ; 

- інформаційна система 

приймальної комісії; 

- формування особових справ 

абітурієнтів і студентів; 

- виготовлення документів про 

освіту; 

- інтеграція з web-сайтом 

(синхронізація довідників, 

контингент співробітників); 

- навчальний відділ; 

- електронний деканат; 

- електронний каталог 

бібліотеки; 

- система віддаленого доступу 

до навчальної літератури у НТБ 

та ін.. 

- запроваджена процедура 

електронного подання інформа -  

 




