ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до результатів порівняльного аналізу підсумків роботи
закладів вищої освіти Одеського регіону за 2014-2018 роки
Аналіз основних показників роботи закладів вищої освіти III і IV рівнів
акредитації Одеського регіону здійснювався за останні п’ять років, щоб
простежити динаміку зміни показників за цей час.
Як і декілька попередніх років, Комісія здійснювала аналіз шляхом
порівняння 38 основних показників роботи кожного ЗВО та всієї сукупності
ЗВО регіону за вказаний вище термін. Слід зазначити, що введення нового
«Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти», затвердженого Постановою КМ України від
28.04.2015 № 266 суттєво вплинуло на динаміку показника «Кількість
спеціальностей денної форми навчання» деяких ЗВО регіону. Використання
цих показників забезпечило всебічну оцінку підсумків роботи ЗВО регіону.
Комісія перед складанням таблиць виконала критичний аналіз всіх даних,
наведених в картках ЗВО за 2018 рік. На жаль, не вдалося зберегти якість
заповнення Карток на рівні 2017 року, оскільки в деяких ЗВО змінились
виконавці з підготовки Карток. Неякісні дані були відкориговані Комісією після
додаткових запитів.
Слід відмітити найбільш суттєві зміни показників діяльності ЗВО регіону
за 2014 – 2018 роки.
В Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова кількість
спеціальностей збільшилась з 35 до 43. Кількість студентів, відрахованих за
академічну неуспішність, зменшилась на 30% (з 277 до 195). Кількість
затверджених кандидатських дисертацій збільшилась в 2,8 рази (з 51 до 143).
Обсяг НДР збільшився в 1,6 рази (з 16045 до 25297 тис. грн.). Кількість
опублікованих викладачами статей збільшилась в 1,2 рази (з 2075 до 2500), в
тому числі в міжнародних виданнях – в 5,5 рази (з 78 до 430). Кошти,
використані на розвиток і утримання матеріальної бази, збільшились в 15,8 рази
(з 3314 до 52409 тис. грн.).
В той же час в ОНУ ім. І.І.Мечникова контингент студентів зменшився на
20% (з 9405 до 7490), в тому числі студентів, які навчаються за державним
замовленням – на 40% (з 4677 до 2786). Кількість зарахованих на 1 курс
зменшилась на 27% (з 2162 до 1576). Випуск фахівців зменшився на 38%
(з 3421 до 2124). Чисельність штатних наукових і професорсько-викладацьких
кадрів зменшилась на 10% (з 1281 до 1151), а кількість аспірантів – на 37%
(з 389 до 244). Кількість монографій, підручників і навчальних посібників
зменшилась в 5 разів (з 203 до 39). Кількість виконуваних міжнародних
програм зменшилась на 43% (з 44 до 25). Кількість іноземних студентів
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зменшилась на 13% (з 265 до 231) і є незначною в порівнянні з контингентом
студентів. Кількість студентів, що зайняли призові місця на мистецьких
конкурсах і спартакіадах, зменшилась з 135 до 82 і з 145 до 34 відповідно.
В Одеському національному політехнічному університеті збільшилась
кількість зарахованих на 1-й курс студентів на 14% (з 1968 до 2245), в тому
числі зарахованих за державним замовленням на 13% (з 1076 до 1219). Випуск
магістрів збільшився в 3,3 рази (з 448 до 1470). Збільшилась кількість постійно
працюючих професорів на 11% (з 111 до 123). Кількість затверджених
докторських дисертацій збільшилась з 5 до 8, а кандидатських – з 20 до 46.
Обсяг НДР збільшився на 7% (з 3210 до 3430 тис. грн.). Кількість монографій,
підручників та навчальних посібників, опублікованих викладачами,
збільшилась в 3,2 рази (з 54 до 171). Кількість студентів, що зайняли призові
місця на мистецьких конкурсах, збільшилась з 120 до 201. Кошти, використані
на розвиток і утримання матеріальної бази, збільшились в 2,5 рази (з 17733 до
43716 тис. грн.).
Кількість спеціальностей в ОНПУ суттєво зменшилась (з 67 до 42).
Кількість спеціальностей у Радах по захисту докторських дисертацій
зменшилась з 15 до 13. Загальний контингент студентів зменшився на 24%, а
студентів, які навчаються за державним замовленням, – на 26%. Випуск
фахівців зменшився на 23% (з 4058 до 3106). Кількість студентів, відрахованих
за неуспішність, збільшилась в 1,5 рази (з 257 до 390). Чисельність постійно
працюючих викладачів і науковців зменшилась на 10% (з 887 до 800). На 26%
(з 174 до 128) зменшилась кількість аспірантів. Кількість статей, опублікованих
викладачами в міжнародних виданнях, зменшилась з 158 до 146. Кількість
виконуваних міжнародних програм зменшилась на 42% (з 19 до 11), а кількість
іноземних студентів – на 57% (з 940 до 407). Зменшилась кількість студентів,
що зайняли призові місця на спартакіадах з 326 до 189 (на 42%). Кількість
комп’ютерних місць для навчального процесу зменшилась на 26% (з 2407 до
1771).
В Одеському національному економічному університеті збільшився
випуск фахівців в 1,6 рази (з 1102 до 1776), в тому числі магістрів – в 6 разів
(з 173 до 1058). Обсяг НДР збільшився в 2,7 рази (з 546 до 1491 тис. грн.).
Кількість монографій, підручників і навчальних посібників збільшилась
в 2 рази (з 45 до 94). Кількість виконуваних міжнародних програм та проектів
збільшилась в 1,3 рази (з 30 до 38).
В той же час в ОНЕУ майже вдвічі зменшилась кількість спеціальностей
(з 17 до 9). На 26% зменшився контингент студентів (з 4233 до 3132), в тому
числі контингент бюджетної форми навчання на 46% (з 1890 до 1030). Кількість
зарахованих на 1 курс зменшилась на 35% (з 708 до 458). Чисельність штатних
викладачів зменшилась з 370 до 314 (на 15%). Кількість аспірантів зменшилась
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вдвічі (з 105 до 52). Кількість опублікованих викладачами статей в
міжнародних виданнях зменшилась з 140 до 59. Кількість іноземних студентів
зменшилась більш ніж вдвічі (з 214 до 97). Суттєво зменшилась кількість
студентів, що зайняли призові місця на мистецьких конкурсах і спартакіадах
(з 64 до 22 і з 35 до 12 відповідно). Кошти, використані на розвиток та
утримання матеріально-технічної бази, зменшилась на 20% (з 4277 до 3412 тис.
грн.).
В Одеському національному морському університеті збільшилась
кількість спеціальностей в 1,4 рази (з 12 до 17). Збільшилась кількість
спеціальностей в спеціалізованих Радах по захисту докторських і
кандидатських дисертацій з 3 до 4. Збільшився контингент студентів в 1,3 рази
(з 3749 до 4813), в тому числі контингент денної форми – в 1,2 рази (з 2527 до
3041). Збільшилась кількість зарахованих на перший курс в 2,3 рази (з 557 до
1271), в тому числі зарахованих за державним замовленням в 1,15 рази (з 299 до
345). Випуск магістрів збільшився в 4,2 рази (з 120 до 504). Кількість штатних
доцентів збільшилась в 1,2 рази (з 136 до 162). Збільшилась кількість
затверджених докторських і кандидатських дисертацій (з 3 до 5 і з 14 до 24
відповідно). Збільшилась кількість аспірантів з 68 до 95. Збільшився обсяг НДР
в 2,9 рази (з 791 до 2280 тис. грн.). Кількість статей викладачів в міжнародних
виданнях зросла з 22 до 25, але залишається незначною. Останнє зауваження
стосується також зростанню кількості виконуваних міжнародних програм
(з 7 до 8). Кількість іноземних студентів збільшилась на 9% (з 187 до 204).
Кошти, використані на розвиток і утримання матеріально-технічної бази зросла
в 1,8 рази (з 8890 до 15642 тис. грн.) Кількість комп’ютерів для забезпечення
навчального процесу зросла з 398 до 438.
Однак кількість відрахованих студентів зросла з 39 до 179. Чисельність
штатних наукових і професорсько-викладацьких кадрів зменшилась на 6%
(з 351 до 330). Кількість статей, опублікованих викладачами, зменшилась на
56% (з 340 до 150). Кількість монографій і підручників зменшилась в 2 рази
(з 10 до 5). Дуже незначною є кількість студентів, що зайняли призові місця на
мистецьких конкурсах (2 студенти). Кількість студентів, що зайняли призові
місця на спартакіаді, зменшилась на 12% (з 98 до 86).
В Південноукраїнському національному педагогічному університеті
ім. К.Д.Ушинського кількість спеціальностей денної форми навчання
збільшилась з 37 до 58. Кількість спеціальностей у Радах по захисту
докторських дисертацій збільшилась з 5 до 7. Випуск магістрів збільшився з
407 до 1065. Кількість штатних професорів збільшилась з 60 до 67. Обсяг
науково-дослідних робіт збільшився в 3,2 рази (з 141 до 446 тис. грн.) Кількість
статей, опублікованих викладачами, збільшилась в 1,5 рази (з 1150 до 1764), а
кількість монографій і підручників – в 3,8 рази (з 42 до 159). Кількість
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виконуваних міжнародних програм збільшилась з 20 до 37, а кількість
іноземних студентів – з 415 до 526. Кошти, використані на розвиток і
утримання матеріальної бази, збільшились в 1,8 рази (з 8916 до 16202 тис. грн.).
Житлова площа гуртожитків збільшилась в 1,9 рази (з 8754 до 16398 м2).
Контингент студентів ПУНПУ зменшився на 19%, в тому числі кількість
студентів, які навчаються за держзамовленням – на 39%. Кількість зарахованих
на перший курс зменшилась на 16%. Випуск фахівців зменшився на 11%.
Кількість студентів, відрахованих за неуспішність, збільшилась з 88 до 144.
Чисельність штатних викладачів зменшилась з 458 до 406, а кількість аспірантів
– з 229 до 149. Кількість статей, опублікованих викладачами в міжнародних
виданнях, зменшилась з 259 до 167. Кількість студентів, що зайняли призові
місця на спартакіадіх, зменшилась на 24%. Навчальна площа зменшилась
на 13% (з 65470 до 56947 м2).
В Одеському національному медичному університеті, на відміну від
багатьох інших ЗВО, збільшився контингент студентів на 17%, в тому числі
контингент студентів, які навчаються за державним замовленням, на 4%.
Випуск фахівців збільшився в 1,9 рази (з 682 до 1292). Кількість постійно
працюючих викладачів і науковців збільшилась на 28%, в тому числі
професорів на 6% і доцентів на 12%. Обсяг НДР збільшився в 1,9 рази (з 423 до
790 тис. грн.) Кількість опублікованих викладачами статей в міжнародних
виданнях збільшилась в 1,5 рази (з 151 до 226). Кількість опублікованих
монографій, підручників і навчальних посібників зросла в 2,7 рази (з 16 до 43).
Кількість іноземних студентів збільшилась в 1,5 рази (з 2487 до 3690).
Кількість студентів, що зайняли призові місця на спартакіадах зросла з 4 до 25.
В 3,8 рази збільшились кошти, які були використані ЗВО на розвиток та
утримання матеріальної бази (з 69633 до 268284 тис. грн.). В 1,6 рази (з 41016
до 65413 м2) зросла навчальна площа.
В той же час в ОНМедУ зменшилась кількість спеціальностей денної
форми навчання з 9 до 7. Випуск магістрів зменшився з 26 до 1. В 2,9 рази
(з 113 до 331) збільшилась кількість студентів, відрахованих за неуспішність.
Кількість затверджених за 3 роки докторських дисертацій зменшилась з 21 до
15, а кандидатських дисертацій – з 102 до 64. В 2018 році відсутні студенти, що
зайняли призові місця на мистецьких конкурсах поза межами ЗВО. Дещо
зменшилась житлова площа гуртожитків (з 16220 до 15514 м2).
В Одеському державному екологічному університеті кількість
спеціальностей в спеціалізованих Радах по захисту докторських дисертацій
збільшилась з 2 до 3, а по захисту кандидатських дисертацій – з 2 до 7.
В 5,3 рази збільшився випуск магістрів (з 102 до 542). Кількість відрахованих за
неуспішність студентів зменшилась з 39 до 26. Кількість аспірантів
збільшилась в 1,2 рази (з 54 до 66). Обсяг НДР збільшився в 1,4 рази (з 2798 до
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3948 тис. грн.). Кількість монографій, підручників і навчальних посібників
зросла в 2,2 рази (з 23 до 51). Кількість іноземних студентів зросла в 1,9 рази
(з 209 до 403). Кількість студентів, що зайняли призові місця на спартакіадах,
збільшилась в 4 рази (з 11 до 45). Кошти, використані на розвиток і утримання
матеріальної бази, збільшились в 1,4 рази (з 9306 до 12923 тис. грн.). Кількість
комп’ютерів для забезпечення навчального процесу збільшилась в 1,1 рази
(з 456 до 492).
Однак деякі показники діяльності ОДЕкУ в порівнянні з 2014 роком
зменшились. Зокрема, кількість спеціальностей зменшилась з 22 до 12.
Контингент студентів зменшився на 29%, контингент денної форми навчання –
на 39%. Кількість зарахованих на 1-й курс зменшилась на 35% (з 485 до 314), в
тому числі за державним замовленням – на 72% (з 341 до 95). Зменшився
випуск фахівців на 10% (з 985 до 885). Чисельність постійно працюючих
викладачів і науковців зменшилась на 21% (з 245 до 194). Кількість
затверджених докторських дисертацій зменшилась з 7 до 4, а кандидатських – з
39 до 33. Кількість статей, опублікованих викладачами, зменшилась на 25%
(з 481 до 360), в тому числі в міжнародних виданнях – на 40% (з 111 до 67).
Кількість виконуваних міжнародних програм зменшилась з 20 до 17.
В Одеському державному аграрному університеті збільшилась кількість
спеціальностей денної форми навчання з 10 до 11. Збільшилась кількість
зарахованих на 1 курс в 1,3 рази (з 589 до 751). Зменшилась кількість
відрахованих за неуспішність студентів з 121 до 65. Збільшилась кількість
штатних професорів з 20 до 22. В 1,3 рази (з 201 до 236) збільшилась кількість
опублікованих викладачами статей, в тому числі в міжнародних виданнях з 20
до 27. Кошти використані на розвиток і утримання матеріальної бази, зросли в
2,5 рази (з 5586 до 13992 тис. грн.).
В той же час багато показників діяльності ОДАУ незадовільні, зокрема
відсутня спеціалізована рада по захисту дисертацій. Контингент студентів
зменшився на 40%, контингент денної форми навчання – на 36%, кількість
студентів, які навчаються за держзамовленням, – на 57%. Випуск фахівців
зменшився на 36%. Чисельність постійно працюючих наукових і професорськовикладацьких кадрів зменшилась на 41% (з 239 до 141). Кількість затверджених
за останні три роки кандидатських дисертацій зменшилась з 31 до 12. Кількість
аспірантів зменшилась з 54 до 23. В 2018р. не виконувались держбюджетні та
госпдоговірні НДР. Кількість монографій, підручників і навчальних посібників
зменшилась з 26 до 16. Кількість виконуваних міжнародних програм
зменшилась з 15 до 9, а кількість іноземних студентів – з 66 до 47. Кількість
студентів, що зайняли призові місця на мистецьких конкурсах і спартакіадах,
зменшилась з 53 до 17 і з 13 до 8 відповідно.
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В Одеському державному університеті внутрішніх справ контингент
студентів збільшився в 1,2 рази (з 3037 до 3637), в тому числі контингент
студентів денної форми навчання – в 1,3 рази (з 1427 до 1830), а кількість
зарахованих на перший курс – в 1,1 рази (з 682 до 751). Чисельність штатних
викладачів зросла в 1,3 рази (з 169 до 215), в тому числі професорів з 16 до 21, а
доцентів з 104 до 129. Кількість затверджених кандидатських дисертацій зросла
з 12 до 20. Кількість аспірантів збільшилась в 2,8 рази (з 42 до 118). Кількість
опублікованих викладачами статей в міжнародних виданнях збільшилась
в 2 рази (з 31 до 62). Кількість монографій і підручників зросла з 2 до 33.
В 2018 р. кількість студентів, що зайняли призові місця на мистецьких
конкурсах і спартакіадах, склала 62 і 32 відповідно. Кошти, які були
використані ЗВО на розвиток і утримання матеріально-технічної бази,
збільшились в 14 разів (з 2052 до 28585 тис. грн.). Кількість комп’ютерних
місць зросла в 1,2 рази (з 265 до 329).
Однак в ОДУВС на 49% зменшився випуск фахівців (з 1268 до 647).
Кількість відрахованих за неуспішність студентів зросла з 11 до 40. ОДУВС
протягом 5 років не виконує держбюджетних і госпдоговірних НДР.
В Національному університеті «Одеська юридична академія» багато
показників у порівнянні з 2014р. зросли. Так, збільшилась кількість
спеціальностей (з 8 до 14). На 15% зросла кількість студентів денної форми
навчання з 7178 до 8268. Кількість зарахованих на 1-й курс зросла майже
в 3 рази (з 1457 до 4298). Випуск магістрів збільшився в 1,7 рази (з 1074 до
1781). Кількість відрахованих студентів зменшилась з 114 до 68. Чисельність
штатних викладачів і науковців збільшилась в 1,3 рази, в тому числі професорів
і доцентів – в 1,3 і 1,7 рази відповідно. Кількість затверджених докторських
дисертацій зросла з 7 до 10. Кількість аспірантів збільшилась з 197 до 254.
Кількість монографій, підручників і навчальних посібників зросла майже
в 5 разів (з 65 до 316). Кошти, які були використані на розвиток і утримання
матеріальної бази, зросли в 3,5 рази (з 95357 до 335144 тис. грн.). Навчальна
площа збільшилась в 1,5 рази (з 26871 до 39170 м2). Також зросла житлова
площа гуртожитків в 2,8 рази (з 16482 до 46793 м2).
Але і в цьому університеті деякі показники за останні п’ять років
зменшились. Контингент студентів, які навчаються за держзамовленням,
зменшився на 36%. Кількість затверджених за три роки кандидатських
дисертацій зменшилась з 84 до 14. Обсяг НДР суттєво зменшився
(з 2548 до 473 тис. грн.). Кількість опублікованих викладачами статей
зменшилась на 42%, в тому числі в міжнародних виданнях – на 23%. Кількість
іноземних студентів зменшилась з 240 до 94. Кількість студентів, що зайняли
призові місця на мистецьких конкурсах і спартакіадах, зменшилась на 84% і
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78% відповідно. Кількість комп’ютерів для забезпечення навчального процесу
зменшилась на 21% (з 675 до 530).
В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті кількість
спеціальностей денної форми навчання збільшилась з 23 до 31. Кількість
зарахованих на 1-й курс збільшилась на 6% (з 315 до 334). Випуск магістрів
суттєво збільшився – з 24 до 312. Кількість відрахованих за неуспішність
студентів зменшилась з 41 до 24. Кількість штатних професорів збільшилась
з 9 до 12. Кількість затверджених кандидатських дисертацій зросла з 8 до 10,
а кількість аспірантів – з 19 до 22. У 2018 році виконувались НДР обсягом
304 тис. грн. Кількість статей, опублікованих викладачами в міжнародних
виданнях, збільшилась в 6 разів (з 21 до 131). Кількість монографій,
підручників і навчальних посібників збільшилась в 2,9 рази (з 15 до 44).
В 2018р. університет виконував 13 міжнародних програм. Кількість студентів,
що зайняли призові місця на спартакіадах зросла в 4 рази (з 5 до 20). Кошти,
використані на розвиток і утримання матеріальної бази, зросли більш ніж в 12
разів (з 390 до 4852 тис. грн.). Кількість комп’ютерів для навчального процесу
збільшилась в 1,4 рази (з 325 до 464).
На жаль, деякі показники ІДГУ за п’ять років зменшились. Університет
не має спеціалізованої Ради по захисту дисертацій. Кількість затверджених
докторських дисертацій зменшилась з 2 до 1. Університет протягом п’яти років
не навчав іноземних студентів. Навчальна площа зменшилась на 13% (з 23166
до 20058 м2), а житлова площа гуртожитків – також на 13% (з 5649 до 4914 м2).
В Одеській національній академії зв’язку ім. О.С.Попова збільшився
випуск магістрів з 115 до 288. Кількість затверджених докторських дисертацій
збільшилась з 1 до 3, а кандидатських – з 10 до 17. Обсяг НДР збільшився
в 2,2 рази (з 1368 до 2981 тис. грн.). Кількість опублікованих викладачами
статей збільшилась на 6% (з 158 до 168). Кількість монографій, підручників і
навчальних посібників збільшилась майже в 2,4 рази (з 5 до 12). Кількість
виконуваних міжнародних програм і проектів збільшилась в 1,8 рази (з 9 до 16).
Кількість студентів, що зайняли призові місця на мистецьких конкурсах і
спартакіадах, збільшилась з 7 до 48 і з 3 до 19 відповідно. Кошти на розвиток та
утримання матеріальної бази збільшилися дуже суттєво з 405 до 15971 тис. грн.
Кількість комп’ютерів для забезпечення навчального процесу збільшилась з
480 до 520.
В той же час значна кількість показників діяльності ОНАЗ за п’ять років
зменшилась. Кількість спеціальностей денної форми навчання зменшилась з 32
до 19. Кількість спеціальностей в спеціалізованих радах по захисту дисертацій
зменшилась з 7 до 5. Контингент студентів зменшився на 27% (з 4087 до 2983),
контингент денної форми навчання – на 10% (з 1907 до 1721), а кількість
студентів, які навчаються за держзамовленням – на 45% (з 1879 до 1042).
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Кількість зарахованих на 1-й курс зменшилась на 34% (з 421 до 276). Випуск
фахівців зменшився на 37% (з 1480 до 935). Кількість постійно працюючих
викладачів і науковців зменшилась на 18% (з 279 до 230), в тому числі доцентів
– на 23% (з 133 до 102). Кількість аспірантів зменшилась на 45% (з 78 до 43).
Кількість іноземних студентів зменшилась на 40% (з 431 до 259). Навчальна
площа зменшилась на 30% (з 20365 до 14214 м2), а житлова площа гуртожитків
– на 5% (з 11277 до 10766 м2) .
В Національному університеті «Одеська морська академія» кількість
спеціальностей збільшилась в 1,2 рази (з 11 до 13). Кількість зарахованих на
перший курс збільшилась в 1,5 рази (з 1371 до 2008), в тому числі за державним
замовленням – в 1,4 рази (з 349 до 478). Чисельність постійно працюючих
доцентів зросла з 193 до 222. Кількість затверджених кандидатських дисертацій
збільшилась з 25 до 29. Кількість опублікованих викладачами статей в
міжнародних виданнях збільшилась з 32 до 79. Кількість монографій,
підручників і навчальних посібників збільшилась в 10 разів (з 5 до 49). Кошти,
використані на розвиток і утримання матеріальної бази, збільшились в 2,5 рази
(з 19070 до 47046 тис. грн.). Кількість комп’ютерів збільшилась з 1435 до 1776.
Деякі показники діяльності НУ «ОМА» погіршились. Так, контингент
студентів, які навчаються за держзамовленням зменшився на 13% (з 1866 до
1629). Кількість студентів, відрахованих за неуспішність, зросла з 60 до 106.
Кількість постійно працюючих викладачів і науковців зменшилась на 17%
(з 629 до 523). Кількість штатних професорів зменшилась на 14% (з 63 до 54).
Кількість аспірантів зменшилась з 93 до 44. Суттєво зменшився обсяг НДР
(з 584 до 299 тис. грн.). Кількість виконуваних міжнародних програм
зменшилась з 6 до 2, а кількість іноземних студентів – з 272 до 133. Кількість
студентів, що зайняли призові місця на мистецьких конкурсах, зменшилась з 98
до 34.
В Одеській державній академії будівництва та архітектури обсяг НДР
збільшився в 2,7 рази (з 1847 до 4965 тис. грн.). Кількість статей, опублікованих
викладачами, збільшилась в 1,6 рази (з 851 до 1364), в тому числі в
міжнародних виданнях – в 1,4 рази (з 83 до 117). Кількість монографій,
підручників і навчальних посібників збільшилась в 2 рази з 24 до 49. Кількість
виконуваних міжнародних програм збільшилась в 2,7 рази (з 4 до 11). Кількість
студентів, що зайняли призові місця на спартакіадах, зросла з 114 до 235.
Кошти на розвиток і утримання матеріальної бази збільшились в 1,3 рази
(з 13245 до 17532 тис. грн.). Кількість комп’ютерів для забезпечення
навчального процесу збільшилась в 1,2 рази (з 635 до 772).
Серед показників ОДАБА, які зменшились, слід насамперед відмітити
кількість спеціальностей, яка зменшилась з 20 до 12. Контингент студентів
зменшився від 4874 до 3633 – на 25%, в тому числі контингент денної форми
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навчання – на 23% (від 3151 до 2419). Кількість зарахованих на 1-й курс
зменшилася з 878 до 621 (на 29%), в тому числі за державним замовленням на
43% (з 635 до 361). Випуск фахівців зменшився на 6% (з 1868 до 1755).
Чисельність штатних викладачів і наукових кадрів зменшилась з 549 до 475, в
тому числі професорів – з 69 до 60. Кількість затверджених за 3 роки
кандидатських дисертацій зменшилась на 14% (з 44 до 38), а кількість
аспірантів – на 30% (з 77 до 54). Кількість іноземних студентів зменшилась
з 588 до 348. Кількість студентів, що зайняли призові місця на мистецьких
конкурсах, зменшилась з 265 до 76. Навчальна площа зменшилась на 29%
(з 55581 до 39611 м2).
В Одеській національній академії харчових технологій кількість
спеціальностей денної форми навчання збільшилась в 1,9 рази (з 39 до 73).
Контингент студентів збільшився в 1,2 рази (з 7075 до 8759), в тому числі
денної форми навчання – в 1,4 рази (з 4577 до 6285). Кількість зарахованих на
1-й курс зросла 1,7 рази (з 1420 до 2359). Випуск фахівців збільшився на 8%
(з 2516 до 2707), в тому числі магістрів – в 4 рази (з 285 до 1179). Зменшилась
кількість відрахованих за неуспішність з 414 до 293. Обсяг НДР збільшився в
1,5 рази (з 3189 до 4957 тис. грн.). Кількість монографій, підручників та
навчальних посібників збільшилась в 1,6 рази (з 61 до 98). Кількість
виконуваних міжнародних програм зросла з 9 до 12. Кількість студентів, що
зайняли призові місця на мистецьких конкурсах і спартакіадах склала 79 і 119
відповідно. Кошти, які були використані на розвиток і утримання матеріальної
бази, збільшились в 2,3 рази (з 18167 до 41614 тис. грн.). Житлова площа
гуртожитків збільшилась на 11% (з 24864 до 27526 м2).
Але деякі показники діяльності ОНАХТ за 2018 р. у порівнянні з 2014 р.
зменшились. Кількість штатних викладачів і науковців зменшилась на 19%
(з 637 до 518), в тому числі професорів на 17% (з 87 до 72), а доцентів на 9%
(з 361 до 329). Кількість затверджених кандидатських дисертацій зменшилась з
99 до 51. Кількість аспірантів зменшилась на 43% (з 157 до 90). Кількість
статей, опублікованих викладачами в міжнародних виданнях, зменшилась на
15% (з 261 до 222). Навчальна площа зменшилась з 73894 м2 до 66245 м2.
Кількість комп’ютерів для забезпечення навчального процесу зменшилась з
1212 до 806.
В Одеській національній музичній академії ім. А.В.Нежданової
збільшилась кількість студентів денної форми навчання з 538 до 575. Також,
збільшилась чисельність штатних професорів з 36 до 48 і доцентів з 110 до 115.
Кількість статей, опублікованих викладачами в міжнародних виданнях, зросла
вдвічі (з 7 до 15). Кількість виконуваних міжнародних програм також
збільшилась вдвічі (з 2 до 4). Кошти, які були використані на розвиток і
утримання матеріальної бази, збільшились в 5,8 рази (з 737 до 4283 тис. грн.).
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Кількість комп’ютерів для навчального процесу збільшилась в 1,9 рази (з 53 до
100).
В той же час в ОНМузА кількість зарахованих на 1 курс зменшилась з 201
до 151, а випуск фахівців – з 306 до 246. Чисельність штатних викладачів
зменшилась з 185 до 164, а аспірантів – з 58 до 38. Обсяг НДР усі 5 років
дорівнює нулю. Кількість опублікованих викладачами монографій, підручників
і навчальних посібників зменшилась з 3 до 1. Кількість студентів, що зайняли
призові місця на мистецьких конкурсах і спартакіадах, зменшилась з 171 до 110
і з 8 до 0 відповідно.
В Одеському регіональному інституті державного управління
контингент студентів збільшився в 1,2 рази (з 1348 до 1581). Кількість
зарахованих на 1-й курс збільшилась з 510 до 585. Кількість штатних
викладачів збільшилась з 88 до 97. Кількість затверджених докторських і
кандидатських дисертацій зросла з 1 до 3 і з 5 до 8 відповідно. Кількість
аспіратів збільшилась в 1,5 рази (з 54 до 79). Обсяг НДР збільшився в 3,6 рази
(з 186 до 667 тис. грн.). Суттєво зросла кількість опублікованих монографій,
підручників та навчальних посібників (з 3 до 37). Кошти, використані на
розвиток та утримання матеріальної бази, збільшились в 2,5 рази (з 2548 до
6447 тис. грн.).
В той же час у цьому ЗВО зменшилась кількість спеціальностей з 4 до 2.
Зменшився випуск бакалаврів з 51 до 38. Кількість статей, опублікованих
викладачами, зменшилась на 13% (з 193 до 167), в тому числі в міжнародних
виданнях – на 18% (з 33 до 27). Студенти ОРІДУ протягом 5 років не
приймають участь спартакіадах.
В Одеській державній академії технічного регулювання та якості
кількість спеціальностей зросла в 1,3 рази (з 18 до 24), контингент студентів –
також в 1,3 рази (з 1525 до 2027), в тому числі студентів денної форми навчання
– в 1,8 рази (з 854 до 1540). Випуск магістрів збільшився в 4,7 рази (з 34 до
160). Кількість штатних викладачів і науковців зросла з 59 до 62, в тому числі
професорів з 8 до 13, а доцентів – з 32 до 39. В 1,1 рази збільшилась кількість
аспірантів (з 24 до 27). Обсяг НДР збільшився в 2,4 рази (з 1727 до 4149 тис.
грн.). Кількість статей, опублікованих викладачами в міжнародних виданнях,
зросла в 1,8 рази (з 18 до 33). Кількість виконуваних міжнародних програм
збільшилась з 2 до 4. Кількість комп’ютерів для навчального процесу
збільшилась з 132 до 150.
Серед показників діяльності ОДАТРЯ, що погіршились, є кількість
зарахованих на 1-й курс (з 435 до 300 – на 31%), в тому числі зарахованих за
держзамовленням (з 226 до 198 – на 12%). Випуск фахівців зменшився на 16%
(з 409 до 344). Кількість затверджених докторських дисертацій зменшилась з 4
до 3, а кандидатських – з 11 до 6. Кількість статей, опублікованих викладачами,
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зменшилась з 298 до 227. Кількість іноземних студентів зменшилась з 162 до
77. Також зменшилась кількість студентів, що зайняли призові місця на
мистецьких конкурсах і спартакіадах (з 30 до 12 і з 16 до 0 відповідно). Кошти,
використані на розвиток і утримання матеріальної бази, суттєво зменшились з
723 до 255 тис. грн.).
Міжнародний гуманітарний університет успішно розвивається, тому
багато показників його діяльності в порівнянні з 2014 роком покращились. Так,
кількість спеціальностей зросла в 1,3 рази (з 25 до 32). Кількість спеціальностей
в спеціалізованих Радах по захисту докторських і кандидатських дисертацій
збільшилась з 0 до 4 і з 4 до 6 відповідно. Контингент студентів збільшився в
1,6 рази (з 3307 до 5290), в тому числі студентів денної форми навчання в 1,3
рази (з 2534 до 3262). Кількість зарахованих на 1 курс збільшилась в 2,3 рази
(з 636 до 1480), а випуск фахівців – в 1,3 рази (з 935 до 1195). Збільшилась
чисельність штатних викладачів і науковців в 1,2 рази (з 151 до 175), в тому
числі професорів в 1,1 рази (з 22 до 24) і доцентів в 1,1 рази (з 64 до 72).
Кількість затверджених докторських дисертацій збільшилась з 3 до 7, а
кандидатських – з 22 до 32. Кількість аспірантів збільшилась в 1,2 рази (з 38 до
46). Кількість опублікованих викладачами монографій, підручників і
навчальних посібників збільшилась з 42 до 57. Кількість іноземних студентів
збільшилась в 5 разів (з 294 до 1455). Кількість студентів, що зайняли призові
місця на мистецьких конкурсах і спартакіадах, зросла з 0 до 63 і з 24 до 29
відповідно. Кошти, які були використані на розвиток і утримання матеріальної
бази, збільшились в 2,7 рази (з 11642 до 31694 тис. грн.).
В той же час в МГУ в 2018р. кількість відрахованих за неуспішність
студентів в порівнянні з 2014р. зросла з 42 до 69. В 2018р. не виконувались
НДР. Кількість опублікованих викладачами статей зменшилась з 204 до 155, в
тому числі в міжнародних виданнях – з 118 до 105. Останні 5 років не
виконувалися міжнародні програми. Вдвічі зменшилась навчальна площа – з
37613 до 18748 м2.
В Одеському торговельно-економічному інституті КНТЕУ кількість
спеціальностей збільшилась з 2 до 5. Кількість постійно працюючих професорів
зросла з 3 до 5. Кількість затверджених докторських дисертацій збільшилась
з 1 до 2. Кількість монографій, підручників і навчальних посібників
збільшилась з 3 до 12. Кошти, які були використані на розвиток і утримання
матеріальної бази, збільшились в 2 рази (з 382 до 773 тис. грн.). Кількість
комп’ютерів збільшилась з 74 до 92.
В той же час в Одеському торговельно-економічному інституті КНТЕУ
контингент студентів зменшився на 62% (з 807 до 310), в тому числі студентів
бюджетної форми навчання на 78% (з 636 до 140) і денної форми навчання на
48% (з 488 до 253). Кількість зарахованих на 1-й курс зменшилась на 23% (з 180
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до 138), в тому числі зарахованих за державним замовленням – на 71% (з 145
до 42). Випуск фахівців зменшився з 337 до 171. Чисельність постійно
працюючих наукових і професорсько-викладацьких кадрів зменшилась на 37%
(з 60 до 38). Кількість штатних доцентів зменшилась з 30 до 24. Кількість
затверджених кандидатських дисертацій зменшилась з 7 до 1, а аспірантів – з 5
до 2. Кількість опублікованих викладачами статей зменшилась з 43 до 35, в
тому числі в міжнародних виданнях – з 8 до 4. Інститут п’ять років не
виконував міжнародні програми і проекти. В інституті не навчаються іноземні
студенти. Протягом п’яти років студенти не займали призові місця на
мистецьких конкурсах, а останні 2 роки – також на спартакіадах. Навчальна
площа зменшилась з 3969 до 1981м2, а площа гуртожитків – з 3096 до 2584 м2.
В Військовій академії контингент студентів збільшився в 2,2 рази ( з 632
до 1509). Кількість зарахованих на перший курс збільшилась в 1,5 рази (з 247
до 368). Випуск фахівців збільшився в 1,6 рази (з 170 до 277). Чисельність
штатних наукових і викладацьких кадрів збільшилась в 1,9 рази (з 142 до 266),
в тому числі професорів в 1,2 рази (з 9 до 11), а доцентів – в 5,5 рази (з 17 до
93). Кількість монографій, підручників і навчальних посібників збільшилась з 7
до 16. Кількість студентів, що зайняли призові місця на спартакіадах, зросла з
22 до 49. Кількість комп’ютерів для навчального процесу збільшилась в 4,6
рази (з 105 до 478), а житлова площа гуртожитків – в 2,2 рази (з 5266 до 11375
м2).
В той же час за останні п’ять років відсутні затверджені докторські та
кандидатські дисертації, і тільки в 2017р. з’явились 3 аспіранти. Останні три
роки не виконувались держбюджетні та госпдоговірні НДР. Кількість
виконуваних міжнародних програм зменшилась з 2 до 0. Суттєво зменшились
кошти, використані на розвиток і утримання матеріальної бази – з 5303 до 3365
тис. грн. (на 37%).
Сумарні показники діяльності 21 ЗВО Одеського регіону за 2014 – 2018
роки. З наведених 38 показників 16 залишились стабільними (в межах ± 6%),
13 покращились і 9 показників, з яких 5 стосуються розділу 2 (контингент
студентів), погіршились на 8 – 73%.
Кількість відкритих спеціальностей денної форми навчання зросла в 1,9
рази (з 14 до 27). Кількість зарахованих на 1-й курс зросла на 30% (з 17475 до
22725), а випуск магістрів – в 2,5 рази (з 4580 до 11544). Обсяг НДР збільшився
в 1,6 рази (з 35423 до 56478 тис. грн.). Кількість статей, опублікованих
викладачами в міжнародних виданнях збільшилась в 1,2 рази (з 1742 до 2067).
Кількість монографій, підручників і навчальних посібників збільшилась в 2
рази (з 668 до 1342). В 1,2 рази (з 7167 до 8371) збільшилась кількість
іноземних студентів. Кошти, які були використані ЗВО на розвиток і утримання
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матеріальної бази, збільшились в 3,3 рази (з 291990 до 964141,6 тис. грн.).
Житлова площа гуртожитків збільшилась в 1,2 рази (з 224627 до 277260 м2).
Зменшився на 23% контингент студентів, які навчаються за державним
замовленням (з 40072 до 30876). Кількість зарахованих на 1-й курс за
державним замовленням зменшилась на 16% (з 8842 до 7426). Випуск фахівців
зменшився на 8% – з 32949 до 30228, а випуск бакалаврів – на 12% (з 18034 до
15928). Суттєве зменшення спеціалістів (на 73%) обумовлено офіційним
скасуванням прийому на цей рівень підготовки. Кількість студентів, які вибули
за академічну неуспішність, зросла на 15% (з 1911 до 2198). Кількість
аспірантів зменшилась на 17% (з 1992 до 1661). Кількість студентів, що зайняли
призові місця на мистецьких конкурсах та спартакіадах, зменшилась на 46% і
19% відповідно.
Наведені в пояснювальній записці показники діяльності закладів вищої
освіти Одеського регіону за 2014 – 2018 роки дозволяють керівникам ЗВО і
Ради ректорів визначити міри для покращення цієї діяльності. Доцільно
обговорити результати аналізу діяльності ЗВО за п’ять років на засіданнях
Вчених рад.
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