
Опис єдиного інформаційного середовища Одеського національного
морського університету

1. Інформація про веб-сайт ОНМУ

В ОНМУ встановлена система дистанційного навчання. Це частина 

системи освіти Університету з нормативно-правовою базою, організаційно 

оформленою структурою, кадровим, системотехнічним, матеріально- 

технічним та фінансовим забезпеченням, що реалізує навчання учнів, 

студентів і слухачів на рівнях довузівської, вищої та післядипломної 

освіти.
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Факультет водно-транспортных и шельфовых

Система дистанційного навчання реалізована на базі програмного 

забезпечення Moodle. Moodle -  це система навчального менеджменту 

(Content Management System - CMS), що є спеціально розробленою для 

створення on-line курсів викладачами. Це безкоштовно розповсюджений 

програмний комплекс, що по своїм функціональним можливостям, 

простоті освоєння та зручності використання задовольняє більшості вимог, 

що пред'являються користувачами до систем електронного навчання.

У Moodle можливо як створення змістовної частини дистанційних 

курсів, так і управління навчальним процесом з різноманітним 

спілкуванням викладачів і студентів. Доступ до системи здійснюється за 

адресою http://ds.onmu.odessa.ua.

http://ds.onmu.odessa.ua/


За останній час система дистанційної освіти поповнилася новими 

курсами. Загальна кількість курсів досягла 265 одиниць. Число викладачів, 

які працюють з курсами становить 194 людини. Всі курси, з усіх дисциплін 

мають лекційний чи практичний матеріал. Контент курсів постійно 

поповнюється.

Система дистанційної освіти була успішно використана для 

проведення олімпіади для школярів, що дозволило привернути увагу 

потенційних абітурієнтів.

Університет має укладений договір з товариством «Антиплагіат», що 

надало додатковий плагін, у рамках системи “Unicheck”, для перевірки 

робіт студентів та викладачів на плагіат. Цей плагін також додано до 

системи Moodle. За рахунок цього викладачі отримали можливість 

здійснювати поточний контроль робіт студентів на предмет академічної 

доброчесності.

2. Exchahge опис

На сервері університету організовано обмін файлами та 

сповіщеннями адміністрації університету, деканатів, кафедр та відділів.

Сервіс організований на базі Windows Server. Кінцеві користувачі 

можуть використовувати наступні операційні системи Windows XP,7,8,10 

Linux, Mac OS.

Інформація, яку надсилає:

1. Адміністрація: Статут університету; ректорат університету; накази; 

правові документи.

2. Вчена рада: Положення про Вчену раду; протоколи засідань; склад 

Вченої ради.

3. Кафедри: конспекти лекцій викладачів; робочі програми; розклад 

викладацьких конференцій та їх результати; розклад студентських 

конференцій та їх результати; протоколи засідань; аспірантура; посадові 

інструкції; нормативні документи з організації навчального процесу та 

наукової роботи.



4. Відділи університету: примірники інструкцій з охорони праці;

примірники інструкцій з пожежної безпеки; електрона бібліотека по 

кафедрам.

3. Автоматизована система управління І8-Рго.

Встановлений серверний варіант програми, що забезпечує обмін та 

введення інформації з різних робочих міст. Функціонує під управлінням 

операційної системи Windows 7, 8, 10.

Основні функції системи:

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК: ведення всіх ділянок бухгалтерського 

обліку; підтримка необмеженої кількості планів рахунків; мультивалютний 

облік; синтетичний і аналітичний облік. Багаторівневий аналітичний облік 

по контрагентах, підрозділах, співробітниках, статтями витрат, 

номенклатурою запасів і послуг, договорами, довільна аналітика; 

формування проводок за первинними документами з різними планами 

рахунків; оперативний аналіз балансу, оборотів, об'єктів аналітичного 

обліку; внутрішня і зовнішня бухгалтерська звітність.

ОБЛІК ДОГОВОРІВ: ведення договорів довільної форми; календарне 

планування операцій за договорами; ведення довільної кількості 

специфікацій до договорів; аналіз розрахунків за договорами в цілому і по 

кожній операції окремо; кількісний та сумовий контроль розрахунків за 

договорами; розрахунок штрафних санкцій; підготовка рахунків і 

замовлень на підставі договорів.

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ: підготовка банківських і касових 

документів; ведення журналів виписок банку і касових книг; формування 

авансових звітів і ведення журналу обліку розрахунків з підзвітними 

особами; ведення картотеки депонентів; облік виплат зарплати за 

платіжними відомостями; імпорт-експорт даних через системи "Клієнт- 

Банк"; рознесення платежів (надходжень) по рахунках і договорах; 

формування звітності по залишках і руху грошових коштів.



ОБЛІК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ: оперативний контроль

взаєморозрахунків; підготовка оборотних відомостей по обліку 

взаєморозрахунків, відомостей дебіторської та кредиторської 

заборгованості; детальний аналіз взаєморозрахунків за документами; 

аналіз товарообігу по платникам і одержувачам; формування вимог на 

погашення дебіторської заборгованості; проведення взаємозаліків. 

УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ: облік запасів по партіях і довільних 

характеристиках (атрибутам); облік товарних запасів на основі технології 

штрихового кодування; порційна і сортова моделі обліку товарів; контроль 

термінів придатності і норм запасу; облік споживчих характеристик товару 

(сорт, колір, розмір тощо); облік запасів, прийнятих і переданих на 

консигнацію і відповідальне зберігання; облік давальницької сировини; 

оцінка запасів за методами згідно з ПБО. Вибір методу запасів оцінки як в 

цілому для підприємства, так і для кожного місця зберігання; облік запасів 

в альтернативних цінах в іноземній валюті; інвентаризація та переоцінка 

запасів; комплектація і разукомплектація товарів; облік матеріалів і МБП; 

калькуляція закупівельної собівартості з урахуванням різних витрат і мит; 

звіти по надходженню, переміщення і вибуття запасів в різних аспектах. 

УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ І ПРОДАЖЕМ: облік договорів з 

постачальниками і покупцями; реєстрація і контроль виконання замовлень 

постачальникам і від покупців; резервування запасів по замовленнях, 

рахунках і виписаним накладним; ведення журналу замовлень клієнтів на 

готову продукцію; контроль графіка відвантажень готової продукції; 

підготовка та контроль відвантажувальних накладних; налаштування 

довільних програм розрахунку даних відвантажувальних документів; 

контроль термінів оплат і відвантажень; підтримка необмеженого числа 

прейскурантів, в т.ч. персональних; автоматичний розрахунок 

знижок/накидок; облік якісних характеристик запасів; облік оборотної 

тари; облік рахунків до отримання та оплати; облік розрахунків з 

постачальниками, покупцями, консигнатор, консигнант і давальцями;



облік повернень від покупців і повернень товару постачальникам; прийом 

товару на консигнацію і відповідальне зберігання; облік бартерних і 

митних операцій; торгівля за передоплатою і в кредит; аналіз продажів і 

закупівель в різних аспектах.

ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА: підтримка дворівневої структури 

виробничих підрозділів; ведення операційно-трудових нормативів; ведення 

конструкторських специфікацій на продукцію і напівфабрикати; побудова 

схем застосування матеріалів (вузлів, деталей); ведення технологічних 

маршрутів виготовлення виробів.

ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА: розрахунок плану виробництва; 

планування серійного і позамовного виробництва; розрахунок потреби у 

виробничих потужностях; розрахунок потреби в сировині та матеріалах; 

розрахунок дефіциту матеріалів та формування замовлень постачальникам; 

формування лімітно-забірних карт і контроль відпуску матеріалів по них; 

розрахунок план-графіка виробництва та робочого розкладу.

ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА: облік відпуску матеріалів у виробництво; облік 

випуску готової продукції; облік виробничого браку і відходів; 

формування актів заміни матеріалів; розрахунок звіту виробництва за 

обраний період; розрахунок нормативної витрати матеріалів і формування 

актів списання; інвентаризація незавершеного виробництва; облік витрати 

матеріалів по об'єктах витрат; облік якісних характеристик сировини і 

матеріалів; формування документів поопераційного внутрішньоцехового 

обліку.

КАЛЬКУЛЯЦІЯ ВИТРАТ І СОБІВАРТОСТІ: оперативний розрахунок 

планової собівартості продукції; калькуляція фактичних витрат і 

собівартості за видами продукції, групами продукції, виробничими 

замовленнями; ведення відомостей довільних баз розподілу витрат; 

підтримка відомостей калькуляції довільної форми; налаштування 

довільної програми розрахунку витрат за статтями калькуляції; ведення 

архіву відомостей калькуляції і значень баз розподілу витрат.



УПРАВЛІННЯ АВТОТРАНСПОРТОМ: ведення картотеки

автотранспорту; прийом заявок на виконання автотранспортної роботи; 

формування оперативного плану перевезень; виписка подорожніх листів; 

облік витрати ПММ; облік роботи водіїв; облік стану шин і акумуляторів. 

ОБЛІК КАДРІВ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ: ведення картотеки

співробітників; підготовка наказів по персоналу; ведення штатного 

розкладу; підтримка широкого спектру нарахувань і утримань із заробітної 

плати (в т.ч. індивідуальних і бригадних нарядів); розрахунок різних 

доплат, надбавок, преміальних виплат, матеріальної допомоги, дивідендів і 

т.д.; підтримка подобового і підсумованого обліку робочого часу. ; 

розрахунок відпускних і виплат за лікарняними листками. ; формування 

платіжних відомостей і списків на перерахування. Зв'язок з підсистемою 

обліку грошових коштів; формування і розрахунок документів довільного 

виду; розрахунок податків та підготовка звітів для ДФСУ та Пенсійного 

фонду; формування форми 1 ДФ; перерахунок прибуткового податку; 

персоніфікація.

ОБЛІК МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА: облік основних засобів,

нематеріальних активів та МШП в експлуатації; підтримка карток 

кількісного обліку, часткове переміщення і списання ОС; розрахунок 

амортизації основних засобів за довільним методикам; переоцінка та 

інвентаризація основних засобів.

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ: структурний аналіз руху грошових коштів 

по статтях доходів/витрат; формування платіжного календаря; 

структурний аналіз закупівель і продажів.

БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ Й КОНТРОЛЬ: формування довільних 

бюджетів та контроль їх виконання; формування та виконання кошторисів 

та планів асигнувань.

ОСВІТА: ведення особистих справ студентів; формування наказів по 

студентам, в т.ч. про переведення на наступний курс / навчальний період; 

ведення документообігу по студенту від надходження до закінчення



навчального закладу (в тому числі, відрахування, відновлення, академічні 

відпустки розрахунки); розрахунки стипендій, інших нарахувань, оплати за 

гуртожиток; формування графіка екзаменаційної сесії; формування 

екзаменаційних відомостей; розрахунок середнього балу; призначення і 

розрахунок стипендії на підставі середнього балу; формування різної 

звітності; облік даних про учнів, які відвідують дошкільні, шкільні та 

позашкільні освітні навчальні заклади, ведення особових справ учнів; 

ведення табеля відвідування навчальних закладів; розрахунки з оплати 

відвідування навчального закладу; формування рахунків на оплату за 

відвідування навчального закладу.

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК: розрахунок податків по будь-яких алгоритмах; 

автоматичне формування податкових накладних за документами 

відвантаження (оплати) і занесення записів до реєстрів продажів 

(покупок); облік валових доходів і валових витрат.

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З КЛІЄНТАМИ: ведення інформації про

наявних та потенційних клієнтів; планування та ведення історії контактів 

компанії з клієнтом; планування робіт; постановки задач 

співробітникам; контроль виконання доручень; отримання звітів про 

ефективність роботи з клієнтами; швидкий доступ до будь-яких 

документів клієнта; управління CaП-центром.

ОБЛІК КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ: ведення реєстру будинків і 

квартир; облік мешканців; облік особових рахунків квартир 

(договорів); щомісячне виставлення квитанцій на оплату комунальних 

послуг, в т.ч. відправка рахунків за комунальні послуги на електронні 

адреси власників особового рахунку; відправка нагадувань на електронні 

адреси власників особового рахунку про необхідність надання показників 

за лічильниками; облік показників лічильників; облік оплати за послуги.

4. Автоматизована система управління учбовим процесом МКР



Встановлений клієнт-серверний варіант програми, що забезпечує 

обмін та ввід інформації с різних робочих міст. Функціонує під 

управлінням операційної системи Windows XP, 7, 8, 10.

Має також Веб -  додаток і мобільні додатки для операційних систем 

Android та IOS. Ці додатки дозволяють переглядати обмежену частину 

даних ( викладачів кафедр, склад учбових груп, розклад занять )

Основні функції системи:

ОБЛІК КАДРІВ, ПЛАНОВО-ФІНАНСОВИЙ ТА НАУКОВО- 

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ВІДДІЛИ:

-  Ведення картотеки співробітників;

-  Підготовка наказів по персоналу;

-  Ведення штатного формуляру;

-  Ведення обліку відпусток, доплат та надбавок, лікарняних листів, 

разових виплат;

-  Ведення обліку підвищення кваліфікації викладачів;

-  Ведення довідника тарифних розрядів;

-  Ведення штатного розкладу;

-  Ведення тем дослідницьких робіт;

-  Ведення виконавців науково-дослідницьких робіт.

ОБЛІК АБІТУРІЄНТІВ:

-  Імпорт особових справ зарахованих до вузу абітурієнтів з веб-сервісу 

ЗНО до АСУ «МКР»;

-  Ведення довідників.

ОБЛІК УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ:

-  Ведення картотеки студентів, присвоєння номерів залікових книжок, 

призначення старост учбових груп;

-  Підготовка наказів про зачислення, відрахування, переведення на 

наступних курс навчання, академічну відпустку студентів;

-  Створення відомостей по іспитам, залікам та модулям з дисциплін для 

навчальних груп, облік оцінок з іспитів, заліків та модулів;



-  Зведені відомості з дисципліни, розрахунок успішності студентів, 

рейтинг;

-  Академічна довідка студенту, вкладка в диплом;

-  Статистика успішності по факультетам та курсам навчання, статистика 

успішності по кафедрам, дисциплінам, викладачам, статистика 

відвідування занять студентами, динаміка успішності студенту по роках 

навчання;

-  Облік тем курсових та дипломних робіт, закріплення за практикою, 

кваліфікаційний екзамен;

-  Ведення ліцензійних обсягів за напрямками навчання з розподілом по 

фахам, формам і рокам навчання;

-  Облік розподілення студентів по гуртожиткам, управління житловим 

фондом гуртожитків.

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ:

-  Створення учбових планів по спеціальностям по рокам прийому на 

навчання;

-  Створення робочих планів по спеціальностям;

-  Облік учбових планів студентів;

-  Розподіл учбового навантаження по кафедрам і викладачам згідно 

робочих планів. Облік виконання учбового навантаження викладачами та 

кафедрами;

-  Визначення керівників практик;

-  Облік держаних іспитів з дисциплін, складу ДЕК та відповідного обліку 

навантаження членів ДЕК. Розклад проведення державних іспитів;

-  Облік замін викладачів;

-  Облік зайнятості аудиторій та створення розкладу учбових занять для 

учбових груп та викладачів;

-  Облік учбового навантаження та погодинної оплати викладачів -  

сумісників.



ВЕБ -  ДОДАТОК АСУУП «МКР»

ІЖІ. -  mkp.onmu.odessa.ua

-  Розклад занять: академічної групи, викладача, кафедри, студента, за 

аудиторіям;

-  Робочий навчальний план за спеціальністю, навчальною групою;
і

-  Списки академічних груп, навчальних потоків, груп за вибірними 

дисциплінами, кафедр;

-  Електронний журнал відвідування занять;

-  Телефонний довідник.


