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факультету і не менше ніж 10 відсотків — виборні представники з числа осіб, які 

навчаються в університеті. 

Виборні представники обираються органом громадського самоврядування 

факультету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють; виборні 

представники з числа осіб, які навчаються в університеті, - вищим органом 

студентського самоврядування факультету 

1.5. Декан факультету обирається відповідно до чинного законодавства та  

Положення про обрання, призначення та звільнення з посади декана 

факультету/директора інституту, коледжу Одеського національного університету 

імені І.І. Мечникова. Керівник закладу вищої освіти укладає з деканом контракт. 

Декан факультету здійснює свої повноваження на постійній основі. Інші питання 

щодо порядку обрання керівника факультету визначаються статутом університету. 

Декан здійснює керівництво діяльністю факультету в межах своєї компетенції і несе 

особисту відповідальність за результати роботи факультету. Звільнення з посади 

декана здійснюється за поданням вченої ради університету або органу громадського 

самоврядування факультету з підстав, визначених законодавством про працю, за 

порушення статуту вищого навчального закладу, умов контракту.  

1.6.  Факультет у своїй діяльності керується Законом України про Вищу освіту, 

рішеннями вищих державних органів, наказами та інструктивними листами 

Міністерства освіти і науки України, наказами ректора університету, ухвалами рад 

університету і факультету. 

1.7. На факультеті діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною 

частиною громадського самоврядування університету. У студентському 

самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються на факультеті. Всі особи, які 

навчаються в університеті, мають рівне право на участь у студентському 

самоврядуванні. 

Студентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються на 

факультеті, безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які 

обираються шляхом таємного голосування. 

1.8. Факультет має кутовий штамп і круглу печатку зі своїм найменуванням. 

  

2. ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ФАКУЛЬТЕТУ 

 

2.1. Головним завданням факультету є: 

2.1.1. організація і проведення освітньої діяльності, яка включає навчальну, 

наукову, методичну, виховну та культурно-просвітницьку діяльність; 

2.1.2.  забезпечення умов для набуття студентами знань, умінь і здатності 

вирішувати задачі професійної діяльності в галузі охорони здоровя, освіти, 

природничих наук, зокрема хімії, підготовки молоді до самостійної виробничої, 

науково-дослідної, педагогічної та підприємницької діяльності; 

2.1.3. удосконалення науково-методичного забезпечення навчання студентів 

та їх професійно-практичної підготовки; 

2.1.4. організація і контролювання виконання науково-дослідних робіт на 

кафедрах і наукових підрозділах факультету та підготовки науково-педагогічних 

кадрів вищої кваліфікації; 

2.1.5. надання другої вищої освіти, перепідготовка та підвищення кваліфікації 

кадрів; 
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2.1.6. забезпечення умов для навчання іноземних громадян-студентів, 

аспірантів, докторантів і стажистів, включаючи навчання за індивідуальними 

планами і програмами; 

2.1.7. складання розкладів навчальних занять, контрольних заходів та 

підсумкового контролю знань, контроль їх виконання; 

2.1.8. контроль виконання навчальних планів і програм підготовки фахівців 

хіміків за напрямами і спеціальностями підготовки факультету; 

2.1.9. організація обліку відвідування навчальних занять та успішності, 

проведення заходів з поліпшення рівня успішності та трудової дисципліни 

студентів; 

2.1.10. подання ректору пропозицій щодо переведення студентів на наступний 

курс, надання академічних відпусток, відрахування та поновлення студентів тощо; 

2.1.11. контроль організації, навчально-методичного і матеріально-технічного 

забезпечення навчальних і виробничих практик студентів факультету, аналіз їх 

результативності; 

2.1.12. внесення ректору пропозицій щодо складу, графіка та розкладу роботи 

державних екзаменаційних комісій, забезпечення умов їх нормальної роботи; 

2.1.13. організація роботи державної комісії з розподілу і сприяння 

працевлаштуванню випускників факультету та забезпечення зв’язків кафедр з 

випускниками; 

2.1.14. комплектування штатів професорсько-викладацького складу, 

наукового та навчально-допоміжного персоналу із залученням до цієї роботи 

завідувачів кафедр і наукових підрозділів, керівників громадських організацій, 

участь у роботі по підбору, підготовці та розстановці керівних кадрів підрозділів 

факультету; 

2.1.15. розроблення планів перспективного і поточного розвитку факультету 

та підготовки фахівців, навчальних і робочих планів і програм; 

2.1.16. організація роботи з профорієнтації та залучення молоді до навчання в 

університеті за спеціальностями факультету, участь в роботі по прийому студентів 

на перший курс та слухачів факультету довузівської підготовки; 

2.1.17. інформування абітурієнтів, студентів, аспірантів і докторантів про 

ситуацію на ринку зайнятості; 

2.1.18 забезпечення виконання умов держзамовлення та інших угод на 

підготовку фахівців з вищою освітою; 

2.1.19. організація і контроль роботи кафедр з видання навчально-методичної 

літератури та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу; 

2.1.20. планування і проведення сумісно з профспілковою організацією та 

органами студентського самоврядування культурно-масової роботи, дозвілля та 

побуту студентів і співробітників факультету, стипендіального забезпечення 

студентів відповідно до чинного законодавства і положень. 

 

2.2. Факультет для здійснення поставлених перед ним завдань має право: 

визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо-

професійних програм; 

2.2.1. визначати форми, методи і засоби проведення освітнього процесу; 

2.2.2. готувати фахівців за державним замовленням і замовленнями 

міністерств, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 
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державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських 

організацій та за договорами з громадянами; 

2.2.3 розробляти та впроваджувати власні програми наукової діяльності, брати 

участь у регіональних, державних і міжнародних програмах; 

2.2.4 вносити пропозиції ректору і Раді університету щодо вдосконалення 

навчальних планів і програм освітнього процесу і науково-дослідної роботи; 

2.2.5. ініціювати створення в установленому порядку нових структурних 

підрозділів; 

2.2.6. здійснювати в установленому порядку перезарахування дисциплін при 

переведенні студентів з інших вузів на основі академічної довідки; 

2.2.7. контролювати поселення студентів факультету до гуртожитку; 

2.2.8. вносити пропозиції ректору та Раді університету кандидатів на 

одержання іменних стипендій із числа студентів-відмінників навчання і наукової 

роботи, аспірантів та молодих вчених; 

2.2.9. рекомендувати до вступу до аспірантури кращих випускників факультету 

поточного року; 

2.2.10. подавати ректорові університету матеріали на заохочення та стягнення, 

передбачені Статутом університету та правилами внутрішнього розпорядку на 

співробітників, студентів, аспірантів і докторантів факультету; 

2.2.11. брати участь у роботі підрозділів та органів управління університету, де 

обговорюються і вирішуються питання діяльності університету та його структурних 

підрозділів; 

2.2.12. користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством для 

закладів освіти. 

 

2.3. В своїй діяльності факультет зобов’язаний: 

2.3.1. враховувати державне замовлення та інші договірні зобов’язання на 

підготовку фахівців на рівні державних стандартів з урахуванням світового досвіду. 

Доведене в установленому порядку державне замовлення на підготовки фахівців є 

обов’язковим для виконання; 

2.3.2 виконувати договірні зобов’язання з усіма суб’єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності та громадянами, в тому числі за міжнародними 

угодами;  

2.3.3.забезпечити додержання належних умов з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності при проведенні всіх видів діяльності в підрозділах факультету; 

2.3.4. забезпечувати дотримання вимог чинного екологічного законодавства в 

діяльності факультету. 

 

3. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ 
3.1. В структурі факультету хімії та фармації діє шість випускових кафедр. 

Кафедри факультету хімії та фармації: 

 неорганічної хімії та хімічної екології; 

 аналітичної та токсикологічної хімії; 

 фізичної та колоїдної хімії; 

 прикладної хімії та хімічної освіти; 

 органічної хімії та фармацевтичної хімії; 

   фармакології та технології ліків. 
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3.2.Факультет має навчальні лабораторії, які входять до складу кафедр: 

- навчальна лабораторія інформатики кафедри неорганічної хімії та хімічної 

екології 

- навчальна лабораторія кафедри неорганічної хімії та хімічної екології ; 

- навчальна лабораторія кафедри фізичної та колоїдної хімії; 

- навчальна лабораторія кафедри органічної та фармацевтичної хімії; 

- навчальна лабораторія кафедри фармакології та технології ліків; 

- навчальна лабораторія кафедри прикладної хімії та хімічної освіти; 

- навчальна лабораторія комп'ютерної техніки та інфрачервоної спектроскопії; 

-  навчальна лабораторія «Хімічного аналізу» кафедри аналітичної та 

токсикологічної хімії; 

 Факультет має аспірантуру і докторантуру з відповідних спеціальностей. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
4.1. Факультет здійснює ступеневу підготовку фахівців за першим та другим 

рівнями вищої освіти (бакалавра, магістра), перепідготовку і підвищення 

кваліфікації фахівців за спеціальністю 102 «Хімія«  014 «Середня освіта(Хімія)», 

226 «Фармація промислова фармація» та із відповідних хімічних і споріднених 

спеціальностей.  

4.2. Навчання на факультеті здійснюється за такими формами: очна (денна); 

заочна (дистанційна). Можливе поєднання різних форм навчання. 

4.3.Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального 

процесу з кожного напряму та спеціальності певних рівнів вищої освіти, є 

навчальний план, затверджений ректором університету. 

4.2. Навчання студента здійснюється за індивідуальним планом, який 

формується студентом особисто за допомогою індивідуального куратора на кожний 

семестр або навчальний рік. План затверджує декан факультету та проректор 

університету в установленому порядку. 

За виконання індивідуального навчального плану відповідає студент. 

4.3. Навчальний процес на факультеті здійснюється в таких формах: навчальні 

заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична 

підготовка, контрольні заходи. 

4.4. Основні види навчальних занять: лекція, лабораторне, практичне, 

семінарське, індивідуальне заняття; консультація. 

4.5. Державна атестація рівня вищої освіти підготовки студентів здійснюється  

екзаменаційною комісією після завершення навчання на певному рівні вищої освіти 

або на його етапі з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої 

підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики. 

4.6. Наукові та науково-педагогічні працівники підвищують свою кваліфікацію 

в таких формах: 

аспірантура; 

докторантура; 

переведення на посади наукових співробітників для завершення дисертації; 

надання творчих відпусток; 

навчання в інститутах (факультетах, курсах) підвищення кваліфікації; 

стажування у вищих закладах освіти, науково-дослідних установах і 

організаціях тощо. 
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