
РІШЕННЯ 
Науково-методичної ради  

Одеського національного університету  імені І.І. Мечникова  

від 18 червня 2020 року (протокол № 4) 

 

УХВАЛИЛИ: 

По першому питанню порядку денного: 

1. Внести зміни згідно результатів обговорення  та ухвалити оновлену 

редакцію Положення про організацію освітнього процесу в Одеському 

національному університеті імені І.І. Мечникова. 

2. Рекомендувати до розгляду і затвердження на засіданні Вченої ради 

ОНУ імені І.І. Мечникова оновлену редакцію Положення про 

організацію освітнього процесу в Одеському національному 

університеті імені І.І. Мечникова із внесеними до нього змінами. 

Відповідальні – Н.В. Кузнєцова, О.М. Ружицька 

Термін виконання – до 19.06.2020 р. 

 

По другому питанню порядку денного: 

1. Схвалити Положення про порядок визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті здобувачами вищої освіти Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова. 

2. Рекомендувати Положення про порядок визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті здобувачами вищої освіти Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова до розгляду та 

затвердження на засіданні Вченої ради ОНУ імені І.І. Мечникова. 

Відповідальна – керівник ЦЗЯО І.П. Аннєнкова  

Термін виконання – до 19.06.2020 р. 

 

По третьому питанню порядку денного: 

1. Рекомендувати доопрацювання проєкту  Положення про підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників в ОНУ імені І.І. 

Мечникова з урахуванням висловлених зауважень.  

2. Створити робочу групу для внесення змін  у проєкт Положення про 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в ОНУ імені 

І.І. Мечникова згідно результатам обговорення у складі: 

- Соколова Н.П., начальник навчального відділу; 



- Степанова Т.В., д.ю.н., професор кафедри адміністративного та 

господарського права; 

- Кузнєцова Н.В., к.п.н., доц., заступник голови НМР, заступник 

керівника ЦЗЯО. 

Відповідальна – начальник навчального відділу Н.П. Соколова  

Термін виконання – до 19.06.2020 р. 

 

По четвертому питанню порядку денного: 

1. Підтримати клопотання Вченої ради факультету романо-германської 

філології щодо рекомендації до друку та розгляду на Вченій раді 

університету про надання відповідного грифу навчальному посібнику  

«Французькомовний науковий лінгвістичний текст (LIRE UN TEXTE 

SCIENTIFIQUE LINGUISTIQUE EN FRANCAIS)» (Автор: доц. М.Д. 

Марінашвілі). 

2. Підтримати клопотання Вченої ради економіко-правового факультету та 

рекомендувати до друку з наданням відповідного грифу  навчально-

методичному посібнику «Кримінологія» (Автор: доц. Б.М. Орловський). 

3. Підтримати клопотання Вченої ради факультету міжнародних відносин, 

політології та соціології та рекомендувати до друку з наданням 

відповідного грифу  навчально-методичному посібнику «Зовнішня 

політика країн Східної Європи після Другої  світової війни» (Автор: 

проф. О.І. Брусиловська). 

4. Підтримати клопотання Вченої ради геолого-географічного факультету 

та рекомендувати до друку з наданням відповідного грифу  навчально-

методичному посібнику «Прикладне ерозієзнавство» (Автори: проф. 

О.О. Світличний, доц. А.В. П’яткова). 

5. Підтримати клопотання Вченої ради геолого-географічного факультету 

та рекомендувати до друку з наданням відповідного грифу  навчально-

методичному посібнику «Ландшафтознавство. Прикладні аспекти» 

(Автори: доц. А.В. П’яткова, ст. викл. Н.О. Роскос). 

6. Підтримати клопотання Вченої ради біологічного факультету та 

рекомендувати до друку з наданням відповідного грифу  навчальному 

наочному посібнику «Анатомія людини. Змістові модулі: 1. Вступ до 

анатомії. Опорно-руховий апарат; 2. Спланхнологія (Вчення про 

нутрощі)» (Автори: доц. Т.В. Гладкій, ст. наук.співр. О.А. Макаренко, 

доц. Н.А. Кириленко, доц. Г.В. Майкова). 

7. Підтримати клопотання Вченої ради біологічного факультету та 

рекомендувати до друку з наданням відповідного грифу  навчальному 



наочному посібнику «Анатомія людини. Змістові модулі: 3. Анатомія 

судинної системи; 4. Неврологія. Естезіологія» (Автори: доц. Т.В. 

Гладкій, доц. М.В. Ткаченко,  доц. Л.І. Сьомік, доц. Г.В. Майкова; 

ст.викл. О.Д. Павліченко). 

8. Підтримати клопотання Вченої ради факультету математики, фізики та 

інформаційних технологій та рекомендувати до друку з наданням 

відповідного грифу   конспекту лекцій «Основи квантової статистичної 

фізики» (Автори: проф. В.М. Адамян, доц. М.Я. Сушко). 

Відповідальна – Л.В. Нікола 

Термін виконання – до 22.06.2020 р. 

 

По п’ятому питанню порядку денного: 

Схвалити  та рекомендувати до розгляду та затвердження на засіданні 

Вченої ради ОНУ імені І.І. Мечникова: 

1. Освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти «Хімія» (спеціальність  102 Хімія); 

2. Освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня вищої 

«Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)» (спеціальність 

014 Середня освіта); 

3. Освітню програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Хімія» 

(спеціальність  102 Хімія); 

4. Освітню програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

«Середня освіта (Хімія)» (спеціальність 014  Середня освіта (Хімія)). 

Відповідальна – керівник ЦЗЯО І.П. Аннєнкова  

Термін виконання – до 22.06.2020 р. 

 

 

Голова  НМР                                             В.М. Хмарський 

 

Секретар НМР                                      О.В. Савастру 

 

 


