
РІШЕННЯ 
Науково-методичної ради  

Одеського національного університету  імені І.І. Мечникова  
від 18 лютого 2021 року (протокол № 1) 

 

УХВАЛИЛИ: 

По першому питанню порядку денного: 

1.1. Прийняти інформацію до відома. 

По другому питанню порядку денного: 

2.1. Рекомендувати ректорату унормувати питання організації і проведення 
зустрічей з експертами під час проведення акредитаційної експертизи: 
- Призначити відповідального за організацію і проведення зустрічей з 
експертами від навчального відділу; 
- Узагальнити контактні дані осіб/підрозділів, які беруть участь у 
зустрічах з експертами. 
2.2. Рекомендувати Центру забезпечення якості освіти розробити план 
реалізації зауважень та рекомендацій НАЗЯВО, отриманих під час 
акредитації освітніх програм ОНУ на рівні університету. 
2.3. Рекомендувати деканам та гарантам ОП, що пройшли акредитацію, 
розробити плани реалізації зауважень та рекомендацій НАЗЯВО, отриманих 
під час акредитації освітніх програм ОНУ на рівні освітньої програми. 

Відповідальні – І.П.Аннєнкова, декани факультетів 
Термін виконання – до 22.02.2021 р. 

По третьому питанню порядку денного: 

3.1.   Затвердити план роботи НМР ОНУ імені І.І. Мечникова на 2021 рік. 
 
По четвертому питанню порядку денного: 

4.1. Підтримати клопотання Вченої ради факультету хімії та фармації щодо 
рекомендації до друку з наданням відповідного грифу навчально-
методичному посібнику для підготовки та виконання лабораторних робіт 
«Лабораторний практикум з органічної хімії» з курсу «Органічна хімія» для 
студентів ОКР «магістр» за спеціальністю   226 - Фармація, промислова 
фармація. (Автори: доценти кафедри органічної та фармацевтичної хімії 
к.х.н. Шевченко О.В., к.х.н. Буренкова К.В.) 
4.2. Підтримати клопотання Вченої ради факультету хімії та фармації щодо 
рекомендації до друку з наданням відповідного грифу навчально-



методичному посібнику для підготовки та виконання лабораторних робіт 
«Лабораторный практикум по органической химии» з курсу «Органічна 
хімія» для іноземних студентів за спеціальністю   226 - Фармація, 
промислова фармація. (Автори: доценти кафедри органічної та 
фармацевтичної хімії к.х.н. Шевченко О.В., к.х.н. Буренкова К.В.) 
4.3. Підтримати клопотання Вченої ради факультету хімії та фармації щодо 
рекомендації до друку з наданням відповідного грифу навчально-
методичному посібнику «Органічний синтез для студентів ОКР «бакалавр» 
за спеціальністю 014 – Середня освіта (Хімія). (Автори: доценти кафедри 
органічної та фармацевтичної хімії к.х.н. Ведута В.В., к.х.н. Федько Н.Ф.) 

Відповідальна – Л.В. Нікола 
Термін виконання – до 23.02.2021 р. 

По п’ятому питанню порядку денного: 

5.1. Схвалити оновлену редакцію Положення про освітні програми в 
Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова. 

5.2. Рекомендувати оновлену редакцію Положення про освітні програми в 
Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова до розгляду та 
затвердження на засіданні Вченої ради ОНУ імені І.І. Мечникова. 

5.3. Схвалити  та рекомендувати до розгляду та затвердження на засіданні 
Вченої ради ОНУ імені І.І. Мечникова:  

- Освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти «Облік, митна справа і оподаткування» (спеціальність  071 Облік і 
оподаткування); 

- Освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня вищої освіти 
«Фінансовий менеджмент у міжнародному бізнесі» (спеціальність 072 
Фінанси, банківська справа та страхування). 

Відповідальний – В.М. Хмарський 
Термін виконання – до 23.02.2021 р. 

 

 

Голова  НМР                                             В.М. Хмарський 

 

Секретар НМР                                      О.В. Савастру 

 

 


