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Членам Науково-методичної ради

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Надсилаємо Вам порядок денний засідання Науково-методичної ради, що 

відбудеться 21 жовтня 2021 року о 15:00 в аудиторії З-Л-З (в селекторному 

режимі).

Нагадуємо головам науково-методичних об’єднань про Ваш звіт по 

підсумках роботи НМО за 2020-2021 н.р. Просимо надати звіт (зразок додається) і 

скан-копії протоколів засідань НМО за 2020-2021 н.р. до 19.10.2021 року, а на 

засіданні у своєму звіті просимо коротко доповісти про конкретні питання, які 

вдалось вирішити через роботу НМО.

Звіти голів НМО, протоколи, зауваження або пропозиції до питань, які 

заявлені в порядку денному, надсилати до 19.10.2021 року на пошту відділу 

методичної роботи nm viddil@ ukr.net.

Проректор з освітньої діяльності Оксана КОЛЯДА

mailto:ofrice@vmurol.eom.ua
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА
(ZOOM в селекторному режимі)

21 жовтня 2021 р. вул. Львівська, 23
III корпус, кім. З-Л-З, 1500

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Планові питання Доповідач

Про оновлення складу Науково-методичної ради та науково- 
методичних об’єднань Університету «Україна» на 2021-2022 
н.р.

Коляда О.П.

Звіти про роботу науково-методичних об’єднань за 2020- 
2021 н.р. та завдання на 2021-2022 н.р. Голови НМ О

Про затвердження плану роботи Науково-методичної ради та 
планів роботи науково-методичних об’єднань Університету 
«Україна» на 2021-2022 н.р.

Коляда О.П.

Про рекомендацію до друку навчально-методичної 
документації та літератури Володіна Л.В.

Про виконання плану видань на 2020-2021 н.р. Дубовський О.С.

Затвердження плану видань науково-методичної 
документації та літератури на 2021-2022 н.р. Коляда О.П.

Різне (нагальні питання)

Голова Науково-методичної ради f/ Оксана КОЛЯДА



ЗВІТ  
про роботу науково-методичного об’єднання за 2020-2021 н.р.

Склад:

№ ПІБ члена НМО Науковий
ступінь

Вчене
звання Посада

1

Прізвище ім’я по 
батькові

Голова НМО

2

Проведені засідання або зустрічі:

№
протоколу
засідання

Дата та 
форма 

проведення

Питання, які 
обговорювались

Присутні Результат

1

00.00.2020 
(У Вайбер 

групі, Zoom 
і т.п.)

Затвердження плану 
видання навчально- 
методичної літератури на 
2020-2021 н.р.

Затвердили плани 
видання НВП, які 
входять до НМО

Зустріч із 
завідувачем 

кафедри
твсп

00.00.2021
(телефонна

розмова)

Обговорення пропозицій 
стейкхолдерів до змін в 
ОПП по спеціальності

Г олова 
НМО, 

представник 
ТВСП

Винесено питання 
на обговорення 
НМО в лютому 
2021 року



Т А Б Л И Ц Я
пропозицій  зм ін  до  осв ітн ьо-п р оф есій н ої програми

(ш иф р) (назва спец іальності) (освітній  р івень)

Д ата внесення  
проп ози ції

Ім ’я, П Р ІЗВ И Щ Е , посада, 
звання особи , щ о подала  

пропозицію

Ф орм а подання  
п р оп ози ц ії

(через які засоби 
комунікації або на яких 
зустрічах, нарадах, або в 

якому опитуванні 
запропоновано)

Ф орм улю вання п р оп ози ц ії Д ок ум ен т, як и м  
затвердж ен о  
п роп ози ц ію

.. .

П орівняльна таблиця зм ін  
в освітньо-проф есійній  п р о г р а м і___________________________________________________

(ш иф р) (назва спеціальності) (освітн ій  р івень)

СТАРА
РЕДАКЦІЯ

НОВА
РЕДАКЦІЯ

ПОЯСНЕННЯ 
ДО ЗМІН



Питання, вирішені для забезпечення навчально-методичних матеріалів 
дисциплін

Питання для 
вирішення

нвп Відповідальний Дата та інформація 
про вирішення 

питання
Дисципліна 

«Комп’ютерні 
системи та мережі» - 

немає викладача

НГІ Голова НМО з 
інформаційних 

технологій

05.10.2021 Надіслано 
пропозиції до 
забезпечення 
дисципліни 

викладачем ІКТ 
через Moodle

Перелік питань, які не знайшли вирішення в роботі Науково-методичного об’єднання:

Голова НМО


