ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

Протокол № 1
засідання Науково-методичної ради

м. Київ

22 жовтня 2020 року

Склад: 72 осіб (40 базова структура +32 ТВСГІ):
Присутні: 26 осіб (базова структура) + 28 Т В С П (селекторне підключення)
Відсутні: 14 базова структура+ 4 Т В С П

П орядок денний:
П ланові питання

Доповідач

1. Про оновлення складу Науково-методичної ради
та науково-методичних о б ’єднань Університету
«Україна» на 2020-2021 н.р.

Коляда О.П.

2. Про затвердження плану роботи Науковометодичної ради та планів роботи науковом етодичних о б ’єднань Університету «Україна» на
2020-2021 н.р.

Коляда О.П.

3. Про рекомендацію до друку навчальном етодичної документації та літератури
4. Про виконання плану видань 2019-2020 н.р.

Веденєєва O.A.
Дубовський О.С.
.....

5. Затвердження плану видань науково-методичної
документації та літератури на 2020-2021 н.р.

Коляда О.П.

6. Різне (нагальні питання)
її.................... ...................
1. Слухали:
Голову НМ Р Коляду О.П., яка доповіла про порядок денний засідання
науково-методичної ради, та про оновлений склад Н М Р та НМО.
Виступили:
Коляда О.П., яка оголосила про ліквідування НМ О з професійнотехнічної освіти, у з в ’язку, відмовою представників Н ВП його очолити.

1. Ухвалили:
Затвердити склад Науково-методичної ради, в який входять 72 члена
НМР, із яких 40 із базової структури Університету та 32 із територіально
відокремлених структурних підрозділів.
2. Слухали:
Голова НМР Коляда О.П. доповіла про план
методичної Ради та запропонувала його затвердити.

засідань

Науково-

Виступили:
Голова Н М Р Коляда О.П. повідомила, що всі голови науковометодичних об'єднань склали плани роботи своїх об'єднань та зазначила про
доцільність в умовах пандемії проводити засідання дистанційно.
2. Ухвалили:
Затвердити план засідань Науково-методичної Ради та плани роботи
науково-методичних об'єднань на 2020-2021 н.р.

3. Слухали:
Начальник управління навчально-виховної роботи Веденєєва O.A.
доповіла, що рекомендацій до друку навчально-методичної документації та
літератури станом на 22.10.2020 року не було.
3. Ухвалили:
Керівникам навчально-виховних підрозділів подавати пакет документів
з рекомендаціями до друку літератури не пізніше 5 днів до засідання
Науково-методичної ради.

4. Слухали:
Директор Видавничо-друкарського комплексу «Університет «Україна»
Дубовський О.С. доповів про невиконання плану видань за 2019-2020 н.р., а
саме:
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що становить 27% виконання.
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Виступили:
Голова Н М Р Коляда О.П. повідомила, що із 75 запланованих видань по
базовій структурі на 2019-2020 н.р. рекомендовано до друку 14 та зазначила,
що у з в ’язку із запровадженням карантину виконання багатьох робочих
питань відкладались, але із залученням дистанційних технологій є
можливість вирішувати їх, а не виконання плану видань відображатиметься
на заробітній платі.
4. Ухвалили:
4.1. План видань на 2019-2020 н.р. вважати не виконаним.
4.2. Виконання запланованих на 2019-2020 н.р. видань перенести на
2020-2021 н.р.

5. Слухали:
Голова НМ Р Коляда О.П. доповіла про сформований план видань
науково-методичної документації та літератури на 2020-2021
н.р.,
запропонувала затвердити його та дотримуватись термінів виконання.
5. Ухвалили:
5.1. Затвердити план видань науково-методичної документації та
літератури на 2020-2021 н.р.
5.2. Дотримуватись термінів видання, які заплановані у плані та вчасно
подавати документи на рекомендацію до друку Науково-методичною радою.

6. Виступили:
Голова НМ Р Коляда О.П. повідомила про нові правила до ліцензії,
зазначила що ліцензію можуть забрати якщо не виконується ліцензійний
обсяг.
Н ачальник управління навчально-виховної роботи Веденєєва O.A.
повідомила про виконану роботу по наповненню сайту Інтернет-підтримки
навчального процесу, для користування студентам з будь-якого НВП.
Начальник управління навчально-виховної роботи Веденєєва O.A.
повідомила про недоліки в заповненні форм в ЄДЕБО та методи їх усунення,
також зазначила про тендерну нерівність в НВП серед студентів.

Голова
Науково-методичної ради

О. П. Коляда

В.о. секретаря Науково-методичної ради

О. В. М іщанюк

