
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

Протокол № 2 

засідання Науково-методичної ради

м. Київ 20 грудня 2019 року

Склад: 78 осіб (45 базова структура +33 ТВСП):

Присутні: 26 особа (базова структура) + 18 ТВСП (селекторне підключення) 

Відсутні: 19 базова структура+15 ТВСП

Порядок денний:

з/п Планові питання Доповідач
1. Про затвердження нової редакції методичних 

рекомендацій до складання освітньо- 
професійних програм та навчальних планів 
на 2020-2021 н. р.

Коляда О.П.

2. Контингент Університету на 01.12.2019 року. 
Обговорення невчасного та неякісного 
внесення даних структурних підрозділів в 
ЄДЕБО

Веденєєва O.A.

3. Про невиконання наказу № 32 від 11.04.2019 
року «Про навчально-методичне забезпечення 
дисциплін на 2019- 2020 н. р.», наказу №  78 від 
10.06.2019 року «Про затвердження 
Методичних рекомендацій з розроблення 
робочих програм навчальних дисциплін»

Керівники НВП

4. Про підсумки проведення конкурсів «Кращий 
викладач» та «Краща монографія, навчальний 
підручник (посібник), конспект лекцій». 
Обговорення пропозицій змін до положень про 
конкурси

Веденєєва O.A.

5. Про підготовку навчально-методичних 
матеріалів англійською мовою для викладання 
студентам-іноземцям

Давиденко Г.В.

6. Затвердження плану видань науково- 
методичної документації та літератури на 2019- 
2020 н. р.

Баула В.М.



7. Про рекомендацію до друку навчально- 
методичної документації та літератури

Веденєєва О.А.

8. Про стан видруку навчально-методичної 
документації та літератури

Дубовський О.С.

9. Різне (нагальні питання)

1. Слухали:

Голову НМР Коляду О. П., яка доповіла про затвердження нової 
редакції методичних рекомендацій до складання освітньо-професійних 
програм та навчальних планів на 2020-2021 н. р.

1. Ухвалили:

Затвердити нову редакцію методичних рекомендацій до складання 
освітньо-професійних програм та навчальних планів на 2020-2021 н. р.

2. Слухали:

Заступника голови НМР Веденєєву О. А., яка доповіла про контингент 
університету станом на 01.12.2019 року. Розповіла про невчасне та неякісне 
внесення даних структурних підрозділів в ЄДЕБО.

Виступили:

Голова НМ Р Коляда О.П. зауважила, що зарахування студентів на 
навчання в навчальні підрозділи проводиться відповідно Правил прийому.

Директор Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку 
людини, Старєва А.М., яка запитала, чому в ЄДЕБО відбувається 
«задвоєння» студентів та про внесення запиту до ЄДЕБО (стосовно внесення 
невірних даних).

Голова НМО з права, міжнародних відносин та соціально-гуманітарних 
дисциплін Терещенко А.Л. запитав, які є нові правила внесення в базу 
ЄДЕБО нових наукових праць та звань викладачів.

2. Ухвалили:

Прийняти та виправити всі зауваження стосовно внесення даних до 
ЄДЕБО.

3. Слухали:

Начальника відділу методичної роботи Баулу В.М., яка доповіла про 
невиконання наказів №  32 від 11.04.2019 року «Про навчально-методичне 
забезпечення дисциплін на 2019-2020 н. р.», № 78 від 10.06.2019 року «Про



затвердження Методичних рекомендацій з розроблення робочих програм 
навчальних дисциплін».

Виступили:

Голова НМ Р Коляда О.П. запитала про причини невиконання цих 
наказів керівників НВП та про остаточні терміни виконання.

Голова НМ О з психології Сердюк Л.З., заступник голови НМ О з 
журналістики Ярошовець Т.І. та директор ІФМК Барна Н.В. пояснили 
відсутність РПНД викладачів та попросили відтермінувати час на виконання 
до 13.01.2020 р.

3. Ухвалили:

Перевірити виконання наказів № 32 від 11.04.2019 року «Про 
навчально-методичне забезпечення дисциплін на 2019-2020 н.р.», № 78 від 
10.06.2019 року «Про затвердження Методичних рекомендацій із 
розроблення робочих програм навчальних дисциплін» з 13 до 20 січня 2020 
року.

4. Слухали:

Заступника голови НМР Веденєєву O.A. про підсумки проведення 
конкурсів «Кращий викладач» та «Краща монографія, навчальний підручник 
(посібник), конспект лекцій».

Виступили:

Заступник голови НМР Веденєєва О. А. запропонувала внести зміни до 
Положення про конкурс на звання «Кращий викладач» та до Положення про 
конкурс навчально-методичної та наукової літератури.

Про невідповідність поданого навчального підручника «Інформаційні 
технології (навчальний посібник)» автор Я.М. Мамчич (Луцького інституту 
розвитку людини) діючому законодавству про державну мову.

4. Ухвалили:

Внести зміни до Положень:
- не подавати на конкурс кращого викладача керівників НВП;
- змінити напрями літератури, яка подається на конкурс.
Подати пропозиції на номінацію «Кращий викладач».

5. Слухали:

Проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності Давиденко Г.В. 
доповіла про підготовку навчально-методичних матеріалів англійською 
мовою для викладання студентам-іноземцям.



Виступили:

Завідувач підготовчого відділення для іноземних громадян Кузьменко
A.C. розповіла про чисельність іноземних студентів, які навчаються в 
університеті, про правила прийому до аспірантури.

Завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного 
права та правоохоронної діяльності Сарана С.В. розповів про закон України 
про мову та внесення нових поправок до закону.

Голова НМР Коляда О. П. запропонувала провести конкурс на краще 
відкрите заняття англійською мовою та краще навчально-методичне чи 
наукове видання, написане чи перекладене англійською мовою.

Заступника голови НМР Веденєєву О. А. уповноважили з ’ясувати, які 
викладачі можуть викладати свої дисципліни англійською мовою.

5. Ухвалили:

Завідувачам кафедр НВП запропонувати викладачам, які володіють 
англійською мовою, провести свої відкриті заняття англійською мовою.

6. Слухали:

Начальник відділу методичної роботи Баула В. М. представила план 
видань науково-методичної документації та літератури на 2019-2020 н. р.

6. Ухвалили:

Затвердити план видань науково-методичної документації та 
літератури на 2019-2020 н. р.

7. Слухали:

Начальника управління навчально-виховної роботи Веденєєва O.A. про 
рекомендацію до друку навчально-методичної документації та літератури.

Виступили:

Директор ІПВС Терещенко A.JI. представив навчальний посібник та 
розповів про його доцільність в навчальному процесі.

Директор ІТІ Малишев В.В. представив навчально-методичну 
літературу, розповів, для яких спеціальностей вона призначена.



Голова НМ О з управління та адміністрування Дубас Р.Г. обговорив, 
скільки рецензентів повинно бути на кожну окрему навчально-методичну 
літературу.

7. Ухвалили: рекомендувати до друку:

Інститут права та суспільних відносин

Кафедра конституційного права та теоретико-правовых дисциплін
- навчальний посібник «Національна безпека України» авторів 

Лісовського П.М., Лісовського Ю.П. для студентів спеціальностей 081 
«Право», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 
студії (Міжнародна інформація)».

Інженерно-технологічний інститут

Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій

навчальний посібник «Основи формування екологічної 
компетентності в інженерній галузі» авторів Лукашенко Т.Ф., Малишева В.В. 
для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»:

- посібник «Фізична та колоїдна хімія» автора Брускової Д.-М.ІГ для 
студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»;

- посібник «Матеріалознавство в будівництві» автора Кущевської Н.Ф. 
для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»;

- посібник «Матеріалознавство в архітектурі та дизайні» автора 
Кущевської Н.Ф. для студентів спеціальностей 161 «Хімічні технології та 
інженерія», 022 «Дизайн»:

- посібник «Фізико-хімічні методи аналізу: теоретині основи та 
практичне застосування» автора Кущевської Н.Ф. для студентів 
спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»;

- посібник «Загадкова хімія» автора Кущевської Н.Ф. для студентів 
спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія».

Кафедра технології харчування

- конспект лекцій «Моделювання та проектування виробничих 
процесів» автора Калакури М.М. для студентів спеціальності 181 «Харчові 
технології»;

- навчальний посібник «Теоретичні основи харчових технологій» 
автора Калакури М.М., для студентів спеціальності 181 «Харчові технології».

Кафедра автомобільного транспорту

- навчальний посібник «Правила перевезення вантажів автомобільним 
транспортом» авторів Докуніхіна В.З., Малишева В.В., Косенка В.А. для 
студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»;



- навчальний посібник «Контроль технічного стану самохідних 
колісних машин» автора Докуніхіна В.З. для студентів спеціальності 274 
«Автомобільний транспорт»;

- навчальний підручник «Ианоматеріали та нанотехнології: історичний 
аспект, методи одержання та дослідження, застосування в харчовій галузі» 
авторів Косенка В.А., Кадомського С.В., Малишева В.В., для студентів 
спеціальності 181 «Харчові технології».

8. Слухали:

Начальник відділу методичної роботи Баула В.М. доповіла про стан 
видруку навчально-методичної документації та літератури. За період з 
жовтня по грудень 2019 року було надруковано 3 найменування навчально- 
методичної літератури:

- навчальний посібник «Профільне навчання: теорія та практика, 
досвід, проблеми, перспективи» авторів: Лукашенко Т.Ф., Липова Л.А., 
Кучерявий І.Т., Габ А.І., Шахнін В.В., Малишев В.В. 
(загальноуніверситетське видання);

- навчально-методичний посібник «Охорона праці» авторів: Тропіна
A.О., Малишев В.В., Висотіна І.Ю., Страшний С.А. (для студентів 
інженерних спеціальностей);

- лабораторний практикум «Матеріалознавство в автомобільному 
транспорті» авторів: Косенко В.A., Кадомський С.В., Богдан О.О., Малишев
B.В., Поступаленко В.А. (для студентів автомобільного транспорту).

8. Ухвалили:

Виконувати план видруку навчально-методичної документації та 
літератури на 2019-2020 навчальний рік своєчасно.

9. Слухали:

Голова НМР Коляда О.Г1. доповіла про роботу експертної групи 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, які проводили 
перевірку кафедри маркетингу в Інституті економіки і менеджменту у зв’язку 
з акредитацією другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Голова
Науково-методичної ради

Секретар Науково-методичної ради


