
ПОЛОЖЕННЯ

про Навчально-методичний центр організації наскрізного навчання  Відкритого

міжнародного університету розвитку людини «Україна»

І. Загальні положення

1. Навчально-методичний центр організації наскрізного навчання  (далі –

НМЦ) Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (далі

–  Університет)  -  структурний  підрозділ  Університету.  Основним  напрямом

діяльності  НМЦ  є  створення  моделі  людини  ХХІ  століття  і  формування

сприятливого  освітнього  середовища,  яке  забезпечить  здійснення  цієї

моделі і підтримку її в належній формі  на протязі всього життя (lifelong

education).

2.  Центр у  своїй діяльності  керується  Конституцією України,  законами

України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, діючими

нормативно-правовими актами соціальної  сфери та системи освіти,  Статутом

Університету та цим Положенням.

3.  Структура  та  чисельність  працівників  НМЦ  визначається  штатним

розписом  Університету.

ІІ. Основні завдання та напрями діяльності НМЦ

1.Здійснення  заходів  щодо  вивчення,  узагальнення  та  впровадження

інноваційного педагогічного досвіду та новітніх освітньо-виховних технологій в

навчально-виховний  процес  через  наскрізну  систему  освітньо-виховних

проектів.



2.Надання методичної допомоги різним ланкам університетської освіти у

розробці групових проектних завдань та роботи над ними.

3.Підготовка  методичних  посібників,  пам`яток  різноманітних

інформаційних матеріалів щодо роботи в освітньо-виховних проектах.

4.Залучення  студентського  активу  до  підготовки  проектних  завдань,

застосування ефективних технології  їх виконання та презентаційних акцій за

результатами роботи у проекті.

5.Проведення  інструктивно-методичних  нарад,  конференцій,  тренінгів,

семінарів, вебінарів із запровадження в активну освітньо – виховну практику

Університету наскрізного навчання через університетську мережу  проектних

методик.

6.Розробка трансляційно-інформаційної моделі розповсюдження сучасних

науково-прикладних  знань,  активізація  привабливого  для  молоді

інформаційного  поля  через  співпрацю  з  департаментами,  інститутами  та

коледжами  Університету;  залучення  до  цього  учасників  просвітницького

волонтерського руху різних вікових категорій

7.Підготовка  інструктивно-методичних  матеріалів  для  реалізації

принципу наскрізного навчання у безперервному освітньому процесі протягом

життя.

ІІІ. Управління НМЦ

1.Управління діяльністю НМЦ здійснюється директором департаменту з

формування контингенту студентів Університету.

2.Керівництво НМЦ здійснює начальник НМЦ.

3.Призначення та звільнення начальника НМЦ в установленому порядку

здійснює Президент університету. 

4.  Начальник  НМЦ  безпосередньо  підпорядкований  директорові

департаменту з формування контингенту студентів. 

5. Начальник НМЦ:

*  здійснює  керівництво  роботою  НМЦ  щодо  виконання  завдань,

визначених цим Положенням; 



*забезпечує  подання  у  встановлені  терміни  планів  роботи  НМЦ  та  їх

виконання; 

*  за  дорученнями Президента  Університету здійснює представництво в

органах державної влади,  наукових та навчальних організаціях із  питань,  що

належать до компетенції НМЦ.


