ПВНЗ «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 25.06.2018
(протокол №11)
СЛУХАЛИ:
1. Про підсумки організації освітнього процесу та виховної роботи в
Університеті за 2017/18 навчальний рік проблеми та перспективи.
Доповідач: Проректор з навчально-виховної роботи, професор Данченко
Тетяна Володимирівна.
УХВАЛИЛИ:
1.1. Інформацію Данченко Тетяни Володимирівни –прийняти до відома і
виконання.
СЛУХАЛИ:
2. Про підсумки міжнародної та громадської діяльності університету.
Доповідач: Віце-президент КиМУ, професор Шумигора Людмила Іванівна.
УХВАЛИЛИ:
2.1. Спрямувати зусилля інтеграції освіти і досліджень науково-педагогічних
працівників КиМУ.
2.2. Запровадити і дотримуватись міжнародні стандарти викладання
іноземних мов та вимог до мовних кваліфікацій.
2.3. Забезпечити викладання здобувачам освіти з України окремих
навчальних компонентів та їх блоків англійською мовою та іншими
мовами Європейського союзу, створити англо- (франко-, німецькотощо) мовні групи для іноземних громадян.
2.4. Вдосконалити методичну, організаційно-правову та фінансову бази для
забезпечення академічної мобільності студентів, аспірантів, викладачів,
а також для розвитку програм подвійного і спільного дипломування.
2.5. Створити та впроваджувати програми післядипломної освіти, у тому
числі для співробітників Університету згідно з міжнародними
стандартами.
2.6. Ширше залучати аспірантів Університету до програм наукової та
освітньої мобільності.
2.7. Запроваджувати англомовні освітньо-наукові програми підготовки
докторів філософії.
2.8. Активніше залучати наукових і науково-педагогічних працівників
Університету до участі у міжнародних конкурсах .
2.9. Проводити постійний моніторинг публікації статей у фахових виданнях,
які входять до міжнародних наукометричних баз даних (WebofScience,
SCOPUS). Забезпечити високу якость публікацій в університетських
виданнях та приведення наукових видань Університету у відповідність
до нових вимог Міністерства освіти і науки України.
2.10. Впроваджувати та розвивати інституційний репозитарій Університету з
метою представлення наукових здобутків у відкритому доступі та
підвищення цитованності університетських праць світовою науковою
спільнотою.

2.11. Збільшити в Університеті кількість закордонних університетівпартнерів, програм «подвійних дипломів» та іноземних студентів і
аспірантів.
2.12. Представляти наукові здобутки Університету на національних та
міжнародних
наукових,
науково-практичних
та
інноваційних
конференціях і виставках шляхом розширення фінансування відповідних
відряджень.
2.13. Інтенсифікувати участь Університету у міжнародних та європейській
асоціаціях дослідницьких університетів та у Великій хартії
університетів.
2.14. Формувати спільні наукові програми, консорціуми для інтеграції
наукових досліджень Університету в європейський та світовий
дослідницький простір, зокрема, забезпечити активну участь науковців
Університету.
Відповідальні: проректори,
керівники структурних підрозділів
Термін: протягом навчального 2018-2019 року
СЛУХАЛИ:
3.
Підсумки, проблеми, перспективи наукової діяльності викладачів і
студентів в Університеті за 2017/18 навчальний рік.
Доповідач: Проректор з наукової роботи , професор Некряч Анастасія
Іванівна.
УХВАЛИЛИ:
3.1. Активізувати роботу вчених рад структурних підрозділів щодо її
змістовності охоплення всіх наукових напрямків підготовки фахівців.
Частіше розглядати питання наукової діяльності викладачів, студентські
роботи, підготовку курсових, випускних кваліфікаційних робіт,
магістерських робіт, хід реалізації наукових тем.
3.2. У зв’язку з тим, що у 2018 році завершується реалізація окремих
наукових тем, зареєстрованих в УКРНТЕІ,структурні підрозділи повинні
у вересні місяці 2018 року внести пропозицію щодо нових тем, над
виконанням яких будуть працювати в майбутньому. Варто також
збільшити термін виконання тем, а не обмежуватися 2-ома роками.
3.3. Кожен структурний підрозділ повинен мати свій фаховий збірник. Тому
юридичному навчально-науковому інституту, факультету комп`ютерних
технологій докласти зусиль, щоб успішно пройти реєстрацію в
Міністерстві юстиції і Міністерстві освіти і науки України фахового
збірника.
3.4. Доцільно
більше
проводити
спільних
міжінститутських,
міжфакультетських заходів, активізувати участь студентів в міжнародних
і всеукраїнських олімпіадах та конкурсах.
3.5. Керівництву структурних підрозділів
необхідно підвищити
відповідальність наукових керівників за якість курсових, випускних

кваліфікаційних та магістерських робіт, не допускати на передодні
захисту змін тем і керівників. Постійно працювати зі студентами
впродовж навчального року, регулярно проводити для них консультації з
метою роз’яснення вимог щодо написання різного виду наукових робіт,
зокрема недопуску плагіату.
3.6. Більше готувати статей в збірники, які входять до наукометричних баз.
Поширювати фахові збірники в електронній мережі, аби збільшити
показник цитування наукових статей наших викладачів; що значною
мірою впливає на рейтинг університету.
3.7. Підвищувати рівень змістовності студентської наукової роботи
удосконалювати зміст і форми студентських наукових гуртків, товариств.
3.8. Науковому відділу визначити рейтинг навчально-наукових інститутів та
факультетів, щоб
по завершенню навчального року виявляти
найактивніші структурні підрозділи з наукової роботи.
3.9. Науковому відділу постійно інформувати
науково-педагогічних
працівників про нові наукові розробки, монографії, підручники,
посібники, курси лекцій викладачів.
3.10. Науковому відділу започаткувати електронний збірник студентських
наукових робіт, в якому відображати апробацію випускних
кваліфікаційних та магістерських робіт.
3.11. Керівникам структурних підрозділів збільшити кількість англомовних
лекцій відповідно до навчальних програм.
3.12. Інформацію про наукову роботу більше висвітлювати на інститутських,
факультетських, кафедральних стендах

