КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВЧЕНА РАДА
ПРОТОКОЛ № 2
Засідання вченої ради Київського міжнародного університету
від 28.09.2017 року
Заслухавши і обговоривши питання порядку денного і з метою подальшого
вдосконалення якості підготовки фахівців у Київському міжнародному університеті,
Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Про основні напрямки планування та вдосконалення навчально-виховної роботи в
Університеті у 2017/18 навчальному році.
Доповідає: Проректор з навчально-виховної роботи Данченко Тетяна Володимирівна.
1.1. Організацію навчально-виховного процесу в структурних підрозділах Університету
в цілому схвалити.
1.2. Постійно вдосконалювати та урізноманітнювати форми роботи зі студентами,
відпрацьовувати нові методики для підвищення якості навчання й знань.
1.3. Виховна робота повинна носити системний характер, бути орієнтованою на
специфіку кожної спеціальності Університету.
Відповідальні: Проректор з навчально-виховної роботи
Термін дії: протягом навчального 2017-18 начального року
2. Про організацію та планування наукової роботи викладачів і студентів у 2017/18
навчальному році.
Доповідає: Проректор з наукової роботи Некряч Анастасія Іванівна
1.Інформацію про організацію основні напрямки наукової роботи КиМУ в 2017/2018
навчальному році прийняти до відома.
2. Керівникам структурних підрозділів:
1.1. спрямувати наукову роботу вчених рад відповідно до вимог Законів України « Про
вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», перспективного плану
розвитку університету, рішень Вченої ради, ректорату.
– 1.2. рівень наукової роботи та зміст наукової продукції повинен відповідати
стандартам вищої освіти в України.
– 1.3.залучати студентську молодь до участі у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах
та олімпіадах.
3. З метою активізації студентської роботи більше залучати молодих науковців. Курсові,
випускні та магістерські роботи доцільно реалізувати відповідно до наукових тем.
4. Продовжити співпрацю з Малою академією наук м. Києва та Київської області.
5 Керівникам структурних підрозділів активніше висвітлювати наукову роботу на сайтах
університету співпрацюючи із Інформаційним центром університету та розробляючи власні
інформаційні мережі.
Відповідальні: Проректор з наукової роботи
Термін дії: протягом навчального 2017-18 начального року

3. Про організацію довузівської підготовки в 2017/18 навчальному році.
Доповідає: Проректор з довузівської підготовки Рудаківська Світлана Вікторівна.
1. Продовжити активну роботу по залученню випускників шкіл на підготовче
відділення м. Києва.
2. Продовжити активну співпрацю з регіональними інформаційно-консультативними
центрами щодо залучення випускників шкіл регіонів на заочне відділення до м. Києва.
3. Розвивати програми “Інтелект”, “Партнери в освіті” (за окремим графіком) в Києві та
регіонах.
4. Вважати пріоритетним напрямком співпрацю з МАН м. Києва та Київської області.
5 З метою збільшення набору на свої спеціальності кожному інституту, факультету,
відповідно до плану профорієнтаційної роботи на 2017/2018 навчальний рік, залучати
випускників шкіл до інтелектуальних програм, проектів, конкурсів та інших заходів.
6. Директорам структурних підрозділів проаналізувати результати набору на кожну
спеціальність.

