
КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

ПРОТОКОЛ № 4 

Засідання вченої ради Київського міжнародного університету 

від 30.11.2017 року 

Заслухавши і обговоривши питання порядку денного і з метою подальшого 

вдосконалення якості підготовки фахівців у Київському міжнародному університеті,  

Вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Про готовність структурних підрозділів Університету до зимової заліково-

екзаменаційної сесії 2017/18 навчального року. 

Доповідає: Проректор з навчально-виховної роботи Данченко Тетяна Володимирівна. 

1. Інформацію проректора з навчально-виховної роботи КиМУ Данченко Т.В. про готовність 

структурних підрозділів Університету до зимової заліково-екзаменаційної сесії 2017/18 

навчального року взяти до відома. 

2. Завершити роботу з оновлення методичного забезпечення для студентів 3 курсу за новими 

зразками.  

3. Переглянути методичне забезпечення 1-2 курсів з урахуванням можливих змін у 

викладанні. 

4. Розробити і подати до навчальної частини електронний варіант орієнтованих питань з 

курсів навчальних дисциплін.   

5. Провести активну роботу зі студентами з відпрацювання пропущених занять і допуску до 

модульних контрольних робіт. 

6. Активізувати роботу зі складання студентами, які навчаються за індивідуальним графіком, 

2-го змістового модуля.  

7. Переглянути і доопрацювати графіки модульних контрольних робіт студентів 1-4 курсів та 

магістратури відповідно до розподілу лекційних і семінарських годин. Інформацію довести 

до відома студентів відповідних курсів та напрямів підготовки.   

8. Перевірити та перезатвердити програми підсумкової атестації випускників у 2017-2018 

навчальному році.  

 

 Відповідальні: Директори навчально-наукових інститутів,  

декани факультетів. 

                                   Термін дії: протягом 2017-2018 н.р. 

 



2. Стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової, 

виховної роботи та кадрового забезпечення на стоматологічному факультеті.  

    Доповідає: Декан стоматологічного факультету Мозолюк Олена Юріївна.  

1. Інформацію про стан проблеми, перспективи організації навчально-методичної, 

наукової, виховної роботи та кадрового забезпечення на стоматологічному факультеті 

прийняти до відома. 

2. Професорсько-викладацькому складу стоматологічного факультету на належному 

рівні  забезпечити  належні умови організації навчального, методичного, наукового, 

виховного процесу відповідно до нормативно –правових документів МОН і МОЗ 

України. 

3. Залучати студентів у наукові загальноуніверситетські заходи, створити наукове 

студентське товариство ( грудень 2017р)  та ініціювати наукові факультетські заходи. 

4. Активізувати роботу кураторів зі студентами. Особливу увагу приділяти тим 

студентам, які мають пропуски та академічну заборгованість. Періодично 

заслуховувати звіти про їхню роботу на засіданні кафедри. 

5. В профорієнтаційній роботі важливу увагу приділити випускникам 11 класів та 

випускниками коледжів медичного спрямування, які готують спеціалістів зі 

стоматології з подальшою метою запрошення їх до навчання на стоматологічний 

факультет. 

6. Керівництву факультету працювати над кадровим забезпеченням та для розширення 

ліцензійного обсягу зі спеціальності «Стоматологія» 

 

   Відповідальні: Директори навчально-наукових інститутів,  

декани факультетів. 

                                   Термін дії: протягом 2017-2018 н.р. 

 

3. Стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової, 

виховної роботи та кадрового забезпечення в Навчально-науковому Інституті 

телебачення, кіно і театру.  

Про хід реалізації теми, зареєстрованої в УкрІНТЕІ «Соціально-комунікативні 

напрями аудіовізуальних та сценічних мистецтв в Україні і світі в контексті 

сучасних наукових досліджень».  

Доповідає:  Директор навчально-наукового інституту телебачення, кіно і театру 

Ільїна Ніна Олександрівна. 



1. Інформацію про стан, проблеми перспективи організації навчально-методичної, 

наукової, виховної роботи та кадрового забезпечення в Навчально-науковому 

Інституті телебачення, кіно і театру взяти до відома.  

2. Професорсько-викладацькому складу: 

2.1 Забезпечити належний рівень навчальної та методичної роботи відповідно до 

вимог вищої освіти, рішень Вченої ради ПВНЗ КиМУ.  

2.2 Наукову роботу спрямовувати на повне поповнення  навчальної бази 

підручниками та курсами лекцій з фахових дисциплін.  

2.3 Активно використовувати науковий потенціал ПВС ННІТКіТ з метою підготовки 

наукового продукту, проведення наукових заходів. Залучити студентів до 

наукових міроприємств через наукові товариства.  

2.4 Спрямувати виховну роботу на розкриття творчого потенціалу молоді, належного 

ставлення до навчання, виховувати толерантну поведінку, формувати активну 

життєву позицію. 

2.5 Продовжувати профорієнтаційну роботу з абітурієнтами, використовуючи форми, 

які сприяють їхньому самовираженню.  

 
 


