ПВНЗ «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 26.04.2018
(протокол № 9)
СЛУХАЛИ:
1.Директора навчально-наукового юридичного інституту, керівника
науково-дослідної теми Панфілову Юлію Михайлівну про стан, проблеми,
перспективи організації навчально-методичної, наукової, виховної роботи та
кадрового забезпечення в навчально-науковому юридичному інституті.
Про підсумки реалізації теми, зареєстрованої в УкрІНТЕІ: «Реформування
правової системи України в умовах національних та міжнародних тенденцій
розбудови правової та соціальної держави».
УХВАЛИЛИ:
1.1.Інформацію директора навчально-наукового юридичного інституту
Панфілової Ю.М. про стан, проблеми, перспективи організації навчальнометодичної, наукової, виховної роботи та кадрового забезпечення в навчальнонауковому юридичному інституті взяти до уваги.
1.2. Заслуховувати на засіданнях вченої ради інституту результати стану
відпрацювання студентами пропущених занять, а також звіти завідувачів
кафедр про організацію та перспективи розвитку кафедр.
1.3.Здійснювати організацію навчальної, наукової, виховної роботи
відповідно до вимог вищої освіти за відповідними освітніми рівнями,
впроваджуючи в практику навчально-виховного процесу інноваційні
технології, прогресивні світові концепції розвитку, педагогічних та науковометодологічних досягнень, неперервне підвищення професійної компетентності
науково-педагогічних працівників і формування позитивної мотивації до
підвищення власної фахової майстерності та інноваційної діяльності.
1.4. Активізувати роботу над науковим дослідженням, що зареєстроване в
Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації на тему:
«Реформування правової системи України в умовах національних та
міжнародних тенденцій розбудови правової та соціальної держави» (держаний
реєстраційний номер 0114U003583).
1.5. Продовжити практику проведення «Тижня правових знань», «Тижня
спеціальності право» залучаючи до цього наукове студентське товариство, а
також учнів старших класів та студентів профільних коледжів.
1.6. Активізувати роботу кураторів щодо виховної роботи студентів, яку
спрямовувати в контексті формування національної свідомості, гідності
громадянина, прищеплення студентам віри у верховенство закону,
саморозвитку, самостійного мислення, а також звернути особливу увагу на
студентів, що проживають у гуртожитках.
1.7. Науково-педагогічному складу інституту зосередити увагу на
профорієнтаційній роботі, урізноманітнивши форми її проведення, з метою
набору студентів на навчання за профілем інституту.

Відповідальні:
директор
навчальнонаукового юридичного інституту,
науково-педагогічні
працівники
інституту.
Термін виконання: травень-червень 20172018 н.р., протягом 2018-2019 н.р.
СЛУХАЛИ:
2. Директора навчально-наукового інституту журналістики, кіно і
телебачення Самойлова Олексія Федоровича про стан, проблеми, перспективи
організації навчально-методичної, наукової, виховної роботи та кадрового
забезпечення в навчально-науковому інституті журналістики, кіно і
телебачення.
УХВАЛИЛИ:
2.1. Інформацію директора навчально-наукового інституту Самойлова
О.Ф. щодо стану, проблем, перспектив організації навчально-методичної,
наукової, виховної роботи та кадрового забезпечення у навчально-науковому
інституті журналістики, кіно і телебачення взяти до уваги.
2.2. Активізувати роботу над реалізацією наукової теми «Соціальнокомунікативний процес, аудіовізуальні та сценічне мистецтва в Україні і світі в
контексті сучасних наукових досліджень» , що зареєстрована в УкрІНТЕІ.
2.3. Продовжити міжнародне співробітництво в межах програми
«Подвійний диплом».
2.4. Активізувати наукову роботу науково-педагогічних працівників щодо
наукових публікацій у міжнародних виданнях, що входять до науковометричних баз Scopus та Web of science.
2.5. Студентську наукову роботу активізувати через наукові товариства;
залучати студентів до участі у конференціях та круглих столах. Продовжити
роботу над випуском збірника студентських наукових праць «Актуальні
проблеми соціальних комунікацій та мистецтвознавства».
2.6. На вченій раді навчально-наукового інституту постійно
заслуховувати звіти кафедр, окремих викладачів та кураторів академічних груп
про результати роботи зі студентами. Виховну роботу проводити у контексті
виховання національно-свідомої молоді за принципом трьох «П» –
«патріотизм», «професіоналізм», «порядність». Особливу увагу приділити
студентам І курсу, роз’яснювати та прищеплювати їм базові цінності і
філософію університету, формувати у них навички критичного мислення.
2.7. Залучати студентський актив до організації і проведення загальноуніверситетських та загальноінститутських заходів.
2.8. Керівництву навчально-наукового інституту спільно з Центром
довузівської підготовки продовжити профорієнтаційну роботу з учнями
старших класів шкіл м. Києва, МАН м. Києва та Київської області, спрямовану
на забезпечення набору студентів за профільними спеціальностями навчальнонаукового Інституту.
Відповідальні: директор навчальнонаукового інституту журналістики, кіно і

телебачення та науково-педагогічні
працівники.
Термін виконання: травень-червень
2017-2018 н.р., протягом 2018-2019 н.р.
СЛУХАЛИ:
3. Проректора з навчально-виховної роботи Данченко Тетяну
Володимирівну, голову студентського уряду Чоботок Анастасію
про
молодіжну політику в Київському міжнародному університеті, стан і
перспективи.
УХВАЛИЛИ:
3.1. Інформацію проректора з навчально-виховної роботи Данченко Т.В.,
голови студентського уряду Чоботок А. про молодіжну політику в Київському
міжнародному університеті, стан і перспективи взяти до уваги.

