
КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ВЧЕНА РАДА 

 
РІШЕННЯ № 6 

засідання Вченої ради університету 
 

від 31.01.2017 року 
 

Заслухавши і обговоривши питання порядку денного і з метою подальшого 
вдосконалення якості підготовки фахівців у Київському міжнародному університеті,  

Вчена рада  
 
У Х В А Л И Л А : 
1. Про підсумки поточного контролю та організацію навчального процесу в 

Університеті у першому півріччі та завдання на друге півріччя 2016/17 навчального року. 
Доповідає: проректор з навчально-виховної роботи, професор Данченко Тетяна 

Володимирівна.  
1. Інформацію про підсумки поточного контролю та організацію навчального процесу в 

Університеті у першому півріччі та завдання на друге півріччя 2016/17 навчального року 
прияти до відома. 

2. Керівникам структурних підрозділів проаналізувати стан успішності та академічну 
заборгованість і розглянути на радах інститутів, факультетів, зокрема, проаналізувати роботу 
кожного викладача, виявити причини, що негативно впливають на отримання студентами 
незадовільних оцінок і розробити заходи по мінімізації негативних наслідків – лютий 2017 р. 

3. Завідувачам кафедр на засіданнях кафедр розглянути питання про посилення 
відповідальності викладачів за здійснення контролю за виконанням студентами курсових, 
випускних кваліфікаційних та магістерських робіт та дотримання графіків їх виконання. 
Довести до відома студентів магістрів необхідність обов’язкової перевірки роботи на 
антиплагіат – лютий 2017 р.  

4. Завідувачам кафедр заздалегідь визначати бази практик студентів та своєчасно 
укласти з керівниками таких організацій та установ базові угоди на проведення практичної 
підготовки студентів. Особливу увагу звернути на укладання довгострокових угод з 
підприємствами, організаціями і установами, що за своєю діяльністю відповідають змісту 
підготовки фахівців відповідного напряму підготовки, спеціальності. 

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів  
Термін дії: протягом навчального 2016-2017 року 

2. Про підсумки наукової роботи КиМУ в 2016 році.  
Доповідає: проректор з наукової роботи, професор Некряч Анастасія Іванівна.  
1. Інформацію проректора з наукової роботи Некряч А. І. про підсумки наукової роботи 

КиМУ в 2016 році прийняти до відома. 
2. Керівникам структурних підрозділів продовжити наукову роботу відповідно до 

Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», 
нормативних актів МОН України, Концепцію розвитку наукової роботи, перспективних 
планів розвитку університету, рішень вченої ради, ректорату.  

3. Дирекції навчально-наукових інститутів та деканам факультетів спрямувати свої 
зусилля на реалізацію наукових тем, більше уваги приділяти якості наукової продукції, 
курсів лекцій, наукових розробок.  

4. Керівникам структурних підрозділів залучати студентську молодь до наукових 
досліджень в межах наукових тем, відзначати кращих молодих науковців, студентів.  

5. Керівникам структурних підрозділів залучати студентську молодь до участі у 
Всеукраїнських та міжнародних конкурсах та олімпіадах, відповідно до спеціальності, 
розширювати формат міжнародного наукового співробітництва з нашими науковими 
партнерами.  



6. Продовжити співпрацю з Малою академією наук м. Києва та Київської області, 
залучаючи їх до університетських, інститутських, факультетських заходів. 

7. Керівникам структурних підрозділів більш активніше висвітлювати наукову роботу 
на інформаційних стендах та сайті університету.  

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів  
Термін дії: протягом навчального 2016-2017 року 

3. Стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової, виховної 
роботи та кадрового забезпечення в ліцеї КиМУ.  

Доповідає: директор ліцею Сініченко Сергій Володимирович. 
1. Інформацію директора Ліцею Сініченка С. В. «Про стан проблеми, перспективи, 

організації навчально-методичної, наукової, виховної роботи та кадрового забезпечення в 
Ліцеї КиМУ» взяти до відома. 

2. Дирекції Ліцею вдосконалювати та розвивати матеріально-технічну базу Ліцею, 
відповідно до вимог сучасного закладу освіти. 

3. Педагогічному складу активніше впроваджувати у навчальний процес педагогічні 
інновації, інтерактивні методи навчання. 

4. Дирекції Ліцею розвивати учнівські форми самоврядування, залучаючи учнівську 
молодь до участі в навчально-виховних та культурних заходах Університету. 

5. Викладачам ліцею активніше залучати учнівську молодь до наукової роботи в 
гуртках, студіях, науково-практичних конференціях, круглих столах, участі в олімпіадах 
МОН України та висвітлювати цю роботу на сайті ліцею, університету.  

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів 
Термін дії: протягом навчального 2016-2017 року 

 

 


