
КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 6 
засідання Вченої ради університету 

 
від 29.02.2016 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. Інформацію Рудаківської С.В., проректора з довузівської підготовки, про стан, 

проблеми, перспективи організації навчально-методичної, виховної роботи на 
підготовчому відділенні для громадян України та довузівській підготовці в цілому – 
прийняти до відома. 

1.2. Основними напрямками вдосконалення організації довузівської підготовки, в т.ч. 
підготовчому відділенні вважати: 

- зміцнення співробітництва з відділами освіти та позашкільними центрами м. Києва; 
- розширення форм роботи, які в цьому навчальному році виявились ефективними щодо 

залучення абітурієнтів, зокрема: Мала академія наук м. Києва та Київської області, 
тестування з профільних дисциплін для учнів 9-х та 11-х класів; 

- підтримувати та активізувати традиційні форми, які підтвердили свою дієвість. 
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів. 

Термін дії: протягом навчального 2015-2016 року. 
1.3. Керівникам структурних підрозділів посилити профорієнтаційну роботу зі 

школами-партнерами, профіль навчання яких співпадає з галузями підготовки 
фахівців в Київському міжнародному університеті. 

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів. 
Термін дії: протягом навчального 2015-2016 року. 

1.4. Вважати запорукою успішності довузівської роботи підвищення і зміцнення іміджу 
Київського міжнародного університету на теренах України європейській 
спільності.  

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів. 
Термін дії: протягом навчального 2015-2016 року. 

2. Інформацію Шинкаренко Л.І., завідувача відділом по роботі з іноземними громадянами, 
про стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, виховної роботи та 
кадрового забезпечення  на підготовчому відділення для іноземних громадян прийняти до 
відома. 

2.1. Вважати стан організації навчально-методичної, виховної роботи та кадрового 
забезпечення на Підготовчому відділенні для іноземних громадян задовільним. 

2.2. Зобов’язати педагогічних працівників створювати умови для засвоєння іноземними 
студентами (слухачами) навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, 
сприяти розвиткові самостійності, творчих здібностей іноземних студентів (слухачів); 
дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність іноземних студентів 
(слухачів), прививати їм любов до України, сприяти їхньому культурному розвитку; 
поваги до законів України, Статуту Київського міжнародного університету. 

Відповідальні: директори інститутів, 
 декани факультетів, завідувачі кафедр. 

Термін дії: протягом навчального 2015-2016 року. 
2.3.Вдосконалювати якість викладання іноземним студентам основних знань та вмінь 
відповідно до освітньо-професійних програм. 

Відповідальні: директори інститутів, 



 декани факультетів, завідувачі кафедр. 
Термін дії: протягом навчального 2015-2016 року. 

2.4. Залучати більше студентів-іноземців до участі в науково-дослідній роботі. 
Відповідальні: директори інститутів, 

 декани факультетів, завідувачі кафедр. 
Термін дії: протягом навчального 2015-2016 року. 

3.Інформацію Данченко Т.В., проректора з навчально-виховної роботи, про стан, 
організацію правової освіти в Університеті та шляхи вдосконалення правовиховної роботи 
прийняти до відома. 

3.1.  Активізувати впровадження проведення лекцій і круглих столів на правову 
тематику з урахуванням специфіки спеціальності і залученні до проведення лекцій 
професорсько-викладацького складу Юридичного інституту. 

Відповідальні: директори інститутів, 
 декани факультетів, завідувачі кафедр. 

Термін дії: протягом навчального 2015-2016 року. 
 
4. Інформацію Некряч А.І., проректора з наукової роботи, про стан виконання рішень, які 

були   прийняті на засідання вченої ради 29.01.2016 року – прийняти до відома. 
 
 
 
 

 


