
КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ № 9 

Засідання вченої ради Київського міжнародного університету 

Від 26.04.2017 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 стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової, 

виховної роботи та кадрового забезпечення в Навчально-науковому юридичному 

інституті. 

Доповідач: директор Навчально-наукового юридичного інституту, к.ю.н., доцент 

Панфілова Юлія Михайлівна. 

         1. Інформацію директора Навчально-наукового юридичного інституту Панфілової 

Ю.М. про стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової, виховної 

роботи та кадрового забезпечення в інституті – прийняти до відома. 

 2. Роботу Вченої Ради Навчально-наукового юридичного інституту спрямувати на 

забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців. Заслуховувати на засіданнях Вченої 

ради результати стану відпрацювання студентами пропущених занять, а також заслуховувати 

звіти завідувачів кафедр про організацію та перспективи розвитку діяльності кафедр 

юридичного інституту. 

3. Здійснювати організацію навчальної роботи за вимогами вищої освіти на 

відповідних освітніх рівнях, впроваджуючи наукові, науково-технічні, інноваційні і 

методичні інновації. 

4. Продовжити 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). 

5. Продовжити практику проведення «Тижня правових знань» залучаючи до цього 

наукове студентське товариство, а також учнів старших класів та студентів профільних 

коледжів. 

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. 



7. Науково-педагогічному складу Навчально-наукового юридичного інституту 

зосередити увагу на профорієнтаційній роботі, з метою набору студентів на навчання за 

профілем юридичного інституту.  

Відповідальні: директор інституту, завідуючі кафедр 

Термін: протягом навчального 2017 року 

2. Про стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової, 

виховної роботи та кадрового забезпечення в Навчально-науковому інституті 

журналістики. 

Доповідач: директор Навчально-наукового інституту журналістики, к.і.н., доцент   

Самойлов Олексій Федорович. 

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

наукової, виховної роботи та кадрового забезпечення в Навчально-науковому інституті 

журналістики заслухати та прийняти до уваги; 

2) На засіданнях Вченої ради Навчально-наукового інституту журналістики 

розглядати актуальні питання навчально-методичного забезпечення. 

3) Навчальну роботу в Інституті реалізовувати у контексті вимог вищої освіти та 

Болонського процесу, активно впроваджувати освітні інновації; 

4) Розвивати міжнародне співробітництво у рамках укладених міжнародних договорів 

із ВНЗ-партнерами. Продовжити практику проведення майстер-класів для студентів із 

запрошенням провідних журналістів України; 

5) посилити наукову роботу професорсько-викладацького складу Інституту та 

збільшити кількість наукових публікацій у міжнародних виданнях, що входять до науково-

метричних баз Scopus та Web of science; 

6) Студентську наукову роботу активізувати через наукові товариства; залучати 

студентів до участі у конференціях, круглих столах. Проводити загальноінститутські 

конференції, присвячені актуальним проблемам становлення та розвитку вітчизняної та 

зарубіжної журналістики; 

7) Проводити виховну роботу зі студентами, які мають пропущені та невідпрацьовані 

заняття, академічну заборгованість; Особливу увагу приділити студентам І курсу, 

роз’яснюючи їм базові навчально-виховні підходи, прищеплювати їм базові цінності: на 

засадах патріотизму та гуманізму. Питання виховної роботи постійно заслуховувати на 

засіданнях кафедр; 

8) Керівництву Навчально-наукового інституту спільно з Центром довузівської 

підготовки продовжити профорієнтаційну роботу з учнями старших класів шкіл м. Києва, 

спрямовану на забезпечення набору студентів за профільними спеціальностями Навчально-

наукового інституту журналістики; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


