
КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

ПРОТОКОЛ № 11 

Засідання вченої ради Київського міжнародного університету 

від 26.06.2017 року 

Заслухавши і обговоривши питання порядку денного і з метою подальшого 

вдосконалення якості підготовки фахівців у Київському міжнародному університеті,  

Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Про підсумки організації навчального процесу та виховної роботи в Університеті за 

2016/2017 навчальний рік: проблеми та перспективи.  

Доповідач: проректор з навчально-виховної роботи КиМУ, кандидат юридичних наук, 

професор  Данченко Тетяна Володимирівна. 

1. Головним завданням Університету в 2017/2018 навчальному році є організація 
навчального процесу та навчально-методичного забезпечення з урахуванням чергової 
акредитації  

2. Керівникам структурних підрозділів суттєво переглянути підходи щодо 
комплектації кафедр науково-педагогічними працівниками, звернути особливу увагу на 
якісний підбір кадрів, його омолодження особливо викладачів з науковими ступенями 
доктора наук та вченим званням професора, провести заходи щодо закріплення таких осіб за 
кафедрами. 

3 Посилити роль керівників структурних підрозділів щодо якісного відбору молодих 
викладачів для навчання в аспірантурі та кінцевого результату такої роботи. 

4. Підвищити відповідальність керівників структурних підрозділів за належний рівень 
організації навчально-методичної роботи відповідного структурного підрозділу, а також 
посилити особисту відповідальність директорів, деканів і завідувачів кафедр за якість 
організації навчання за кредитно-модульною системою оцінювання якості знань студентів.  

5. Продовжити надання науково-методичних рекомендацій викладачам Коледжу 
Університету щодо розробки нових навчальних програм зі спеціальностей, які ліцензовані в 
коледжі з урахуванням новітніх інформаційних технологій та засобів навчання.  

6. Під час літніх канікул необхідно спрямувати зусилля професорсько-викладацького 
складу на підготовку електронних варіантів курсів лекцій з  окремих дисциплін та надати до 
навчальної бібліотеки Університету 

7. 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.  



9. Провести аналіз наявного в університеті навчально-методичного забезпечення для 
заочної форми навчання, зокрема модульних контрольних завдань, методичних 
рекомендацій для виконання окремих форм організації навчання і при необхідності 
розробити та затвердити методичні рекомендації щодо виконання випускних 
кваліфікаційних і магістерських робіт для всіх спеціальностей. 

10. Науково-педагогічному складу, який буде викладати нові спеціалізовані курси 
дисциплін вибіркового циклу, до 30 вересня 2017 року треба розробити робочі навчальні 
програми, навчально-методичні комплекси та підготувати конспекти лекцій, які необхідно на 
початку семестру надати для затвердження кафедрою.  

11. Керівникам структурних підрозділів проаналізувати стан успішності та академічну 
заборгованість і розглянути на Вчених 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. 

12. Завідувачам кафедр до 30 вересня 2017 року 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.  

 

Відповідальні: Проректор з навчально-виховної роботи 

Термін: протягом навчального 2017 року 

 

2. Підсумки, проблеми, перспективи наукової діяльності викладачів і студентів в 

Університеті за 2016/2017 навчальний рік. 

Доповідач: проректор з наукової роботи КиМУ, доктор політичних наук, професор 

Некряч Анастасія Іванівна. 

1. Інформацію проректора з наукової роботи Некряч А.І. про «Підсумки, проблеми, 

перспективи наукової діяльності викладачів і студентів в Університеті за 2016/2017 

навчальний рік» прийняти до відома. 

2. Керівникам навчально-наукових підрозділів здійснювати наукову роботу 

відповідно до Законів України «Про вищу освіту» (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004, «Про наукову 

і науково-технічну    діяльність» (ВВР), 2016, № 3, ст.25.   

3. Вчені ради Інститутів по-справжньому повинні стати   центрами  координації 

науково- дослідницької роботи, спрямованої на підготовку сучасних фахівців (відповідно до 

положень про вчені ради). Кожен структурний підрозділ повинен розробити власне 

Положення про  наукову роботу і  вчені ради. 

  4. Науковому відділу розробити   Положення про  рейтинг на кращу організацію 

наукової роботи серед структурних підрозділів, викладачів, студентів.  



 5. Студентська робота повинна бути предметом постійної уваги професорсько-

викладацького складу.  Активніше залучати студентську молодь до  роботи в наукових 

школах викладачів. 

 6 . Керівникам структурних підрозділів     забезпечити:  

– реалізацію наукових тем, зареєстрованих в УКРНТЕЇ. 

– підготовку статей і розміщення їх в збірниках , що входять в науко метричну базу. 

– участь  студентів   у міжнародних  і Всеукраїнських  конкурсах та олімпіадах. 

 
Відповідальні: Проректор з наукової роботи 

Термін: протягом навчального 2017 року 

 

3. Про перспективні напрямки розвитку Університету на 2017/2018 навчальний рік. 

Доповідач: Віце-президент КиМУ, професор Шумигора Людмила Іванівна. 

    Заслухавши й обговоривши перспективні напрямки розвитку Університету на 

2017/2018 навчальний рік Вчена рада. 

1. Інформацію Віце-президента КиМУ Шумигори Л.І. «Про перспективні напрямки 

розвитку Університету на 2017/2018 навчальний рік» прийняти до відома. 

2. Затвердити перспективні напрямки розвитку університету КиМУ 2017/2018 

навчальний рік. 

3. Керівникам структурних підрозділів, професорсько-викладацького складу, 

забезпечити в повному обсязі реалізацію перспективних завдань. 

 
 

 


