
КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 10 
засідання Вченої ради університету 

 
від 28.04.2016 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 Волянюка О.Д, директора Юридичного інституту, про роботу 
організації навчально-методичної, наукової, виховної роботи та кадрового забезпечення в 
інституті прийняти до відома. 

1.2. Продовжувати оптимізувати завдання на курсові проекти (роботи) з метою 
залучення студентів до якісної навчально-наукової роботи і підвищення якості 
навчально-виховного процесу. 

Відповідальні: директор інституту, завідувачі кафедр. 
Термін дії: постійно. 

1.3.Зосередити увагу науково-педагогічного складу на профорієнтаційній роботі, з 
метою набору студентів на навчання за профілем Інституту.  

Відповідальні: директор інституту, завідувачі кафедр. 
Термін дії: постійно. 

1.4.Продовжити роботу по формуванню якісного науково-викладацького складу 
циклової комісії з правознавства в Коледжі університету. 

Відповідальні: директор інституту, завідувачі кафедр. 
Термін дії: постійно. 

1.5.Продовжити виконання наукової теми «Реформування правової системи України в 
умовах національних та міжнародних тенденцій розбудови правової та соціальної 
держави» (державний реєстраційний номер в УкрІНТЕІ – 0114U003583). 

Відповідальні: директор інституту, завідувачі кафедр. 
Термін дії: постійно. 

 
2. Інформацію Кривошеї Г.П., директора Інституту журналістики, про стан, проблеми, 

перспективи організації навчально-методичної, наукової, виховної роботи та 
кадрового забезпечення в інституті журналістики прийняти до відома. 

2.1. Професорсько-викладацькому складу в подальшій роботі головну увагу зосередити 
на вдосконаленні практичної підготовки студентів до роботи в засобах масової 
інформації. 

Відповідальні: директор інституту, завідувачі кафедр. 
Термін дії: протягом 2015-2016 навчального року. 

2.2. Активізувати наукову діяльність викладачів та студентів, залучаючи їх до 
формування національного інформаційного простору, підвищення ефективності, 
дієвості редакційних колективів, забезпечення студентів методикою організації та 
підготовки до друку, передачі в ефір матеріалів на екстремальну тематику.  

Відповідальні: директор інституту, завідувачі кафедр. 
Термін: протягом 2015-2016 навчального року. 

 
 
 
 
 



 
 
 

2.3. Посилювати виховний вплив професорсько-викладацького складу на студентів, 
вдосконалюючи при цьому методику організації творчих зустрічей з працівниками 
редакцій, літературно-музичних вечорів, які б сприяли вихованню у майбутніх 
журналістів почуття гордості за свою професію, відповідальність за якість 
інформаційного продукту. 

Відповідальні: директор інституту, завідувачі кафедр. 
Термін: протягом 2015-2016 навчального року. 

 
3. Інформацію Рибаєвої Діани, голови Студентського уряду, про Молодіжну політику в 

КиМУ, стан і перспективи прийняти до відома. 

 

4. Інформацію Некряч А.І., проректора з наукової роботи, про стан виконання рішень, які 
були   прийняті на засідання вченої ради 31.03.2016 року – прийняти до відома. 

 

 


