КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 11
засідання Вченої ради університету
від 31.05.2016 року
Заслухавши і обговоривши питання порядку денного і з метою подальшого
вдосконалення якості підготовки фахівців у Київському міжнародному університеті,
Вчена рада
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію Сидорчука Л.А., проректора з навчально-методичної роботи, про роботу
структурних підрозділів Університету щодо готовності до літньої заліково-екзаменаційної
сесії 2015-2016 та проведення підсумкової атестації прийняти до відома.
1.2. Підготувати навчально-методичне забезпечення (орієнтовні питання) до заліків та
екзаменів для формування відповідних документів з такими питаннями на кафедрах, а
також забезпечення їх наявність в читальній залі.
Відповідальні: директори інститутів,
декани факультетів, завідувачі кафедр.
Термін дії: до 06.06.2016 р.
1.3. Забезпечити підготовку модульних контрольних завдань, визначених
навчальною програмою для студентів заочної форми навчання, що виносяться на
зимову заліково-екзаменаційну сесію наступного навчального року.
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів.
Термін дії: до 10.06.2016 р.
1.4. На належному рівні організувати проведення модульних контрольних робіт
згідно графіків.
Відповідальні: завідувачі кафедр,
науково-педагогічні працівники кафедр.
Термін дії: травень-червень 2016 р.
1.5. Здійснити перевірку стану готовності випускних кваліфікаційних і
магістерських робіт, що виносяться на підсумкову атестацію.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін дії: до 03.06.2016 р.
1.6. На засіданнях кафедр заслухати наукових керівників випускних кваліфікаційних
та магістерських робіт з метою посилення контролю підготовки останніх до захисту та
запобіганню академічного плагіату.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін дії: травень-червень 2016 р.
2. Інформацію Рудаківської С.В., проректора з довузівської підготовки, про результати
роботи Підготовчого відділення за 2015-2016 навчальний рік прийняти до відома.
2.1. Проаналізувати результати профорієнтаційної роботи Підготовчого відділення
за 2015-2016 навчальний рік, спланувати діяльність ПВ за різними напрямами на 20162017 навчальний рік.
Відповідальні: Рудаківська С.В.

Термін дії: червень 2016 р.
2.2. Інститутам, факультетам обговорити на засіданнях кафедр результати
профорієнтаційної роботи, визначивши найбільш перспективні напрямки цієї роботи на
наступний навчальний рік.
Відповідальні: директори інститутів,
декани факультетів, завідувачі кафедр.
Термін дії: червень 2016 р.
2.3. Продовжити реалізацію програм “Інтелект”, “Партнери в освіті”.
Відповідальні: Рудаківська С.В.
Термін дії: за окремим графіком програм.
2.4. Розширювати мережу шкіл, центрів – активних партнерів КиМУ за такою
схемою: “Шкільна лекція – шкільний проект – районний проект – університетський
проект”, застосовуючи ігрові та творчі технології.
Відповідальні: Рудаківська С.В.
Термін дії: вересень, жовтень 2016 р.
2.5. Активізувати участь в районних, міських та регіональних інтелектуальних
проектах спільно з відповідними управліннями та департаментами освіти.
Відповідальні: Рудаківська С.В.
Термін дії: за окремим графіком.
2.6. Розширювати форми співпраці з МАН як перспективною структуроюз точки
зору залучення абітурієнтів на навчання до КиМУ.
Відповідальні: Рудаківська С.В., Чучковська О.М.
Термін дії: постійно.
2.7. Продовжити пошук нових форм залучення абітурієнтів до ліцею, коледжу,
університету.
Відповідальні: Рудаківська С.В., Чучковська О.М.
Термін дії: постійно.
3.
Інформацію Мягкової О.В., декана Економічного факультету, про роботу
факультету по організації навчально-методичної, наукової, виховної роботи та кадрового
забезпечення на економічному факультеті прийняти до відома.
3.2. Викладачам факультету зосередити увагу на підготовці навчально-методичної
літератури з профілю підготовки фахівців.
Відповідальні: завідувач кафедри, науково-педагогічні працівники кафедри.
Термін дії: постійно.
3.3. Викладачам факультету звернути особливу увагу на питання профорієнтаційної
роботи та набір абітурієнтів на навчання , включаючи студентів Коледжу.
Відповідальні: завідувач кафедри, науково-педагогічні працівники кафедри.
Термін дії: постійно.
3.4. Стратегічною метою розвитку економічного факультету на 2016-2017 н.р. вважати
забезпечення високої якості освіти, підготовки спеціалістів, конкурентоспроможних на
ринку праці та спроможних до роботи у сучасних умовах.
Відповідальні: декан факультету, завідувач кафедри.
Термін дії: постійно.
3.5. Вважати доцільною наукову тему, що досліджується на факультеті, а саме:
«Економічна стратегія розвитку України в сучасних умовах».
Відповідальні: декан факультету, завідувач кафедри.
Термін дії: протягом 2016-2017 навчального року.

3.6. Продовжити роботу з науково-педагогічним складом кафедри та цикловими
комісіями Коледжу.
Відповідальні: декан факультету, завідувач кафедри.
Термін дії: постійно.
3.7. Виховну роботу викладацького колективу спрямовувати на професійне виховання
фахівців в галузі економіки.
Відповідальні: декан факультету, завідувач кафедри.
Термін дії: постійно.
IV.
4.1. Інформацію Чучковської О.М., керівника Центру інформації, міжнародних та
громадських звʼязків, прийняти до відома і відзначити цілеспрямовану роботу Центру по
формуванню позитивного іміджу та підвищення рейтингу університету.
4.1. З метою розширення географії співпраці з телеканалами України встановити
активні зв’язки, особливо містами: Київ, Бориспіль (Київська обл.), Черкаси,
Дніпропетровськ, Запоріжжя, Львів, Харків.
Відповідальні: Чучковська О.М.
Термін дії: протягом 2016-2017 навального року.
4.2. Керівників структурних підрозділів зобов’язати інформувати Центр про
найважливіші події, місце і час проведення заходів з метою висвітлення цього
інформаційного продукту на сайті університету, в соціальних мережах, «Студентському
квитку».
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів завідувачі кафедр.
Термін дії: постійно.
4.3. Адаптувати веб-сайт КиМУ (по можливості) під використання його на популярних
нині гаджетах (телефони, планшети).
Відповідальні: Чучковська О.М.,
Термін дії: до грудня 2016 р.
5. Інформацію Некряч А.І., проректора з наукової роботи, про стан виконання рішень,
які були прийняті на засідання вченої ради 28.04.2016 року – прийняти до відома.

