
КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ВЧЕНА РАДА 

 
РІШЕННЯ № 1 

засідання Вченої ради університету 
 

від 30.08.2016 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. Про перспективний план розвитку та завдання, що стоять перед Університетом у 

новому навчальному році. 
 

1. Ухвалили пріоритетні напрямки розвитку Київського міжнародного університету на 
2016-2017 рр. 

2. Керівникам навчально-виховних підрозділів розробити методологічні засади своєї 
роботи у руслі зазначених пріоритетних напрямків розвитку університету у вказаний 
період. 

3. Проаналізувати вкрай важливі цільові завдання розвитку Київського міжнародного 
університету. 

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів.  
Термін дії: протягом навчального 2016-2017 року. 

2. Про результати прийому до Університету в 2016 році та про особливості організації в 
Університеті довузівської підготовки в 2016/17 навчальному році. 

Відповідним керівникам структурних підрозділів до 20 вересня 2016 року 
1. Проаналізувати підсумки вступної кампанії 2016 р. на засіданнях кафедр та вчених 

радах відповідних структурних підрозділів. 
 

2. Надати конкретні пропозиції: 
1) щодо залучення старшокласників на підготовче відділення відповідно до всіх 

спеціальностей до 20 вересня 2016 р. 
2) щодо активізації профорієнтаційної роботи в 2016-2017 н.р. 

3. Провести моніторинг серед нових студентів з метою виявлення найбільш 
ефективних підходів до залучення абітурієнтів до університету та коледжу. 

4. Спланувати активну профорієнтаційну роботу по школах у вересні місяці із 
залученням викладацького складу з метою набору на ПВ (вересень) відповідно до 
своїх спеціальностей. 

5. Закріпити за кожним структурним підрозділом базові школи відповідно до своїх 
спеціальностей з метою активної співпраці з керівництвом шкіл та організації 
спільних профорієнтаційних заходів. 

6. Продовжити ефективну практику проведення спільних програм з середніми 
навчальними закладами у форматі «Школа – КиМУ» та дні КиМУ у школах» 
впродовж навчального року. 

7. Продовжувати та розширювати практику проведення проектних творчих конкурсів, 
проектних вступних випробувань та організації молодіжних фестивалів. 

8. Продовжити активну співпрацю з МАН м. Києва та Київської області впродовж 
навчального року. 

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів.  
Термін дії: протягом навчального 2016-2017 року. 



 
3. Про особливості організації навчального процесу у 2016/17 навчальному році. 

Керівникам структурних підрозділів: 
1. Провести внутрішній самоаналіз освітньої і наукової діяльності за кожним напрямом 

підготовки. 
2. Здійснити аналіз навчально-методичного забезпечення кожної спеціальності, 

враховуючи сучасні підходи, форми і методи викладання. 
3. Підвищити рівень наукової роботи в структурних підрозділах КиМУ. 
4. Удосконалити роботу по розподілу вибіркових дисциплін в освітньому процесі з кожної 

спеціальності. 
5. Сформувати паспорти спеціалізацій з кожної спеціальності. 
6. Провести сертифікацію тренінгових програм, розроблених викладачами КиМУ. 
7. Провести на належному рівні акредитацію спеціальностей, запланованих на 2016-17 рік. 

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів.  
Термін дії: протягом навчального 2016-2017 року. 

 

 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
Проректорів за напрямками діяльності 

 

                                                                      


