
ПВНЗ «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
від 31.05.2018 

(протокол № 10) 
 
СЛУХАЛИ: 

            1.Проректора з навчально-виховної роботи Данченко Тетяну Володимирівну про  
готовність структурних підрозділів Університету до літньої заліково-екзаменаційної сесії 
2017/18 навчального року.  

УХВАЛИЛИ: 
            1.1.Інформацію проректора з навчально-виховної роботи Данченко Т.В. про 
готовність структурних підрозділів Університету до літньої заліково-екзаменаційної сесії 
2017/18 навчального року  взяти до уваги. 
            1.2. Посилити персональну відповідальність керівників структурних підрозділів, а 
саме завідувачів кафедр і директорів навчально-наукових інститутів, деканів факультетів за 
своєчасну підготовку якісного навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.  
            1.3. Посилити контроль за своєчасним відпрацюванням студентами пропущених 
навчальних занять. 

1.4.  Особливу увагу необхідно звернути на тих студентів, яким наданий 
індивідуальний графік навчання. 

1.5. При проведенні заліків і іспитів при оцінюванні студентів використовувати 
Положення про кредитно-модульну систему оцінювання знань, належним чином 
заповнювати документацію, а саме екзаменаційні відомості і залікові книжки. 

 
Відповідальні: директори навчально-
наукових  інститутів, декани факультетів.  
Термін виконання: червень 2017-2018 н.р., 
протягом 2018-2019 н.р.. 

 
СЛУХАЛИ: 

            2. Проректора з довузівської підготовки Рудаківську Світлану Вікторівну про 
підсумки довузівської  підготовки в Університеті за 2017-18 навчальний рік. 

УХВАЛИЛИ: 
           2.1. Інформацію проректора з  довузівської підготовки Рудаківської С. В. про 
підсумки довузівської  підготовки в Університеті за 2017-18 навчальний рік взяти до уваги. 
           2.2. На підсумкових засіданнях Вчених рад навчально-наукових інститутів, 
факультетів проаналізувати результати інтелектуальних проектів (Олімпіади, Універсіади, 
тестування, конкурси, пробні вступні випробування, тощо) з огляду на  профорієнтаційну 
спрямованість та можливість розширення інтелектуально та творчо привабливих програм, 
актуальних для старшокласників.  
        2.3. Центру довузівської підготовки, Центру  міжнародних та громадських зв’язків 
проаналізувати , які програми забезпечують найбільш позитивний профорієнтаційний 
результат і активно впроваджувати їх у діяльність. 
           2.4. Структурним підрозділам Університету сформувати власну базу даних  із тих 
освітніх закладів , з якими вже налагоджені тісні партнерські стосунки, з метою залучення до 
наших програм учнів шкіл  та учнів-членів МАН м. Києва та Київської області.  
           2.5. Продовжити  тісну співпрацю з педагогічними працівниками шкіл та коледжів              
м. Києва, Київської обл., інших регіонів України, розширюючи спільні освітні проекти, 
залучаючи учнів шкіл та студентів коледжів до участі у різноманітних заходах, включаючи 
тижні спеціальностей. 
        2.6. Центру довузівської підготовки  продовжити роботу щодо збільшення 
контингенту слухачів на підготовчому відділенні та поглиблення рівня освітнього процесу на 
курсах. 



            2.7. З метою утвердження іміджу КиМУ активізувати діяльність   
представників  Центру міжнародних та громадських зв’язків, Центру довузівської 
підготовки, а також відповідальних осіб усіх структурних підрозділів, що являють собою 
інформаційно-комунікативну групу,  для поглиблення профорієнтаціі старшокласників, 
особливо у першому півріччі. 
            2.8. Інформаційному центру удосконалювати інформаційно-комунікативну складову 
своєї діяльності, постійно здійснювати моніторинг комунікативних зв’язків щодо проведених 
заходів та працювати над оновленням сайту, залучаючи для цього структурні 
підрозділи,виявляючи загальні тенденції зацікавленості абітурієнтів. 

 
Відповідальні: проректор з довузівської  
підготовки, керівник Центру міжнародних 
та громадських зв’язків, керівники 
структурних підрозділів  
Термін виконання: червень 2018 н.р., 
протягом 2018-2019 н.р.. 

 
 

СЛУХАЛИ: 
           3.  Декана економічного факультету  Опаленко  Аллу Миколаївну  про стан, 
проблеми, перспективи організації  навчально-методичної, наукової, виховної роботи та 
кадрового забезпечення на економічному факультеті. 
          Про хід реалізації теми, зареєстрованої в УкрІНТЕІ: «Організаційний механізм 
залучення  інвестицій в економіку України. 

 
УХВАЛИЛИ: 

          3.1. Інформацію декана економічного факультету Опаленко А. М. про стан, проблеми, 
перспективи організації навчально-методичної, наукової, виховної роботи та кадрового 
забезпечення на економічному факультеті, про хід реалізації теми, зареєстрованої в 
УкрІНТЕІ: «Організаційний механізм залучення  інвестицій в економіку України»   взяти до 
уваги. 
           3.2. Науково-педагогічним працівникам факультету спрямувати навчальну, методичну 
та наукову роботу  відповідно до вимог вищої освіти, забезпечуючи підготовку 
висококваліфікованих фахівців у сфері економіки. 
           3.3. Активізувати роботу над науковим дослідженням, що зареєстроване в 
Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації на тему: 0116U005366 
«Організаційний механізм залучення  інвестицій в економіку України», зокрема збільшити 
кількість публікацій у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз. 
           3.4. Продовжити зміцнювати кадрове забезпечення науково-педагогічного складу 
факультету, кафедри та циклової комісії коледжу. 
           3.5. Виховну роботу спрямувати на професійну підготовку  фахівців   відповідно  до          
напрямів та спеціальностей. 
           3.6. Науково-педагогічним працівникам факультету зосередити увагу на 
профорієнтаційній роботі з абітурієнтами, з метою залучення їх до навчання за профілем 
факультету. Особливу увагу звернути на випускників коледжів, які навчаються за 
економічними спеціальностями. 
           3.7. Вважати стратегічною метою розвитку економічного факультету на 2018-2019 н.р. 
забезпечення більш високого рівня підготовки фахівців, конкурентоспроможних на 
вітчизняному та зарубіжному ринках праці.  
  


