
ПВНЗ «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 29.05.2019 
(протокол № 10) 

СЛУХАЛИ: 
1. Про готовність структурних підрозділів Університету до літньої заліково-

екзаменаційної сесії 2018/19 навчального року.   
 Доповідач: проректор з навчально-виховної роботи, професор КиМУ Данченко 

Тетяна Володимирівна.   
УХВАЛИЛИ: 

  1.1. Інформацію проректора з навчально-виховної роботи Данченко Т.В. про 
готовність структурних підрозділів Університету до літньої заліково-екзаменаційної сесії 
2018/19 навчального року  взяти до уваги. 
           1.2. Посилити персональну відповідальність керівників структурних підрозділів, а 
саме завідувачів кафедр, директорів навчально-наукових інститутів, деканів факультетів за 
своєчасну підготовку навчально-методичного забезпечення для літньої заліково-
екзаменаційної сесії. 
           1.3.При проведенні заліків і екзаменів під час оцінювання студентів використовувати 
Положення про кредитно-модульну систему оцінювання знань КиМУ. 

Відповідальні: завідувачі кафедр,  директори навчально-наукових  інститутів, декани 
факультетів.  

Термін виконання: червень 2018-2019 н.р.,  
СЛУХАЛИ: 

2. Про підсумки довузівської підготовки в Університеті за 2018/19 
навчальний рік. 

Доповідач: проректор з довузівської підготовки, професор КиМУ Рудаківська 
Світлана Вікторівна.  

УХВАЛИЛИ: 
2.1. Інформацію проректора з  довузівської підготовки Рудаківської С. В. про підсумки 

довузівської  підготовки в Університеті за 2018-19 навчальний рік взяти до уваги. 
2.2. Проаналізувати під час вступної кампанії результати масштабних інтелектуальних 

проектів (Олімпіади, Універсіади, тестування, інших конкурсів) з огляду на 
профорієнтаційну спрямованість та можливість розширення інтелектуально привабливих 
програм актуальних для старшокласників, їх результативність та ефективність. 

2.3. Проаналізувати результати діяльності підготовчого відділення, продовжити роботу 
щодо розширення контингенту слухачів у наступному році, для цього активно залучати до 
інтелектуальних  та творчих програм учнів шкіл, з якими співпрацює КиМУ. 

2.4. Продовжити розширювати формат заходів структурних підрозділів в межах, 
започаткованих у поточному навчальному році, у тому числі інноваційний проект «Науковці 
КиМУ –школі», тижні науки тощо. 

2.5. Розширювати спектр наукових послуг, які можуть надавати науково-педагогічні, 
педагогічні працівники КиМУ середнім загальноосвітнім навчальним закладам. 

Відповідальні: проректор з довузівської підготовки. 
 Термін виконання: червень 2018-2019 н.р., протягом 2019-2020 н.р..  

СЛУХАЛИ: 
3. Про підсумки міжнародної та громадської діяльності Університету 
Доповідач: керівник Центру міжнародних та громадських зв’язків Чучковська Ольга 

Миколаївна 
УХВАЛИЛИ: 
3.1. Інформацію керівника Центру міжнародних та громадських зв'язків КиМУ 

Чучковської О.М. взяти до уваги. 
3.2.  З метою покращення реалізації концепції іміджевої політики КиМУ, зокрема, 

проекту «Професійний вибір через профільне навчання» у 2019-2020 н.р. створити 



комунікативно-інформаційну  групу із числа керівників навчально-наукових інститутів та 
факультетів (додаток №1), яка б представляла структурні підрозділи та забезпечувала 
читання профільних лекцій. 

3.3.   Розробити план PR-заходів до святкування 25-річчя КиМУ. 
3.4.  Зобов’язати всі структурні підрозділи інформувати Центр міжнародних та 

громадських зв’язків про події, місце і час  проведення заходів з метою своєчасної 
організації зйомок і підготовки інформаційного матеріалу працівниками Центру для їх 
висвітлення на сайті Університету, а також надавати інформацію про участь науковців у 
конференціях, конкурсах, змаганнях за межами  Університету для розміщення  на сайті 
КиМУ  та  соціальних мережах: Facebook, Twitter, Instagram. 

Відповідальні: керівник Центру міжнародних та громадських зв'язків, директора ННІ, 
декани факультетів 

 


