
ПВНЗ «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»  

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 27.06.2019 

(протокол № 11) 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про підсумки організації освітнього процесу та виховної роботи  в Університеті за 

2018/2019 навчальний рік: проблеми та перспективи. 
Доповідач: проректор з навчально-виховної роботи, професор КиМУ Данченко Тетяна 

Володимирівна. 

УХВАЛИЛИ: 
1.1. Інформацію проректора з навчально-методичної роботи Данченко Т.В.  взяти до 

уваги. 

1.2. Керівникам структурних підрозділів переглянути підходи щодо комплектації 

кафедр науково-педагогічними працівниками, звернути особливу увагу на якісний підбір 

кадрів, враховуючи показники професійної активності. 

1.3. Підвищити роль керівників структурних підрозділів за належний рівень організації 

навчально-методичної роботи, а також посилити особисту відповідальність директорів 

навчально-наукових інститутів, деканів факультетів і завідувачів кафедр за якість організації 

навчання студентів. 

1.4. Продовжити надання науково-методичних рекомендацій викладачам Коледжу 

Університету щодо розробки нових навчальних програм зі спеціальностей, які ліцензовані в 

Коледжі з урахуванням новітніх інформаційних технологій та засобів навчання. 

1.5. Завідувачам кафедр заздалегідь визначати бази практик студентів та своєчасно 

укласти з керівниками таких організацій та установ базові угоди на проведення практичної 

підготовки студентів. Особливу увагу звернути на укладання довгострокових угод з 

підприємствами, організаціями і установами, що за своєю діяльністю відповідають змісту 

підготовки фахівців відповідного напряму підготовки, спеціальності. 

1.6. Провести аналіз наявного в Університеті навчально-методичного забезпечення для 

заочної форми навчання, зокрема модульних контрольних завдань, методичних рекомендацій 

для виконання окремих форм організації навчання і за необхідності розробити та затвердити 

методичні рекомендації щодо виконання випускних кваліфікаційних і магістерських робіт для 

всіх спеціальностей. 

1.7. Керівникам структурних підрозділів проаналізувати стан успішності та академічну 

заборгованість і розглянути це питання на засіданнях вчених рад навчально-наукових 

інститутів, факультетів (виявити причини, що негативно впливають на отримання студентами 

незадовільних оцінок і розробити заходи по мінімізації негативних наслідків). 

1.8. Завідувачам кафедр до 30 вересня 2019 року на засіданнях кафедр розглянути 

питання про посилення відповідальності викладачів за здійснення контролю за виконанням 

студентами курсових, випускних кваліфікаційних та магістерських робіт та дотримання графіків 

їх виконання. 

Відповідальні: директори навчально-наукових інститутів,  

декани факультетів, завідувачі кафедр 

Термін виконання: до 01.10.2019 р. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Підсумки, проблеми, перспективи наукової діяльності викладачів і студентів в 

Університеті за 2018/2019 навчальний рік. 
Доповідач: проректор з наукової роботи, професор Некряч Анастасія Іванівна. 

УХВАЛИЛИ: 
2.1. Інформацію проректора з наукової роботи Некряч А.І. взяти до уваги. 

2.2. Наукову роботу спрямовувати відповідно до Законів України, Концепції розвитку 



Університету, рішень Вченої ради Університету, ректорату, плану підготовки до 25 річчя 

Університету; успішного проведення державної атестації, входження до державного реєстру 

наукових установ. 

2.3. На засіданнях вчених рад навчально-наукових інститутів, факультетів розглядати 

питання наукової роботи, інформуючи викладачів про виконання попередньо прийнятих рішень. 

2.4. Більш вимогливо ставитися до підготовки наукової продукції, підвищуючи 

відповідальність авторів за її якість, дотримуючись принципу доброчесності. 

2.5. Активніше залучати студентську молодь до науково-дослідної роботи в межах 

наукових тем, курсових, випускних кваліфікаційних та магістерських робіт; мотивувати 

студентів до участі у міжнародних, всеукраїнських конкурсах та олімпіадах, проектах. 

2.6. Розширювати формат наукового міжнародного співробітництва, грантових програм. 

2.7. Систематично висвітлювати наукову роботу на інформаційних стендах  та сайті 

Університету. 

Відповідальні: керівники структурних підрозділів 

Термін: протягом 2019-2020 н.р. 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про перегляд ОП у 2019 році і затвердження їх у 2019/2020 н.р. 

Доповідач: віце-президент, професор Шумигора Людмила Іванівна. 

УХВАЛИЛИ: 

3.1 Інформацію віцепрезидента Університету Шумигори Л.І. взяти до уваги. 

3.2 За результатами перегляду ОП, у зв’язку із затвердженням стандартів вищої освіти, 

затвердити ОП «Медсестринство» за спеціальністю 223 «Медсестринство» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Відповідальні: гарант ОП «Медсестринство» 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про перспективні напрямки розвитку Університету на2019/2020 навчальний рік 
Доповідач: президент, професор Хачатурян Хачатур Володимирович 

УХВАЛИЛИ: 
4.1. Інформацію президента Хачатуряна Х.В. взяти до уваги. 

4.2. Затвердити перспективні напрямки розвитку Університету на 2019/2020 

навчальний рік. 

4.3. Віце-президенту Шумигорі Л.І. підготувати план реалізації поставлених завдань з 

відповідних напрямків діяльності Університету. 

 


