
ПЗВО «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 25.02.2021 р. 

(протокол № 7) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової, 

позааудиторної роботи та кадрового забезпечення на фармацевтичному факультеті 

 

Доповідає: Шостак Л.Г., 

декан фармацевтичного факультету 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію декана фармацевтичного факультету Шостак Л.Г. взяти до уваги. 

1.2. З метою оптимізації освітнього процесу, забезпечення відповідного науково-

методичного рівня викладання навчальних дисциплін за спеціальністю «Фармація, 

промислова фармація», мотивації здобувачів освіти до навчання НПП випускових кафедр 

впроваджувати в освітній процес інноваційні технології та методики викладання. 

1.3. Активізувати роботу щодо публікації статей у наукових і фахових журналах, 

віднесених до науково-метричних баз. 

1.4. Активізувати науково-дослідну роботу студентів шляхом залучення  їх  до участі в 

Міжнародних і Всеукраїнських конкурсах наукових робіт і олімпіадах. 

1.5. Кураторам академічних груп проводити  виховні години щодо бережного ставлення 

до майна, енергозбереження, поведінки в гуртожитку, впровадження академічної 

доброчесності та антикорупційних заходів. 

1.6. Удосконалити форми профорієнтаційної роботи спільно з Центром 

доуніверситетської підготовки, підтримувати партнерські зв’язки з профільними 

коледжами з метою залучення випускників до навчання на факультеті. 

 

Відповідальні: декан фармацевтичного факультету, завідувачі кафедр 

Термін виконання: впродовж лютого – червня 2020-2021 н.р.. 

Результати голосування: «за» – всі, «проти» – немає,  

«утримались» – немає. Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, позааудиторної 

роботи та кадрового забезпечення підготовки іноземних громадян в Університеті 

 

Доповідає: Скиба О.М., 

завідувач відділом по роботі з іноземними громадянами 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1 Інформацію завідувача відділом по роботі з іноземними громадянами Скиби О.М. взяти 

до уваги. 

2.2. Керівникам структурних підрозділів сформувати англомовні програми, курси лекцій, 

посилити кадрове забезпечення з метою розширення набору іноземних громадян на ОП, 

за якими здійснюється підготовка в університеті. 

2.3. На засіданнях Вчених рад Навчально-наукових інститутів, факультетів, кафедр 

заслуховувати звіти про роботу з іноземними студентами. 



2.4. Залучати студентів-іноземців до безпосередньої участі в студентських наукових 

товариствах, гуртках, конференціях, круглих столах тощо. Зосередити увагу на 

позааудиторній роботі з ними. 

2.5. Науково-педагогічним працівникам удосконалювати якість викладання іноземним 

студентам з метою формування у них професійної компетентності відповідно до ОП. 

2.6. Відділу по роботі з іноземними громадянами координувати та узгоджувати свою 

роботу зі структурними підрозділами університету з метою об’єднання зусиль для якісної 

фахової підготовки іноземних студентів. 

 

Відповідальні: завідувач відділом по роботі з іноземними громадянами, 

директори навчально-наукових інститутів,  

декани факультетів, завідувачі кафедр 

Термін виконання: впродовж лютого - червня  2020-2021 начального року 

Результати голосування: «за» – всі, «проти» – немає,  

«утримались» – немає. Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про підсумки діяльності студентського самоврядування в Університеті 

  

Доповідає: Гуцуляк З.Я., 

голова Студентського парламенту 

 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Інформацію голови Студентського парламенту Гуцуляк З.Я. взяти до уваги. 

3.2. Сприяти діяльності Студентського парламенту КиМУ: 

– гарантувати подальше залучення здобувачів освіти і представників Студентського 

парламенту КиМУ до питань, пов’язаних із забезпеченням якості освіти, зокрема 

розроблення, моніторингу та внесення пропозицій до освітніх програм; 

–  зосереджувати увагу на запровадження програм подвійних дипломів, створення 

програм навчання та обміну студентами;  

–  підвищувати рівень академічної мобільності, зокрема збільшити кількість запрошених 

іноземних викладачів, у т.ч. експертів для читання лекцій; 

– залучати Студентський парламент до формування пропозицій щодо поліпшення 

освітньої діяльності, вдосконалення матеріально-технічної бази за результатами 

опитування; 

– сприяти Студентському парламенту через кураторів академічних груп  у творчій 

діяльності студентів;  

–  активізувати залучення активу Студентського парламенту до роботи з іноземними 

студентами; 

– активізувати науково-дослідну діяльність студентів (участь у конференціях, семінарах, 

друкування статей/тез тощо); 

– сприяти студентському парламенту в забезпеченню інформаційної, правової, 

психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам. 

 

Відповідальні: органи студентського самоврядування,  

директори навчально-наукових інститутів,  

декани факультетів, завідувачі кафедр 

Результати голосування: «за» – всі, «проти» – немає,  

«утримались» – немає. Одноголосно 

 

 



СЛУХАЛИ:
Різне
4. Проректора з науково-педагогічної роботи Мартиненко С.М. про рекомендацію до 
друку навчально-методичного посібника для виконання практичних робіт «Медична 
біологія» (автор: к.б.н. Полковенко О.В.); методичних рекомендацій англійською мовою: 
«Пропедевтика медичної стоматології» (автори: к.мед.н. Шупяцький І.М., к.мед.н. 
Моложанов І.О.).

УХВАЛИЛИ:
4.1. Рекомендувати до друку навчально-методичного посібника для виконання 
практичних робіт: «Медична біологія» (автор: к.б.н. Полковенко О.В.)
4.2. Рекомендувати до друку методичні рекомендації англійською мовою: «Пропедевтика 
медичної стоматології» (автори: к.мед.н. Шупяцький І.М., к.мед.н. Моложанов І.О.).

Результати голосування: «за» -  всі, «проти» -  немає, 
«утримались» -  немає. Одноголосно

Голова Вченої ради 

Вчений секретар

проф. Х.В. Хачатурян

доц. ІЛ. Судак


