
ПВНЗ «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 25.06.2020 

(протокол № 11) 

 

СЛУХАЛИ: 
1. Проректора з навчально-виховної роботи Данченко Тетяну Володимирівну про   

підсумки організації освітнього процесу та  позааудиторної  роботи  в Університеті за 

2019/2020 навчальний рік: проблеми та перспективи 

УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію проректора з навчально-виховної роботи професора Данченко Т.В. 

взяти до уваги.  

2. Керівникам структурних підрозділів:  

− постійно вдосконалювати систему внутрішнього забезпечення якості освіти шляхом 

моніторингу ОП, упровадження з 2020-2021 н.р. анкетування студентів, випускників і 

роботодавців у дистанційному режимі;  

− розширити співпрацю з роботодавцями щодо перегляду, вдосконалення освітніх 

програм і проведення спільних заходів.  

− продовжити у 2020-2021 н.р. вибір студентами освітніх компонентів в режимі on-

line;  

− розробити в 2020-21 навчальному році змістово-технологічне забезпечення 

змішаного навчання в університеті;  

− суттєво переглянути підходи до комплектації науково-педагогічних працівників, їх 

якісний відбір, ураховуючи показники науково-публікаційної активності та 

професійної майстерності;  

− проаналізувати і розглянути на Вчених радах інститутів, факультетів стан успішності 

та академічну заборгованість, розробити заходи щодо подолання негативних наслідків;  

− підвищити відповідальність за належний рівень організації навчально-методичної 

роботи, посилити особисту відповідальність за якість навчання студентів;  

− провести аналіз наявного в університеті навчально-методичного забезпечення для 

заочної форми навчання, зокрема МКР, методичних рекомендацій для виконання 

окремих видів організації навчання з урахуванням дистанційного режиму.  

3. Надавати науково-методичні рекомендації викладачам Коледжу щодо розроблення 

нових навчальних програм зі спеціальностей, ліцензованих у коледжі, з урахуванням 

новітніх ІТ і засобів навчання.  

4. Завідувачам кафедр постійно оновлювати бази і програми для практичної 

підготовки.  

  Відповідальні: директори навчально-наукових  інститутів, 

 декани факультетів, завідувачі кафедр 

Термін виконання: до 01.10.2020 р. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Проректора з науково-педагогічної роботи Мартиненко Світлану Миколаївну про 

підсумки, проблеми, перспективи наукової діяльності викладачів і студентів в 

Університеті за 2019/2020 навчальний рік 

УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи проф. Мартиненко С.М. про 

підсумки, проблеми, перспективи наукової діяльності в 2019-2020 навчальному році 

взяти до уваги. 



2. Керівникам структурних підрозділів: 

− спрямовувати науково-дослідну роботу відповідно до Законів України, Стратегії 

розвитку Університету на 2019-2025 роки, рішень Вченої ради, ректорату; 

− продовжити реалізацію наукових тем, зареєстрованих в УКРНТІ; 

− відповідально ставитися до підготовки наукової продукції, підвищуючи її якість, 

дотримуючись принципів наукової доброчесності; 

− активніше залучати студентський актив до науково-дослідної роботи в межах 

наукових тем, курсових, випускних кваліфікаційних і магістерських робіт; 

− мотивувати студентів до участі у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах, 

олімпіадах і проектах; 

− розширювати формат наукової міжнародної співпраці, грантових програмах; 

− інформацію про науково-дослідну роботу систематично розміщувати на сайті 

Університету. 

Відповідальні: керівники структурних підрозділів 

Термін: впродовж 2020-2021 н.р. 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Проректора з доуніверситетської роботи Рудаківську Світлану Вікторівну про 

підсумки доуніверситетської підготовки в Університеті за 2019/2020 навчальний рік 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію проректора з доуніверситетської підготовки Рудаківської С.В. про 

підсумки доуніверситетської підготовки в Університеті за 2019-2020 н.р. взяти до 

уваги.  

2. Активізувати роботу Центру доуніверситетської підготовки щодо розширення 

контингенту слухачів підготовчого відділення у наступному навчальному році, 

активно залучати до університетських інтелектуальних творчих програм учнів ЗСО та 

студентів коледжів м. Києва та інших регіонів України.  

3. Кожному структурному підрозділу проаналізувати можливості формування 

контингенту студентів, виявити ефективні з них і реалізовувати їх на практиці.  

4. Розширювати формат заходів структурних підрозділів у межах інноваційного 

проекту «Науковці КиМУ – школі», тижнів науки та спеціальностей тощо.  

5. Проаналізувати результати інтелектуальних проектів (Олімпіади, Універсіади, 

тестування, інших конкурсів) щодо їх профорієнтаційної спрямованості та можливості 

розширення інтелектуально привабливих програм, актуальних для старшокласників та 

їх ефективність.  

6. Активно залучати інтелектуально та творчо обдаровану молодь до науково-

дослідної, творчої діяльності (Олімпіада, Універсіада; майстер-класи, творчі конкурси 

та фестивалі).  

Відповідальні: керівники структурних підрозділів 

Термін: впродовж 2020-2021 н.р. 

 

СЛУХАЛИ: 
4. Віцепрезидента Шумигору Людмилу Іванівну про перспективні напрями розвитку 

Університету на 2020/2021 навчальний рік 

УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію про перспективні напрями розвитку Університету на 2020-2021 н.р. 

президента Хачатуряна Х.В. і віцепрезидента Шумигори Л.І. взяти до уваги.  

2. Здійснювати планування освітнього процесу, навчально-методичної, науково-

дослідної та позааудиторної роботи, кадрового забезпечення відповідно до Стратегії 

розвитку Університету на 2019-2025 роки (за циклограмою).  



3. Удосконалити матеріально-технічну та навчально-методичну базу для забезпечення 

якості освіти.  

4. Директорам ліцею, коледжу, інститутів, деканам факультетів здійснювати контроль 

за виконанням рішень, прийнятих Вченою радою Університету. 

Відповідальні: керівники структурних підрозділів 

Термін: впродовж 2020-2021 н.р. 

 

СЛУХАЛИ: 
5. Віцепрезидента Шумигору Людмилу Іванівну про перегляд ОП у 2020 році і 

затвердження їх у 2020/2021 навчальному році 

УХВАЛИЛИ: 
1 Інформацію віцепрезидента Університету Шумигори Л.І. взяти до уваги. 

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» 

 

РІЗНЕ 

СЛУХАЛИ: 

6. Проректора з науково-педагогічної роботи Мартиненко Світлану Миколаївну про 

присвоєння вченого звання доцента кафедри публічноправових дисциплін Навчально-

наукового юридичного інституту Бісюк О.С., завідувачу кафедри  публічноправових 

дисциплін. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Присвоїти вчене звання доцента кафедри публічноправових дисциплін Навчально-

наукового юридичного інституту Бісюк О.С., кандидату юридичних наук; 

2. Клопотатися перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння Бісюк 

Олені Сергіївні, кандидату юридичних наук вченого звання доцента кафедри 

публічноправових дисциплін Навчально-наукового юридичного інституту. 

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

«утримались» - немає. 

 

СЛУХАЛИ:  

7. Проректора з науково-педагогічної роботи Мартиненко С.М.: 
− про рекомендацію до друку навчального посібника “Основи суспільно-політичного 
перекладу» (німецька та українська мови). Автор: доц. Борисенко Ю.А. Рецензенти: Н.І. 
Мельник, доктор педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології факультету 
лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету; О.Ю. 
Титаренко, кандидат філологічних наук, професор кафедри англійської філології 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; І.В. Тіменко, 
к.ф.н., професор, завідувач кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин 
Київського міжнародного університету; 
− про рекомендацію до друку курсу лекцій «Актуальні проблеми германістики». 

Автор: доц. Щудла Н.М. Рецензенти: О.Ю. Титаренко, кандидат філологічних наук, 

професор кафедри англійської філології Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова; О.О. Нагачевська, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри германських мов та перекладу, директор ННІ лінгвістики та психології 

Київського міжнародного університету; 

− про рекомендацію до друку курсу лекцій «Когнітивне та дискурсивне 

мовознавство». Автор: доц. Тимошенко І.Б. Рецензенти: О.Ю. Титаренко, кандидат 

філологічних наук, професор кафедри англійської філології Національного 



педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; О.О. Нагачевська, кандидат 
філологічних наук, доцент кафедри германських мов та перекладу, директор ННІ 
лінгвістики та психології Київського міжнародного університету;
-  про рекомендацію до друку курсу лекцій «Жанрові теорії перекладу». Автори:
k. філол.н., проф. О.М. Кінщак, доц. Сахнова Н.М. Рецензенти: О.Ю. Титаренко, 
кандидат філологічних наук, професор кафедри англійської філології Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; 0 .0 . Нагачевська, кандидат 
філологічних наук, доцент кафедри германських мов та перекладу, директор ННІ 
лінгвістики та психології Київського міжнародного університету.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до друку:
l. Навчальний посібник “Основи суспільно-політичного перекладу» (німецька та 
українська мови). Автор: доц. Борисенко Ю.А. Рецензенти: Н.І. Мельник, доктор 
педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології факультету лінгвістики та 
соціальних комунікацій Національного авіаційного університету; О.Ю. Титаренко, 
кандидат філологічних наук, професор кафедри англійської філології Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; І.В. Тіменко, к.ф.н., професор, 
завідувач кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин Київського 
міжнародного університету
2. Курс лекцій «Актуальні проблеми германістики». Автор: доц. Щудла Н.М.
Рецензенти: О.Ю. Титаренко, кандидат філологічних наук, професор кафедри 
англійської філології Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова; 0 .0 . Нагачевська, кандидат філологічних наук, доцент кафедри
германських мов та перекладу, директор ННІ лінгвістики та психології Київського 
міжнародного університету
3. Курс лекцій «Когнітивне та дискурсивне мовознавство». Автор: доц. Тимошенко І.Б.
Рецензенти: О.Ю. Титаренко, кандидат філологічних наук, професор кафедри 
англійської філології Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова; 0 .0 . Нагачевська, кандидат філологічних наук, доцент кафедри
германських мов та перекладу, директор ННІ лінгвістики та психології Київського 
міжнародного університету
4. Курс лекцій «Жанрові теорії перекладу». Автори: к.філол.н., проф. О.М. Кінщак, 
доц. Сахнова Н.М. Рецензенти: О.Ю. Титаренко, кандидат філологічних наук, 
професор кафедри англійської філології Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова; 0 .0 . Нагачевська, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри германських мов та перекладу, директор ННІ лінгвістики та психології 
Київського міжнародного університету.

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

Голова Вченої ради 

Вчений секретар


