
ПЗВО «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

від 26.12.2019
(протокол № 5)

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

виховної роботи та кадрового забезпечення, особливості профільного навчання та 
допрофільної підготовки в Ліцеї КиМУ .
Доповідач: директор Ліцею Н.Ю.Педос
УХВАЛИЛИ:

1.1. Інформацію директора Ліцею Н.Ю.Педос про стан, проблеми, перспективи 
організації навчально-методичної, наукової, виховної роботи та кадрового забезпечення, 
особливості профільного навчання та допрофільної підготовки в Ліцеї КиМУ взяти до 
відома.

1.2. Визнати роботу Ліцею КиМУ задовільною.
1.3. Посилити відповідальність науково-педагогічного колективу Ліцею за роботу 

з обдарованими дітьми, учнями, що мають особливий інтерес до вивчення окремих 
дисциплін.

1.4. Посилити контроль за викладанням навчальних предметів англійською мовою 
(за авторською методикою професора Хачатуряна Х.В.).

1.5. Активізувати роботу методичних об’єднань вчителів Ліцею, надавати 
системну психолого-методичну підтримку молодим вчителям і педагогам, які переходять на 
викладання англійською мовою.

1.6. Звернути особливу увагу на створення сприятливих умов для профільного 
навчання.

1.7. Продовжити організацію дистанційного навчання, розробити різнорівневі 
завдання на базі силабусу.

1.8. Залучати батьків і представників громадськості для вирішення пріоритетних 
завдань Ліцею.

1.9. Кураторам груп систематично проводити тематичні години про бережне 
ставлення до майна і енергозбереження.

Відповідальні: директор та заступники директора Ліцею 
Термін виконання: протягом січня - червня 2019-2020 навчального року.

СЛУХАЛИ:
2. Про стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, науково- 

дослідної, позааудиторної роботи і кадрового забезпечення в Коледжі КиМУ директора 
Коледжу КиМУ Т.Г.Скворцову, яка окреслила особливості освітнього процесу, позаурочної 
діяльності, інших напрямків роботи та перспективи розвитку (доповідь додається).

УХВАЛИЛИ:
2.1. Інформацію директора Коледжу Т.Г.Скворцової про стан, проблеми, перспективи 

організації навчально-методичної, науково-дослідної, позааудиторної роботи і кадрового 
забезпечення в Коледжі КиМУ взяти до відома.

2.2. Визнати роботу педагогічного колективу за звітній період задовільною.
2.3. Посилити відповідальність голів циклових комісій за організацію і забезпечення 

освітнього процесу.
2.4. Активізувати науково-дослідну роботу студентів шляхом удосконалення діяльності 

наукових гуртків, залучати студентів до участі в наукових заходах різного рівня 
(міжнародних, всеукраїнських конкурсах та олімпіадах).

2.5. Посилити контроль за проведення навчання англійською мовою та фаховим рівнем 
викладання дисциплін.

2.6. Удосконалити роботу зі старостами та кураторами груп щодо відпрацювання 
пропущених занять, дотримання дисципліни.



2.7. Кураторам академічних груп систематично проводити тематичні виховні години 
щодо дбайливого ставлення до майна та енергозбереження.

2.8. Спрямувати взаємодію із органами студентського самоврядування на 
вдосконалення та підвищення якості освітнього процесу, формування духовності та культури
поведінки, активної соціальної позиції студентів. 
Відповідальні: директор Коледжу, заступники, голови циклових комісій.

Термін виконання: протягом січня - червня 2019-2020 начального року.
СЛУХАЛИ:

3. Про затвердження Правил прийому до ПЗВО «Київський міжнародний 
університет» у 2020 році.

Доповідач: проректор з навчально-виховної роботи к.ю.н., доцент Данченко Т.В., 
УХВАЛИЛИ:

3.1. Затвердити правила прийому до ПЗВО «Київський міжнародний університет» у
2020 році

Голова Вченої ради

Вчений секретар

проф. Х.В. Хачатурян

доц.. І.І.Судак


