
ПВНЗ «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 27.02.2020 

 

(протокол № 7) 

 

СЛУХАЛИ: 

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

дослідної, виховної роботи та кадрового забезпечення у навчально-науковому 

медичному інституті.  

Доповідач: Кефелі-Яновська О.І., керівник  департаменту медичної освіти та 

лікувальної справи.  

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію Кефелі-Яновської О.І.  про стан, проблеми, перспективи організації 

навчально-методичної, науково-дослідної, виховної роботи та кадрового забезпечення у 

навчально-науковому медичному інституті взяти до уваги. 

1.2.   Вважати роботу навчально-наукового медичного інституту за звітний період 

задовільною. 

1.3.  Покласти на завідувачів кафедр відповідальність за підготовку повного 

комплексу навчально-методичних матеріалів.  

1.4.  Продовжити роботи з підготовки матеріалів до лекційних, практичних і 

самостійних занять англійською мовою. 

1.5.  Активізувати науково-дослідну роботу студентів спеціальності «Медицина», 

зокрема роботу наукових гуртків у межах кафедр, а також залучення до участі в 

Міжнародних і Всеукраїнських конференціях та олімпіадах. 

1.6.  Кураторам академічних груп проводити тематичні години щодо впровадження 

академічної доброчесності та антикорупційних заходів у інституті. 

Відповідальні: директор навчально-наукового медичного інституту, завідувачі 

відповідних кафедр.  

Термін виконання: протягом березня – червня 2019-2020 н.р.. 

СЛУХАЛИ: 

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

дослідної, виховної роботи та кадрового забезпечення на фармацевтичному факультеті.  

Доповідач: Шостак Л.Г., декан фармацевтичного  факультету. 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію декана факультету Шостак Л.Г. про стан, проблеми, перспективи 

організації навчально-методичної, науково-дослідної, виховної роботи та кадрового 

забезпечення на фармацевтичному факультеті, взяти до уваги. 

2.2.  З метою забезпечення належного науково-теоретичного і методичного рівня 

викладання навчальних дисциплін за спеціальністю «Фармація, промислова фармація», 

мотивації до навчання науково-педагогічним працівникам випускових кафедр продовжувати 

впроваджувати в освітній процес інноваційні технології та методики навчання. 

2.3.  Науково-педагогічним працівникам випускових кафедр активізувати роботу 

щодо публікації статей у наукових журналах, віднесених до науково-метричних баз. 

2.4.  Активізувати науково-дослідну роботу студентів шляхом залучення  їх  до 

участі в Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах і олімпіадах. 

2.5.  Кураторам академічних груп проводити  виховні години щодо бережного 

ставлення до майна, енергозбереження, поведінки в гуртожитку, впровадження академічної 

доброчесності та антикорупційних заходів.  

2.6.  Проаналізувати результати роботи над науково-дослідною темою  

«Обґрунтування критеріїв створення та стандартизації перспективних активних 

фармацевтичних інгредієнтів і лікарських засобів на основі рослинної сировини», ініціювати 

реєстрацію в УкрІНТЕІ нової теми.  




