
ПЗВО «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 28.01.2021 р. 

(протокол № 6) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про підсумки поточного контролю та організацію освітнього процесу в Університеті в 

першому півріччі, завдання на друге півріччя 2020-2021 навчального року  

 

Доповідає: Данченко Т.В., 

проректор з навчально-виховної роботи 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію проректора з навчально-виховної роботи, професора Данченко Т.В. взяти 

до уваги 

1.2. Керівникам структурних підрозділів переглянути підходи до комплектації кафедр 

НПП, зосередити особливу увагу на якості викладання, рейтинг серед студентів і 

показники науково-публікаційної активності  

1.3. Підвищити особисту відповідальність керівників структурних підрозділів за якість 

організації освітнього процесу і навчально-методичної роботи  

1.4. Завідувачам кафедр своєчасно визначати бази проходження студентами практик, 

укладати з керівниками довгострокових угоди про проведення практичної підготовки 

студентів 

1.5. Проаналізувати навчально-методичне забезпечення для студентів ЗФН, зокрема МКЗ, 

методичних рекомендацій  

1.6. Керівникам структурних підрозділів розглянути на Вчених радах 

інститутів/факультетів стан успішності та академічної заборгованості студентів, виявити 

причини, які негативно впливають на успішність студентів 

1.7. На засіданнях кафедр розглянути питання про посилення відповідальності викладачів 

за здійснення контролю за  виконанням та дотриманням графіку виконання студентами 

курсових, ВКР 

 

Відповідальні: директори навчально-наукових інститутів,  

декани факультетів, завідувачі кафедр 

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

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

«утримались» – немає. Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про підсумки науково-дослідної роботи за 2020 календарний рік 

 

Доповідає: Мартиненко С.М., 

проректор з науково-педагогічної роботи 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, професора Мартиненко С.М. 

взяти до уваги 

2.2. Вдосконалити якість і результативність наукової роботи на основі:  



− Підвищення рівня дослідницької культури та академічної доброчесності 

− Стимулювання НПП до публікаційної активності, розміщення статтей у наукових 

виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus/Web of Science 

− Активізації та впровадження прикладних і науково-технічних досліджень 

− Підвищення результативності участі здобувачів освіти у заходах наукової конкуренції 

− Забезпечення сприятливих умов для діяльності Наукового товариства здобувачів 

освіти і молодих учених Університету 

− Сприяння розвитку корпоративної культури і наукових стандартів у професійному та 

міжособистісному спілкуванні 

− Підняття статусу наукових фахових видань Університету (присвоєння категорії Б)  

 

Відповідальні: 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 організацію роботи зі стейкхолдерами 

 

Доповідає: Шумигора Л.І., 

віцепрезидент КиМУ  

 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Інформацію віцепрезидента, професора Шумигори Л.В. взяти до уваги 

3.2. Структурним підрозділам Університету проводити збір і аналіз пропозицій зовнішніх 

і внутрішніх стейкхолдерів, враховуючи їх під час перегляду ОП, винести на розгляд ВР 

Університету узагальнені пропозиції від інститутів/факультетів 

3.3.  Здійснювати обмін інформацією з проблемних питань забезпечення якості вищої 

освіти з оцінювання результатів навчання здобувачів освіти з внутрішніми 

стейкхолдерами на рівні відповідальності (структурні підрозділи Університету) 

3.4. Впроваджувати пропозиції внутрішніх стейкхолдерів і публічно висвітлювати 

результати їхньої діяльності  

 

Відповідальні: директори навчально-наукових інститутів,  

декани факультетів, завідувачі кафедр 

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

«утримались» – немає. Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про результати опитування здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 

працівників, стейкхолдерів про організацію освітнього процесу та якість надання освітніх 

послуг в Університеті 

 

Доповідає: Судак І.І., 

завідувач відділом забезпечення якості освіти 

 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Інформацію завідувача  відділом забезпечення якості освіти Судак І.І. взяти до уваги. 

4.2. Здійснювати постійний контроль за реалізацією освітнього процесу та наукової 



ДІЯЛЬНОСТІ.
4.3. Проводити моніторинг освітніх технологій, управління ресурсним потенціалом 
Університету.
4.4. Здійснювати контроль за станом прозорості освітньої діяльності, оприлюднювати 
інформацію про його результати.
4.5. Розробити рекомендації щодо поліпшення якості освітньої діяльності, здійснення 
стратегічного планування Університету тощо.
4.6. Активізувати участь НПП у проходженні закордонного стажування, вивчення 
перспективного зарубіжного досвіду, створювати програми навчання та обміну з іншими 
ЗВО-партнерами.
4.7. Підвищувати рівень академічної мобільності, збільшувати кількість запрошених 
іноземних викладачів, експертів для читання навчальних курсів.

Відповідальні: директори навчально-наукових інститутів,
декани факультетів, завідувачі кафедр 

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

СЛУХАЛИ:
Різне
5. Проректора з науково-педагогічної роботи Мартиненко С.М. про рекомендацію до 
друку навчального посібника «Пропедевтика терапевтичної стоматології» для студентів 
з англійською мовою навчання стоматологічних факультетів закладів вищої освіти 
(колектив авторів Шупяцький І.М., Моложанов І.О., Захрі Чейбані).

УХВАЛИЛИ:
5.1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Пропедевтика терапевтичної 
стоматології» для студентів з англійською мовою навчання стоматологічних факультетів 
закладів вищої освіти (колектив авторів Шупяцький І.М., Моложанов І.О., Захрі Чейбані).

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

Голова Вченої 

Вчений

Х.В. Хачатурян 

доц. І.І. Судак


