
ПЗВО «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28.08.2020 р.
(протокол № 1)

СЛУХАЛИ:
1. Про хід вступної кампанії у 2020 році доповіла заступник голови, 
відповідальний секретар приймальної комісії Данченко Т.В., довівши до відома 
присутніх статистичні дані щодо кількості вступників до Університету в поточному 
навчальному році, провела порівняльний аналіз динаміки показників, порівняно з 
минулими роками. Робота приймальної комісії продовжується до 12 вересня 2020 
року.
УХВАЛИЛИ:
1.1 Інформацію Данченко Т.В., заступника голови приймальної комісії, про 
результати прийому до Університету в 2020 році взяти до уваги.
1.2 Керівникам структурних підрозділів на засіданнях вчених рад ННІ, факультетів 
проаналізувати результати вступної кампанії і визначити концепції розвитку 
спеціальностей.
1.3 Продовжити роботу із профільними для кожного структурного підрозділу 
закладами середньої освіти, Коледжами, Ліцеями, визначивши основні 
концептуальні завдання співпраці задля диференціації та індивідуалізації 
профорієнтаційної роботи.

Відповідальні: Рудаківська С.В. 
керівники структурних підрозділів 

Термін: протягом 2020-2021 н.р.

СЛУХАЛИ:
2. Про особливості організації освітнього процесу в 2020/2021 навчальному 
році доповіла віцепрезидент Шумигора Л.І., яка визначила основні завдання 
освітньої діяльності Університету на поточний навчальний рік, зокрема 
забезпечення високої якості набору вступників, оновлення змісту освітніх програм, 
підвищення якості навчання, формування освітнього середовища з метою всебічного 
професійного розвитку та становлення студентів, системи професійного супроводу 
випускників Університету.
УХВАЛИЛИ:
2.1 Інформацію віцепрезидента Університету Шумигори Л.І. взяти до уваги.
2.2 Адаптувати та вдосконалити навчальні плани, програми навчальних дисциплін, 
засоби діагностики якості навчання з усіх ліцензованих спеціальностей відповідно до 
вимог МОН України.
2.3 Провести акредитації відповідних освітньо-професійних програм (за графіком).
2.4 Оптимізувати систему управління освітнім процесом, науково-методичне та 
матеріально-технічне забезпечення в умовах карантину.
2.5 Впроваджувати в освітній процес сучасні ІКТ для забезпечення якості підготовки 
майбутніх фахівців відповідно до вимог Державних стандартів.
2.6 Розширити співпрацю із зарубіжними ЗВО з метою реалізації спільних освітніх 
програм «Подвійний диплом».

Відповідальні: віцепрезидент, проректори, 
директори навчально-наукових інститутів,

декани факультетів 
Термін виконання: вересень-жовтень 2020/2021 н.р.



СЛУХАЛИ:
3. Про перегляд ОП у 2020 році і затвердження їх у 2020/2021 н.р., доповіла 
віцепрезидент Шумигора Л.І., довівши до відома присутніх про результати 
перегляду ОП за спеціальністями 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 
та регіональні студії» і 191 «Архітектура та містобудування» для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти у зв’язку із затвердженням стандартів вищої 
освіти.
УХВАЛИЛИ:
3.1 Інформацію віцепрезидента Університету Шумигори Л.І. взяти до уваги.
3.2 За результатами перегляду затвердити ОП «Міжнародні відносини» за 
спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 
студії» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
3.3 За результатами перегляду затвердити ОП «Архітектура» за спеціальністю 191 
«Архітектура та містобудування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Відповідальні: гарант ОП «Міжнародні відносини;
гарант ОП «Архітектура»

СЛУХАЛИ:
4. Про перспективний план розвитку і завдання Університету у новому 
навчальному році виступив президент КиМУ Хачатурян Х.В., який окреслив 
основні напрями розвитку Університету, завдання у сфері освітньої, міжнародної 
діяльності, кадровій політиці, науковій роботі, зазначив про необхідність 
удосконалення надання освітніх послуг, а також організацію освітнього середовища, 
надання освітніх послуг здобувачам освіти в умовах пандемії.
УХВАЛИЛИ:
4.1 Інформацію президента КиМУ Хачатуряна Х.В. про перспективний план 
розвитку та завдання, що стоять перед Університетом у новому навчальному році 
взяти до уваги та виконання.
4.2 Розвивати ПЗВО «Київський міжнародний Університет» в умовах глобального 
середовища відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 
фахову передвищу освіту» з урахуванням ринку освітніх послуг, вимог 
роботодавців.
4.3 Удосконалювати внутрішню систему забезпечення якості освіти і її зовнішнє, у 
тому числі міжнародне визнання як запоруку стабільності Університету на ринку 
освітніх послуг і досліджень в Україні, а також гідного місця в Європі та світі.
4.4 Затвердити план роботи Київського міжнародного університету на 2020-2021 н.р.

Відповідальні: віцепрезидент, проректори, 
директори навчально-наукових інститутів,

декани факультетів. 
Термін виконання: протягом 2020-2021 н.р.

Голова Вченої 

Вчений секретар

проф. Х.В. Хачатурян 

доц. І.І.Судак


