
ПЗВО «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28.09.2020 р. 
(протокол № 2) 

 
 
СЛУХАЛИ: 
1. Про основні напрями планування та вдосконалення навчально-виховної 

роботи в Університеті у 2020/2021 навчальному році доповіла  проректор  із 
навчально-виховної роботи професор Данченко Т.В. Вона надала оцінку 
зазначеному напряму роботи кожного структурного підрозділу, вказала на 
проблемні питання та шляхи вдосконалення форм і методів навчально-виховної 
роботи в період змішаного навчання та форматі онлайн. 

 
УХВАЛИЛИ: 
1. Доповідь проректора з навчально-виховної роботи Данченко Т.В. про 

основні напрями планування та вдосконалення навчально-виховної роботи в 
Університеті у 2020/2021 навчальному році взяти до уваги. 

2. Підвищувати якість викладання навчальних дисциплін із урахуванням 
викликів сьогодення, зокрема створення англомовного середовища шляхом 
запровадження елементів англомовного навчання.  

3. Оновити навчально-методичне забезпечення з урахуванням елементів 
англомовного навчання 

4. Вдосконалювати методичну майстерність викладачів,  підвищувати якість 
проведення всіх видів занять, що здійснюється через такі форми контролю, як: 
взаємовідвідування занять і проведення відкритих занять. 

5. Підвищувати відповідальність керівників за мотивацію студентів до 
написання курсових, дипломних, випускних кваліфікаційних і магістерських робіт. 

6. Оновити бази проходження практичної підготовки студентів із урахуванням 
потреб stakeholder.  

7. Удосконалити програми підсумкової атестації. 
8. Усім суб’єктам освітнього процесу забезпечувати сприятливі умови для 

професійного становлення, формування творчої атмосфери, патріотично-
національного виховання та збереження і примноження університетських традицій, 
створення позитивного соціально-психологічного мікроклімату  в колективі. 

 
 Відповідальні: керівники структурних підрозділів  

                                                           Термін: впродовж 2020-2021 н.р. 
 
СЛУХАЛИ: 
2. Про організацію та планування наукової роботи НПП і студентів у 

2020/2021 навчальному році доповіла проректор з науково-педагогічної роботи, 
доктор педагогічних наук, професор Мартиненко С.М.. Вона окреслила основні 
напрями планування та організації наукової роботи в Університеті у 2020-2021 
навчальному році, звернула увагу на реалізацію наукових тем, зареєстрованих в 
УКРНТЕІ, затверджених Вченою радою Університету, проведення наукових заходів 
навчально-науковими інститутами, факультетами, Університетом, публікацій у 
міжнародних наукометричних базах тощо. 

 
 



УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію про  організацію та планування   наукової роботи науково-

педагогічних працівників і студентів у 2020-2021 навчальному році  взяти до уваги. 
2. Cпрямувати наукову діяльність відповідно до інновацій в сфері вищої 

освіти, за графіком проводити заплановані заходи, поліпшити змістове наповнення 
наукової продукції.  

3. Сприяти публікаційній активності науково-педагогічних працівників і 
студентів, публікації наукових статей, віднесених до баз даних Scopus/ Web of 
science, забезпечити  недопущення  академічного плагіату з урахуванням Web of 
science Core Collection. 

4. Спрямувати проведення наукової роботи на підвищення рівня 
дослідницької культури та академічної доброчесності. 

5. Залучати студентів до участі у Міжнародних і Всеукраїнських конкурсах і 
олімпіадах. 

6.  Продовжувати наукову міжнародну співпрацю із закладами вищої та 
загальної середньої освіти, науковими інституціями та  організаціями. 

7. Підняти статус наукових фахових видань Університету.  
 

Відповідальні: керівники структурних підрозділів  
                                                           Термін: впродовж 2020-2021 н.р. 
 
СЛУХАЛИ: 
3. Про організацію доуніверситетської підготовки та профорієнтаційної 

роботи у 2020/2021 навчальному році доповіла проректор з доуніверситетської 
підготовки професор Рудаківська С.В.. Вона проінформувала присутніх про 
здобутки і недоліки вступної кампанії 2020 року, роботу підготовчого відділення. 

 
УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію проректора з доуніверситетської підготовки Рудаківської 

С.В. про організацію доуніверситетської підготовки в Університеті на 2020-2021 н.р. 
взяти до уваги.  

2.  Центру доуніверситетської підготовки разом зі структурними підрозділами 
проаналізувати складові набору з метою пошуку нових шляхів і можливостей щодо 
розширення контингенту слухачів підготовчого відділення, активно залучати до 
університетських інтелектуальних  творчих програм учнів ЗСО та студентів 
коледжів м. Києва та інших регіонів України.  

3. Кожному структурному підрозділу в межах реалізації  Партнерського 
напряму «Школи-КиМУ», «Коледжі-КиМУ» формувати контингент студентів з 
учнів ліцею, студентів коледжу КиМУ, коледжів-партнерів. 

4. Структурним підрозділам продовжувати пошук активних  заходів у межах 
інноваційного проекту «Профільно-орієнтовані лекції»   під гаслом «Профільний 
вибір через профільне навчання» у програмі «Науковці КиМУ – школі», тижнів 
спеціальностей  тощо. 

5. Центру доуніверситетської підготовки постійно працювати над 
збільшенням  набору на підготовче відділення, поєднуючи масові заходи з 
конкретною індивідуальною роботою з майбутніми абітурієнтами (враховуючи 
підготовку до  ДПА, ЗНО та вступних випробувань). 

6. Разом зі структурними підрозділами розробляти  спільні інтелектуальні та 
творчі програми, реалізуючи наскрізні лінії профільності: слухачі ПВ-учні  ліцею-
студенти коледжу та університету. 




