
ПЗВО «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
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СЛУХАЛИ: 
1. Про міжнародну співпрацю та спільні освітні програми з освітніми 

закладами-партнерами Університету доповіла проректор  із міжнародного 

співробітництва Тіменко І.В. Вона проаналізувала основні напрями міжнародної 

діяльності та співробітництва, а саме: розвитку міжнародних та українських 
партнерств, реалізації програм академічної мобільності, збільшенню кількості 

спільних проєктів, грантів, стажувань, конференцій, публікацій тощо. 
 
УХВАЛИЛИ: 
1.1. Інформацію про міжнародне співробітництво та спільні освітні 

програми з ЗВО-партнерами КиМУ взяти до уваги. 
1.2. Залучати представників іноземних держав до участі в проведенні 

міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, тренінгів, 

семінарів. 
1.3. Розширити зв'язки Університету із зарубіжними освітніми і науковими 

інституціями шляхом підписання угод про співробітництво. 
1.4. Активізувати роботу із пошуку закордонних ЗВО-партнерів для 

розроблення та впровадження в освітній процес напрямів підготовки із 

отриманням подвійних дипломів про вищу освіту. 
1.5. Посилити роботу щодо пошуку можливостей отримання грантів для 

участі студентів і НПП у міжнародних освітніх програмах, проєктах і 

стажуваннях. 
1.6. Залучати викладачів кафедр і науковців до участі в міжнародних 

проєктах із метою активізації міжнародного наукового та освітнього 

співробітництва, оприлюдити результати наукових досліджень у зарубіжних 

виданнях. 
1.7. Підсилити значення індикатора рівня діяльності закладу, як оцінки 

потенціалу вчених на основі міжнародно визнаної системи індексів цитування.  
1.8. Підвищувати рейтинг КиМУ на міжнародній арені, збільшувати 

кількість публікацій НПП Університету в міжнародних наукометричних базах 

(SCOPUS, Web of Science тощо). 
1.9. Продовжити проходження здобувачами освіти практики за кордоном, а 

іноземних студентів – в КиМУ. 
Відповідальні: проректор з міжнародного співробітництва,  

керівники структурних підрозділів  
Термін: впродовж 2021-2022 н.р. 

 
СЛУХАЛИ: 
2. Стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, 

позааудиторної роботи та кадрового забезпечення підготовки іноземних 

громадян в Університеті доповіла завідувач відділу по роботі з іноземними 

громадянами Гуляйченко В.А.. Вона проаналізувала особливості співпраці з 



іноземними державами в напрямі підготовки студентів-іноземців, умови 

навчання іноземців,  особливості осввітнього процесу для іноземців. 
 
УХВАЛИЛИ: 
2.1 Інформацію завідувача відділом по роботі з іноземними громадянами. 

взяти до уваги. 
2.2. Керівникам структурних підрозділів сформувати англомовні програми, 

курси лекцій, посилити кадрове забезпечення з метою розширення набору 

іноземних громадян на ОП, за якими здійснюється підготовка в університеті. 
2.3. На засіданнях Вчених рад Навчально-наукових інститутів, факультетів, 

кафедр заслуховувати звіти про роботу з іноземними студентами. 
2.4. Залучати студентів-іноземців до безпосередньої участі в студентських 

наукових товариствах, гуртках, конференціях, круглих столах тощо. Зосередити 

увагу на позааудиторній роботі з ними. 
2.5. Науково-педагогічним працівникам удосконалювати якість викладання 

іноземним студентам з метою формування у них професійної компетентності 

відповідно до ОП. 
2.6. Відділу по роботі з іноземними громадянами координувати та 

узгоджувати свою роботу зі структурними підрозділами університету з метою 

об’єднання зусиль для якісної фахової підготовки іноземних студентів. 
Відповідальні: завідувач відділом по роботі  

з іноземними громадянами, 
директори навчально-наукових інститутів,  

декани факультетів, завідувачі кафедр 
Термін: впродовж 2021-2022 н.р. 

 
СЛУХАЛИ: 
3. Стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, 

наукової, позааудиторної роботи та кадрового забезпечення в Фаховому коледжі 

КиМУ доповіла директор Цюкало Л.Є., яка окреслила особливості освітньої 

діяльності, кадрового складу, дистанційного навчання, форми виховної роботи, 

перспективні напрями роботи тощо.  
 
УХВАЛИЛИ: 
3.1. Інформацію про стан, проблеми, перспективи організації навчально-

методичної, наукової, позааудиторної роботи та кадрового забезпечення у 

Фаховому коледжі КиМУ взяти до уваги.  
3.2. Вважати роботу Фахового коледжу КиМУ за звітний період 

задовільною. 
3.3. Активізувати профорієнтаційну роботу шляхом використання 

ефективних форм комунікаційної взаємодії (агітаційні виступи, Дні відкритих 

дверей, мобільний зв'язок, соціальні мережі тощо). 
3.4. Сприяти збереженню контингенту студентів за умови постійного 

контролю за підвищенням рівня викладання, в т.ч. дистанційного, залученню 

коледжан до участі у виховних, культурно-масових і наукових заходах.  
3.5. Активізувати НДР студентів шляхом розширення мережі наукових 

гуртків і студій. 
3.6. Посилити відповідальність голів випускових ЦК за організацію 



освітнього процесу в Фаховому коледжі КиМУ, в т.ч. викладанням дисциплін 

англійською мовою, фаховим рівнем підготовки студентів до складання ДПА у 

формі ЗНО. 
3.7. Удосконалювати роботу кураторів і старост академічних груп щодо 

відпрацювання пропущених занять (в т.ч. дистанційних), дотримання 
дисципліни, дбайливого ставлення до майна та енергозбереження.   

3.8. Спрямовувати взаємодію із органами студентського самоврядування на 

вдосконалення якості освітнього процесу, формування духовності та культури 

поведінки, активної соціальної позиції студентів.  
Відповідальні: директор Фахового коледжу КиМУ 

Термін: впродовж 2021-2022 н.р. 
 
СЛУХАЛИ: 
4. Про стан та організацію правової освіти в Університеті, шляхи 

вдосконалення право-виховної роботи доповіла проректор з навчально-виховної 

роботи Данченко Т.В., яка окреслила напрямки правової освіти в Університеті, 

зупинилася на заходах, які проводить Навчально-науковий юридичний інститут 

для студентів усіх спеціальностей та завдання для поліпшення право-виховної 

роботи. 
УХВАЛИЛИ: 
 4.1. Інформацію про стан, організацію правової освіти в Університеті та 

шляхи вдосконалення правовиховної роботи взяти до уваги. 
4.2. Залучати здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти 

доктора філософії, які навчаються в аспірантурі за спеціальністю 081 Право та 

студентів Навчально-наукового юридичного інституту, що є членами Наукового 

товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Університету, до 

проведення круглих столів, майстер-класів на правову тематику для студентів 

інших спеціальностей. 
Відповідальні: директори навчально-наукових інститутів, 

куратори груп 
Термін: впродовж 2021-2022 н.р. 

 
РІЗНЕ 
СЛУХАЛИ: 
5. Проректора з науково-педагогічної роботи Мартиненко С.М. про 

рекомендацію до друку: 
- монографії «Неалкогольна жирова хвороба печінки, коморбідність із 

цукровим діабетом типу 2» (автор: Павловський С.А., д.мед.н., доцент, 
Павловська М.О., д.мед.н., доцент). Рецензенти: Фадєєнко Г.Д. – д.мед.н., 

професор, Директор державної установи «Національний інститут терапії імені 

Л.Т. Малої НАМН України»; Дроздова І.В. – д.мед.н., професор, завідувач 

кафедри клінічних дисциплін та медсестринства ПЗВО «Київський міжнародний 

університет»  
- методичних рекомендацій «Професійна підготовка медичних 

представників у Федеративній республіці Німеччині: практичний вимір» (автор: 

Білоусова Н.А., к.пед.н., доцент). Рецензенти: Султанова Л.Ю. – д.пед.н., 

професор, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Гетало 



О.В. -  к.фарм.н., доцент, заступник декана фармацевтичного факультету ПЗВО 
«Київський міжнародний університет»

УХВАЛИЛИ:
5.1. Рекомендувати до друку:
- монографію «Неалкогольна жирова хвороба печінки, коморбідність із 

цукровим діабетом типу 2» (автор: Павловський С.А., д.мед.н., доцент, 
Павловська М.О., д.мед.н., доцент). Рецензенти: Фадєєнко Г.Д. -  д.мед.н., 
професор, Директор державної установи «Національний інститут терапії імені 
Л.Т. Малої НАМИ України»; Дроздова І.В. -  д.мед.н., професор, завідувач 
кафедри клінічних дисциплін та медсестринства ПЗВО «Київський міжнародний 
університет»

- методичні рекомендації «Професійна підготовка медичних представників 
у Федеративній республіці Німеччині: практичний вимір» (автор: Білоусова 
Н.А., к.пед.н., доцент). Рецензенти: Султанова Л.Ю. -  д.пед.н., професор, 
завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Гетало О.В. -  
к.фарм.н., доцент, заступник декана фармацевтичного факультету ПЗВО 
«Київський міжнародний університет»

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

Голова Вченої ради 

Вчений секретар

^ироф. Х.В. Хачатурян 

доц. І.І.Судак


