
ПЗВО «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28.11.2019 
(протокол № 4)

СЛУХАЛИ:
1. Про готовність структурних підрозділів Університету до зимової заліково- 

екзаменаційної сесії 2019/2020 навчального року
Доповідач: проректор з навчально-виховної роботи к.ю.н., доцент Данченко Т.В.
УХВАЛИЛИ:
1.1. Інформацію проректора з навчально-виховної роботи Данченко Т.В. про 

готовність структурних підрозділів Університету до зимової заліково-екзаменаційної сесії 
2019/2020 навчального року взяти до уваги.

1.2. Завершити роботу щодо оновлення методичного забезпечення освітнього 
процесу з урахуванням можливих змін.

1.3. Розробити і подати до навчальної частини електронний, а до читальної зали -  
паперовий варіант орієнтовних питань із навчальних дисциплін.

1.4. Проводити активну роботу зі студентами щодо відпрацювання ними 
пропущених занять і допуску до написання модульних контрольних робіт.

1.5. Активізувати роботу зі студентами, що навчаються за індивідуальним 
графіком, щодо складання II змістового модуля.

1.6. Переглянути і доопрацювати графіки проведення модульних контрольних 
робіт для студентів І-ІУ курсів і магістратури відповідно до розподілу лекційних і 
семінарських занять.

1.7. Підготувати необхідну документацію для заліково-екзаменаційної сесії.
1.8. Провести інструктаж із викладачами щодо правильного заповнення заліково- 

екзаменаційної документації (відомостей, залікових книжок тощо).
1.9. Перезатвердити програми підсумкової атестації випускників 2019/2020 

навчального року.
Відповідальні: директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів, 

завідувачі кафедр.
Термін виконання: до 6 грудня 2019-2020 навчального року.
СЛУХАЛИ:

2. Стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової, 
виховної роботи та кадрового забезпечення в навчально-науковому інституті 
театрального мистецтва.

Доповідач: директор ННІ театрального мистецтва, професор КиМУ Ільїна Н.І.
УХВАЛИЛИ:
2.1. Інформацію директора ННІ театрального мистецтва Ільїної Н.І. взяти до уваги, 

визнати роботу Навчально-наукового інституту театрального мистецтва за звітний період 
задовільною.

2.2. Сприяти щорічному проведенню студентських фестивалів «Крізь терни до 
зірок», «Відлуння фестивалю» з метою розширення іміджевої реклами та сприяння рейтингу 
Університету.

2.3. Щорічно проводити Всеукраїнський молодіжний фестиваль кіно-театральної 
творчості «Зірки, що зійдуть завтра».

2.4. Започаткувати науково-творчу програму «Ми твої діти, Україно». Провести 
художню фотосесію студентів і випускників ННІ для створення рекламного фотоальбому 
«Обличчя українського театру і кіно. Нова хвиля».

2.5. Проводити перегляди іспитів і конкурсів у школах мистецтв, аматорських 
театрах із метою відбору талановитих абітурієнтів для вступу до Університету.

2.6. Проводити театралізовані науково-творчі художні лекції з театрального 
мистецтва і сценічної мови для учнів ліцею КиМУ та ЗВО м. Києва.

2.7. Викладачам кафедри брати участь у журі та експертних комісіях творчих 
конкурсів, аматорських студій та фестивалів.



2.8. Залучати ЗМІ для інформаційної підтримки рейтингу ННІ.
2.9. Укласти угоди про співпрацю із мистецькими ЗВО м. Києва і регіонів.
2.10. Активізувати наукову роботу науково-педагогічних працівників ННІ щодо 

написання статей у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз.
2.11. Розширити навчально-методичну базу підручниками та курсами лекцій з 

фахових дисциплін
2.12. Облаштувати гримерний клас для викладання фахових дисциплін (грим, візаж, 

стилістика, історія костюму).
Відповідальні: директор та завідувачі кафедр ННІ театрального мистецтва.
Термін виконання; протягом 2019-2020 начального року.
СЛУХАЛИ:
3. Стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової, 

виховної роботи та кадрового забезпечення на економічному факультеті.
Доповідач : декан економічного факультету д.е.н., доцент Виноградний В.І. 
УХВАЛИЛИ:

3.1 Інформацію декана економічного факультету Виноградного В.І. взяти до уваги, 
визнати роботу факультету за звітний період задовільною.

3.2. Науково-педагогічним працівникам факультету забезпечувати навчальну, 
методичну та науково-дослідну роботу відповідно до вимог нормативно-правових 
актів, рішень Вченої ради Університету, факультету, ректорату.

3.3. Активізувати роботу щодо розробки наукової теми 011611005366 «Організаційний 
механізм залучення інвестицій в економіку України», зареєстрованої в УкрІНТЕІ.

3.4. Кураторам груп систематично проводити роз’яснювальну роботу зі студентами 
щодо дотримання академічної доброчесності.
3.5. Куратору Наукового студентського товариства факультету та його голові 

активізувати роботу з метою участі студентів у Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах.
3.6. Зосередити увагу на профорієнтаційній роботі з абітурієнтами з метою їх залучення 

до навчання в КиМУ.
Відповідальні: декан економічного факультету та завідувачі кафедр. 
Термін виконання; протягом .пального року.

Голова Вченої ради 
Вчений секретар

проф. Х.В. Хачатурян 
доц.. І.І.Судак


