
ПЗВО «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 28.12.2020 р. 

(протокол № 5) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової, 

позааудиторної роботи та кадрового забезпечення в Навчально-науковому юридичному 

інституті  

Доповідач: Панфілова Ю.М., 

директор Навчально-наукового 

юридичного інституту 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію директора НН юридичного інституту Панфілової Ю. М. взяти до уваги. 

1.2. Стратегічною метою розвитку Юридичного інституту на наступний рік вважати 

забезпечення більш належного рівня підготовки фахівців, конкурентоспроможних на 

українському та зарубіжному ринках праці.  

1.3. Продовжити роботу над науково-дослідною темою, зареєстрованою в  УкрІНТІ, 

«Тенденції розвитку сучасної правової науки в умовах інтеграційних процесів: 

теоретичні та практичні аспекти» (держаний реєстраційний номер: №0120U100413), 

збільшити кількість публікацій у фахових та наукометричних виданнях. 

1.4. Продовжити практику проведення «Тижня правових знань», «Тижня науки», 

залучаючи до цього НСТ, учнів старших класів і студентів профільних коледжів. 

1.5. Активізувати роботу кураторів щодо позааудиторної роботи студентів, яку 

спрямовувати на формування національної свідомості, прищеплення віри у 

верховенство закону, саморозвитку, самостійного мислення. 

1.6. Науково-педагогічному складу Юридичного інституту зосередити увагу на 

профорієнтаційній роботі, урізноманітнивши форми її проведення, з метою набору 

студентів на навчання за профілем інституту. Особливу увагу звернути на випускників 

коледжів, які навчаються за юридичним профілем.  

                                          Відповідальні: директор та  завідувачі кафедр  

НН юридичного інституту 

Термін виконання: впродовж 2020-2021 начального року 

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

«утримались» – немає. Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової, 

позааудиторної роботи та кадрового забезпечення на стоматологічному факультеті 

 

Доповідає: Ступницький Р.М., 

декан стоматологічного факультету 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію про  стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, 

наукової, позааудиторної роботи та кадрового забезпечення на стоматологічному 

факультеті взяти до уваги. 



2.2. Вважати роботу стоматологічного факультету за звітний період задовільною. 

2.3. Активізувати роботу факультету щодо підготовки та публікації статей у наукових 

фахових видання, в т.ч. Scopus і Web of Science. 

2.4. Посилити відповідальність завідувачів  кафедр за  підготовку до ліцензійних іспитів 

«ЄДКІ 1 та 2» і підсумкової атестації студентів випускників. 

2.5. Активізувати науково-дослідну роботу студентів шляхом удосконалення роботи 

наукових гуртків у межах кафедр, а також залучення до участі в наукових заходах 

різних рівнів (міжнародних, всеукраїнських конкурсах та олімпіадах в т.ч. із 

застосуванням різних інформаційних платформ). 

2.6. З метою вдосконалення профорієнтаційної роботи для забезпечення набору 

студентів до КиМУ завідувачам кафедр і викладачам посилити співпрацю з коледжами. 

Відповідальні: декан стоматологічного факультету та  завідувачі кафедр 

Термін виконання: впродовж 2020-2021 начального року 

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

«утримались» – немає. Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про затвердження Правил прийому до Київського міжнародного університету в 2021 

році  

Доповідає: Данченко Т.В., 

проректор з навчально-виховної роботи 

 

УХВАЛИЛИ: 

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

взяти до уваги. 

3.2. Затвердити Правила прийому на навчання до ПЗВО «Київський міжнародний 

університет» у 2021 році. 

3.3. Затвердити Правила прийому на навчання до відокремленого структурного 

підрозділу ПЗВО «Київський міжнародний університет» – «Коледжу Київського 

міжнародного університету» у 2021 році. 

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

«утримались» – немає. Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 

Різне 

4. Проректора з науково-педагогічної роботи Мартиненко Світлану Миколаївну про 

присвоєння вченого звання доцента кафедри економіки, підприємництва, менеджменту 

Сисоєву О.В., керівнику департаменту акредитації та ліцензування  

 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Присвоїти вчене звання доцента кафедри економіки, підприємництва, менеджменту 

Сисоєву О.В., кандидату економічних наук  

4.2. Клопотатися перед МОН України про присвоєння Сисоєву Олексію 

Володимировичу, кандидату економічних наук – вченого звання доцента кафедри 

економіки, підприємництва, менеджменту 

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

«утримались» – немає. Одноголосно 

 

 



5. Проректора з науково-педагогічної роботи Мартиненко Світлану Миколаївну про 
присвоєння вченого звання професора КиМУ Мягковій О.В., заступнику керівника 
департаменту акредитації та ліцензування, доценту кафедри економіки, підприємництва, 
менеджменту, кандидату наук з державного управління

УХВАЛИЛИ:
5.1. Присвоїти вчене звання професора КиМУ Мягковій О.В., заступнику керівника 
департаменту акредитації та ліцензування, доценту кафедри економіки, підприємництва, 
менеджменту, кандидату наук з державного управління

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

Голова Вченої проф. Х.В. Хачатурян

Вчений секретар доц. І.І. Судак


