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СЛУХАЛИ: 
1. Стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової, 
позааудиторної роботи та кадрового забезпечення на факультеті інформаційних 
технологій 

 
Доповідає: Сініченко С.В., 

 декан факультету інформаційних технологій 
 
УХВАЛИЛИ: 
1.1. Інформацію декана факультету інформаційних технологій Сініченка С.В. взяти до 
уваги.  
1.2. Науково-педагогічним працівникам та керівництву факультету поліпшувати кадрове 
забезпечення та підготовку висококваліфікованих фахівців. 
1.3. На засіданнях Вченої ради факультету постійно заслуховувати питання про 
організацію та перспективи розвитку діяльності кафедри комп’ютерних наук, наукову 
діяльність, роботу зі студентами. 
1.4. Організацію навчальної, наукової, позааудиторної роботи здійснювати відповідно до 
вимог стандартів вищої освіти, впроваджуючи у практичну діяльність інноваційні освітні 
технологій та мотивуючи НПП до підвищення власної фахової майстерності, в т.ч. і 
шляхом проведення відкритих занять, взаємовідвідування, тренінгів і семінарів.  
1.5. Активізувати роботу щодо підготовки наукових статей, що індексуються у 
міжнародних наукометричних базах. 
1.6. На якісному рівні забезпечити роботу студентського наукового гуртка факультету 
«Світ сучасних ІТ», залучаючи до його засідань також учнів старших класів і студентів 
коледжу. 
1.7. Роботу кураторів академічних груп спрямовувати на формування у студентів 
національної свідомості, гідності громадянина, саморозвитку, самостійного мислення, 
прищеплення їм віри у верховенство закону. 
1.8. Урізноманітнювати форми проведення профорієнтаційної роботи з метою залучення 
абітурієнтів на навчання за профілем факультету. 
 

Відповідальні: декан факультету інформаційних  
технологій, завідувач кафедри 

Термін виконання: впродовж лютого – червня 2020-2021 н.р.. 
Результати голосування: «за» – всі, «проти» – немає,  

«утримались» – немає. Одноголосно 
 
СЛУХАЛИ: 
2. Стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової, 
позааудиторної роботи та кадрового забезпечення на факультеті будівництва та 
архітектури 

 
Доповідає: Бутик М.В., 

в.о. декана факультету будівництва та архітектури  



УХВАЛИЛИ: 
2.1. Інформацію в.о. декана факультету будівництва та архітектури Бутика М.В. взяти до 
уваги.  
2.2. Роботу деканату факультету та науково-педагогічних працівників спрямувати на 
забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців відповідно до сучасних вимог, 
що висуваються до кваліфікації архітектурно-будівельних кадрів.  
2.3. Зосередити увагу науково-педагогічного складу факультету на підготовці власної 
навчально-методичної літератури. Передбачити у створюваній літературі обов'язкове 
використання елементів навчально-наукової роботи, підвищити активність у науково-
дослідній роботі, в тому числі щодо підготовки публікацій у фахових наукових виданнях 
і виданнях, зареєстрованих у базі даних Scopus. 
2.4. Оновити завдання для курсових проектів (робіт) із метою залучення студентів до 
якісної наукової роботи. 
2.5. Зосередити увагу науково-педагогічних працівників факультету на питаннях набору 
абітурієнтів і студентів коледжу на навчання за профілем факультету. 
2.6. Брати  участь у загальноуніверситетських профорієнтаційних заходах, залучаючи до 
цього провідних фахівців галузі, студентів факультету, учнів старших класів 
загальноосвітніх закладів і студентів профільних коледжів з метою популяризації 
спеціальностей факультету через проведення спеціалізованих заходів, таких, як: 
«Золотий перетин», «Архітектурна феєрія», майстер-класи, воркшопи, роботи «Школи 
архітектурно-дизайнерського розвитку». 
 

Відповідальні: в.о. декана факультету будівництва  
та архітектури, завідувачі кафедр 

Термін виконання: впродовж лютого – червня 2020-2021 н.р.. 
Результати голосування: «за» – всі, «проти» – немає,  

«утримались» – немає. Одноголосно 
 
СЛУХАЛИ: 
3. Про перегляд і вдосконалення освітніх програм в КиМУ 

 
Доповідає: Шумигора Л.І., 

 Віцепрезидент КиМУ 
 
УХВАЛИЛИ: 
3.1. Інформацію віцепрезидента КиМУ Шумигори Л.І. взяти до уваги. 
3.2. На засіданнях профільних кафедр, Вчених радах інститутів / факультетів розглядати 
питання про вдосконалення змістово-технічного наповнення освітніх програм. 
3.3. Залучати до перегляду та оновлення ОП студентів, стейкхолтерів, роботодавців. 
 

Відповідальні: директори навчально-наукових інститутів,  
декани факультетів, завідувачі кафедр 

Термін виконання: впродовж лютого - червня  2020-2021 начального року 
Результати голосування: «за» – всі, «проти» – немає,  

«утримались» – немає. Одноголосно 
 
СЛУХАЛИ: 
Різне 
4.1. Проректора з науково-педагогічної роботи Мартиненко С.М. про присвоєння вченого 
звання професора кафедри клінічних дисциплін та медсестринства Дроздовій Ірині 



Володимирівні, д.мед.н., завідувачу кафедри клінічних дисциплін та медсестринства 
ПЗВО «Київський міжнародний університет» 

УХВАЛИЛИ: 
4.1. Клопотатися перед МОН України про присвоєння Дроздовій Ірині Володимирівні, 
доктору медичних наук – вченого звання професора кафедри клінічних дисциплін та 
медсестринства. 

4.2. Проректора з науково-педагогічної роботи Мартиненко С.М. про рекомендацію до 
друку: 
– збірника наукових праць «Проблеми міжнародних відносин». Серія: політичні науки.
Випуск 18; 
– монографії «Феномен української «Тихої лірики» 60-80-хї років ХХ століття»
(укладач: Шарагіна О.В.); 
– колективної монографії «Соціальні комунікації в контексті історико-культурного
розвитку і сучасних цивілізаційних процесів» (підготовлена НПП Навчально-
наукового інституту журналістики, кіно і телебачення, викладачами кафедри сценічного 
мистецтва ННІ театрального мистецтва та міжнародних відносин Київського 
міжнародного університету. (Науковий редактор: кандидат філологічних наук, доцент, 
професор кафедр соціальних комунікацій та сценічного мистецтва Чебанова О.Є.). 
Рецензенти: Мартиненко С.М. – доктор педагогічних наук, професор, проректор з 
науково-педагогічної діяльності Київського міжнародного університету; Зикун Н.І. – 
доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри журналістики, 
української словесності та культури Університету ДФС України;  
– навчального посібника «Пропедевтика ортопедичної стоматології» для студентів з
англійською мовою навчання 2-х курсів стоматологічних факультетів закладів вищої 
освіти (колектив авторів: к.мед.н.  Шупяцький І.М., д.мед.н.  Ступницький Р.М., к.мед.н.  
Моложанов І.О.). Рецензенти: Мочалов Ю.О. –  д.мед.н., доцент, доцент кафедри 
хірургічної стоматології, щелепно-лицьової хірургії та онкостоматології ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет»;  Зволинська А.М. –  к.мед.н., доцент кафедри 
стоматології ПЗВО «Київський міжнародний університет»; 
– навчального посібника «Карієсологія» для студентів з англійською мовою навчання 2-
х курсів стоматологічних факультетів закладів вищої освіти (колектив авторів: к.мед.н.  
Шупяцький І.М., к.мед.н.  Моложанов І.О.). Рецензент: Ткачук Н.М. –  к.мед.н., доцент 
кафедри стоматології ПЗВО «Київський міжнародний університет»; 
– збірки «Вірменські народні казки для середнього і старшого шкільного віку»
(Укладання і переклад О.Н. Мушкудіані, С.І Агабекян) 

УХВАЛИЛИ: 
4.2. Рекомендувати до друку: 
– збірник наукових праць «Проблеми міжнародних відносин». Серія: політичні науки.
Випуск 18; 
– монографію «Феномен української «Тихої лірики» 60-80-хї років ХХ століття»
(укладач: Шарагіна О.В.); 
– колективну монографію «Соціальні комунікації в контексті історико-культурного
розвитку і сучасних цивілізаційних процесів» (підготовлена НПП Навчально-
наукового інституту журналістики, кіно і телебачення, викладачами кафедри сценічного 
мистецтва ННІ театрального мистецтва та міжнародних відносин Київського 
міжнародного університету. (Науковий редактор: кандидат філологічних наук, доцент, 
професор кафедр соціальних комунікацій та сценічного мистецтва Чебанова О.Є.). 
Рецензенти: Мартиненко С.М. – доктор педагогічних наук, професор, проректор з 
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