
ПЗВО «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 29.04.2021 р. 

(протокол № 9) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

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

позааудиторної роботи та кадрового забезпечення в Навчально-науковому інституті 

лінгвістики та психології 

 

Доповідає: Нагачевська О.О., 

директор Навчально-наукового інституту  

лінгвістики та психології 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію директора ННІ лінгвістики та психології Нагачевської О.О. взяти до 

уваги.  

1.2. Вважати роботу ННІ лінгвістики та психології за звітний період задовільною. 

1.3. Продовжувати роботу з поліпшення кадрового забезпечення та підготовки 

висококваліфікованих фахівців в Інституті, заохочувати НПП до вступу в аспірантуру та 

роботи над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії у галузях філології, педагогіки та психології. 

1.4. Підвищувати якість роботи НПП шляхом посилення контролю і відповідальності за 

проведення лекційних і практичних занять. 

1.5. Організацію навчальної, наукової, позааудиторної роботи здійснювати відповідно 

до вимог вищої освіти, впроваджуючи у практичну діяльність інноваційні освітні 

технології, мотивуючи НПП до підвищення власної фахової майстерності, зокрема, 

через проведення відкритих занять, взаємовідвідувань, тренінгів і семінарів.  

1.6. Поліпшити науково-дослідну роботу НПП, зокрема, щодо підготовки й 

опублікування наукових праць у фахових виданнях, індексованих у наукометричних 

базах Scopus / Web of Science Core Collection, участі у міжнародних і всеукраїнських 

конференціях.   

1.7. Активізувати профорієнтаційну роботу для успішного проведення вступної кампанії 

у 2021 році, ширше залучати викладачів і студентів до проведення профорієнтаційних 

заходів, зокрема, он-лайн лекцій, в яких розкриваються особливості навчання в КиМУ 

та ННІ лінгвістики та психології зокрема. 

1.8. Сприяти залученню студентського активу до організації і проведення 

загальноуніверситетських і загальноінститутських заходів з наукової та позааудиторної 

роботи. 

1.9. Здійснювати позааудиторну роботу кураторів зі студентами з формування у них 

національної та громадянської свідомості, гідності, набуття якісної професійної освіти. 

 

Відповідальні: директор Навчально-наукового інституту  

лінгвістики та психології, завідувачі кафедр 

Термін виконання: впродовж 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 в Навчально-науковому інституті 

журналістики, кіно і телебачення 

 

Доповідає: Самойлов О.Ф., 

директор Навчально-наукового інституту  

журналістики, кіно і телебачення  

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію директора ННІ Самойлова О.Ф. взяти до уваги. 

2.2. Науково-педагогічним працівникам відповідно до вимог МОН України, 

Болонського процесу, Положення про організацію освітнього процесу забезпечувати 

якість надання освітніх послуг. 

2.3. Завершити роботу над науково-дослідною темою: «Комунікаційні процеси в 

контексті сучасних наукових досліджень: інформаційна сфера, аудіовізуальні мистецтва, 

театр» (Номер державної реєстрації: 0116U007987) та подати всю документацію до 

УкрІНТЕІ. 

2.4. Науково-педагогічним працівникам збільшити кількість власних публікацій у 

міжнародних виданнях, що входять до науково-метричних баз Scopus / Web of science. 

2.5. На засіданнях Вченої ради систематично заслуховувати звіти завідувачів кафедр про 

стан та організацію освітнього процесу; кураторів і майстрів курсів – про роботу зі 

студентами та виконання ними Положення про бакалаврський мінімум.  

2.6. Залучати студентів до участі у наукових конференціях, семінарах, творчих 

конкурсах, дискусіях, продовжувати роботу над випуском збірника студентських 

наукових праць. 

2.7. Керівництву ННІ спільно із Центром доуніверситетської підготовки продовжувати 

профорієнтаційну роботу з учнями старших класів ЗСО м. Києва та Київської області, 

студентами профільних коледжів України, спрямовану на забезпечення набору 

студентів за профільними спеціальностями Інституту. 

 

Відповідальні: директор Навчально-наукового інституту  

журналістики, кіно і телебачення, завідувачі кафедр 

Термін виконання: впродовж 2020-2021 н.р.. 

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

«утримались» – немає. Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 

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

позааудиторної роботи та кадрового забезпечення на факультеті музичного мистецтва 

 

Доповідає: Кочержук Д.В., 

декан факультету музичного мистецтва 

 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Інформацію декана факультету музичного мистецтва Кочержука Д. В. взяти до уваги. 

3.2. Науково-педагогічним працівникам відповідно до вимог МОН України, 

Болонського процесу, Положення про організацію освітнього процесу забезпечувати 

якість надання освітніх послуг. 

3.3. Активізувати роботу НПП факультету щодо написання наукових статей у фахових 

виданнях, що входять до наукометричних баз. 



3.4. Організовувати та проводити на факультеті, на постійній основі, майстер-класи 
провідних артистів-вокалістів, продюсерів, режисерів, хореографів, викладачів і 
фахівців у галузі аудіовізуального та комп’ютерного мистецтва, продюсерської 
діяльності.
3.5. Декану та НПП факультету постійно організовувати концертно-виконавську 
практику для студентів у студіях звукозапису, режисерських майданчиках, теле- та радіо 
компаніях.
3.6. Куратору та голові СНТ факультету активізувати творчо-виконавську роботу з 
метою залучення студентів до Міжнародних і Всеукраїнських конкурсів із музичного 
мистецтва і олімпіад.
3.7. Керівництву факультету спільно з Центром доуніверситетської підготовки 
продовжити профорієнтаційну роботу з учнями старших класів ЗСО м. Києва та 
Київської області, студентами профільних коледжів України, спрямовану на 
забезпечення набору студентів за профільними (мистецькими) спеціальностями 
факультету.
3.8. Активізувати роботу факультету щодо постійного проведення Всеукраїнського 
конкурсу-фестивалю «Зіркові Барви» на базі ПЗВО КиМУ та Коледжу КиМУ.

Відповідальні: декан факультету музичного мистецтва,
завідувач кафедри 

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

«утримались» -  немає. Одноголосно

4?


