ПЗВО «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 29.08.2019
(протокол № 1)
СЛУХАЛИ:
1.
Про перспективний план розвитку та завдання, що стоять перед Університетом
у новому навчальному році.
Доповідач: президент КиМУ Хачатурян Хачатур Володимирович.
УХВАЛИЛИ:
1.1. Інформацію президента КиМУ Хачатуряна Х.В. про перспективний план розвитку
та завдання, що стоять перед Університетом у новому навчальному році взяти до уваги та
виконання.
1.2. Розвивати класичний Університет’ПЗВО «Київський міжнародний Університет» в
умовах глобального середовища відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу
освіту», «Про фахову передвищу освіту», з урахуванням ринку освітніх послуг, вимог
роботодавців.
1.3. Удосконалювати внутрішню систему забезпечення якості освіти і її зовнішнє, у
тому числі міжнародне визнання як запоруку провідної ролі Університету на ринку освітніх
послуг і досліджень в Україні, а також гідного місця в Європі і світі.
1.4. Затвердити основні напрямки розвитку Університету щодо освітньої діяльності,
кадрової політики, міжнародної діяльності, наукової роботи.
Відповідальні: віце-президенти, проректори,
директори навчально-наукових інститутів,
декани факультетів.
Термін виконання: протягом 2019-2020 н.р.

СЛУХАЛИ:
2. Про результати прийому до Університету в 2019 році.
Доповідач: заступник голови приймальної комісіїДанченко Тетяна Володимирівна.
УХВАЛИЛИ:
2.1.
Інформацію Данченко Т.В., заступника голови приймальної комісії, про
результати прийому до Університету в 2019 році взяти до уваги.
2.2.
Керівникам структурних підрозділів на засіданнях вчених рад навчальнонаукових інститутів, факультетів проаналізувати результати вступної компанії і визначити
концепції розвитку спеціальностей.
2.3.
Продовжити роботу із профільними для кожного структурного підрозділу
школами, Коледжами, Ліцеями, визначивши основні концептуальні завдання співпраці задля
диференціації та індивідуалізації профорієнтаційної роботи.
Відповідальні: Рудаківська С.В.
керівники структурних підрозділів
Термін: протягом 2019-2020 н.р.
СЛУХАЛИ:
3.
Про особливості організації освітнього процесу та проходження акредитації
освітніх програму 2019/20 році.
Доповідач: віце-президент Шумигора Людмила Іванівна.
УХВАЛИЛИ:
3.1. Інформацію віце-президента Шумигори Л.І., яка вказала на особливості організації
освітнього процесу у 2019/20 році взяти до уваги та виконання (додається).
3.2. Визначити основні завдання КиМУ, які покласти в основу Стратегії розвитку
Університету.
3.3. Організувати забезпечення освітнього процесу відповідно до оновлених освітніх
програм, навчальних планів.

3.4. Оновити навчально-методичне забезпечення у вигляді силабусів, у тому числі і
англійською мовою.
3.5.
Розширити перелік клінічних баз університету з метою належної підготовки
фахівців у сфері охорони здоров’я.
3.6. Оновити методичне забезпечення виконання курсових, дипломних, випускних
кваліфікаційних, магістерських робіт.
3.6. Організувати практичну підготовку студентів КиМУ, відповідно до оновлених
програм практичної підготовки з урахуванням пропозицій роботодавців
Відповідальні: віце-президент, проректори, директори
навчально-наукових інститутів, декани факультетів
Термін виконання: вересень-жовтень 2019/2020 н.р.

