
ПЗВО «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 29.10.2020 р. 

(протокол № 3) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про міжнародну співпрацю та спільні освітні програми з освітніми закладами-

партнерами Університету. 

Доповідач: проректор з міжнародного співробітництва Тіменко І.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію про міжнародну співпрацю та спільні освітні програми з освітніми 

закладами-партнерами взяти до уваги.  

1.2. Керівництву університету, департаменту міжнародного співробітництва та 

центру міжнародної академічної мобільності продовжувати роботу з встановлення і 

розвитку зв'язків із зарубіжними освітніми і науковими інституціями. 

1.3. Основним напрямом міжнародної діяльності університету визначити 

міжуніверситетську освітньо-наукову співпрацю в форматі двосторонніх договорів із 

зарубіжними освітніми та науково-виробничими організаціями. 

1.4. Сприяти активізації міжнародної наукової, культурної та освітньої співпраці 

НПП університету та студентів у спільному виконанні науково-практичних проектів.  

1.5. Оприлюднювати результати наукових досліджень у зарубіжних виданнях і 

створювати спільні видання. 

1.6. Продовжити практику спільної організації міжнародних науково-практичних 

конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів. 

1.7. Активізувати роботу щодо участі НПП у закордонних науково-практичних 

конференціях, публікації результатів наукової діяльності у виданнях, включених до 

науково-метричної бази. 

1.8. Продовжити розроблення лекційних і семінарських занять англійською мовою. 

1.9. З метою формування позитивного іміджу Університету за кордоном 

висвітлювати на сайті інформацію про міжнародні освітні та наукові акції (програми, 

конференції, симпозіуми, семінари). 

                                          Відповідальні: проректор з міжнародного співробітництва,  

керівники структурних підрозділів 

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 в Навчально-науковому інституті 

міжнародних відносин. 

Доповідач: директор ННІ міжнародних відносин Чернецька  О.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

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

наукової, позааудиторної роботи та кадрового забезпечення в Навчально-науковому 

інституті міжнародних відносин взяти до уваги. 

2.2. Вважати роботу Навчально-наукового інституту міжнародних відносин за 



звітний період задовільною. 

2.3. Активізувати роботу НПП інституту щодо підготовки та публікації статей у 

наукових фахових видання категорії Б. 

2.4. Посилити відповідальність завідувачів випускових кафедр і наукових керівників 

ВКР, МР студентів спеціальностей «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії», «Міжнародне право», «Туризм», «Міжнародні економічні 

відносини» за якісну підготовку та запобігання академічному плагіату. 

2.5. Активізувати науково-дослідну роботу студентів шляхом удосконалення роботи 

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

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

застосуванням різних інформаційних платформ). 

2.6. З метою проведення профорієнтаційних заходів задля забезпечення набору 

студентів до КиМУ завідувачам кафедр посилити роботу щодо співпраці з 

коледжами та ЗСО. 

Відповідальні: директор ННІ міжнародних відносин,  

завідувачі кафедр  

Термін виконання: впродовж 2020-2021 начального року 

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

«утримались» – немає. Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 

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

позааудиторної роботи та кадрового забезпечення Коледжі КиМУ. 

 Доповідач:  директор коледжу Скворцова Т. Г. 

 

УХВАЛИЛИ: 

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

наукової, позааудиторної роботи та кадрового забезпечення в Коледжі КиМУ взяти 

до уваги.  

3.2. Вважати роботу Коледжу КиМУ за звітній період задовільною. 

3.3. Сприяти забезпеченню збереження контингенту студентів шляхом постійного 

контролю за підвищенням рівня викладання, у т.ч.  дистанційного, залученню 

студентів до участі у наукових заходах (міжнародних, всеукраїнських конкурсах і 

олімпіадах).      

3.4 Активізувати НДР студентів шляхом удосконалення діяльності наукових гуртків.       

3.5 Посилити відповідальність голів випускних ЦК і за організацію освітнього 

процесу в Коледжі.  

3.5 Посилити контроль за проведенням дистанційного навчання в умовах карантину, 

викладанням дисциплін англійською мовою, фаховим рівнем викладання дисциплін у 

процесі підготовки студентів до складання ДПА у формі ЗНО. 

3.6. Вдосконалити роботу кураторів і старост  академічних груп щодо відпрацювання 

пропущених занять (в т.ч. дистанційних), дотримання дисципліни, дбайливого 

ставлення до майна та енергозбереження.   

3.7. Спрямувати взаємодію  із органами студентського самоврядування  на 

вдосконалення та підвищення якості освітнього процесу, формування духовності та 

культури поведінки, активної соціальної позиції студентів.  

Відповідальні: директор Коледжу, голови Циклових комісій  

Термін виконання: впродовж 2020-2021 начального року 

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

«утримались» – немає. Одноголосно 




