
ПЗВО «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 29.11.2021 р.
(протокол № 4)

СЛУХАЛИ:
1. Про готовність структурних підрозділів Університету до зимової заліково- 

екзаменаційної сесії 2021/2022 навчального року проректора з навчально-виховної 
роботи Данченко Т.В., яка ознайомила присутніх із графіком освітнього процесу, яким 
передбачені терміни заліково-екзаменаційної сесії, вказала на необхідність оновлення 
навчально-методичного забезпечення, проведення модульного контролю; особливу 
увагу зосередила на роботу зі студентами, які навчаються за індивідуальним графіком, 
окреслила заходи щодо забезпечення успішного складання здобувачами освіти зимової 
заліково-екзаменаційної сесії.

УХВАЛИЛИ:
1.1. Інформацію проректора з навчально-виховної роботи Данченко Т.В. про 

готовність структурних підрозділів Університету до зимової заліково-екзаменаційної 
сесії 2021/2022 навчального року взяти до уваги.

1.2. Провести аналіз відпрацювання студентами пропущених занять і допуску до 
написання МКР.

1.3. Оновити методичне забезпечення освітнього процесу, зокрема його практичну 
складову.

1.4. Активізувати роботу зі студентами, що навчаються за індивідуальним 
графіком, до складання другого змістового модуля.

1.5. Підготувати необхідну документацію для складання заліково-екзаменаційної
сесії.

1.6. Розробити програми підсумкової атестації студентів ОПС «Фаховий 
молодший бакалавр» у 2021/2022 навчального року.

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

Термін: впродовж грудня -  січня 2021/2022 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 театрального та музичного мистецтва доповіла директор ННІ театрального 
та музичного мистецтва Каретник О.В., яка вказала на контингент студентів ННІ, 
чисельність науково-педагогічних працівників, які забезпечують підготовку фахівців, 
основні напрями діяльності ННІ, організаційні заходи, що проводяться в ННІ, 
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, окреслила показники



наукових публікацій, кількість семінарів, наукових конференцій інших наукових 
заходів, у яких брали участь науково-педагогічні працівники, особливості діяльності 
наукових товариств, творчої діяльності, позааудиторної та профорієнтаційної роботи.

УХВАЛИЛИ:
2.1. Інформацію директора ННІ театрального та музичного мистецтва Каретник О.В. 

взяти до уваги.
2.2. Визнати роботу Навчально-наукового інституту театрального та музичного 

мистецтва за звітний період задовільною.
2.3. Посилити роботу над спільними проектами з кафедрою аудіовізуального 

мистецтва та виробництва, залучаючи студентів спеціальності сценічного мистецтва до 
знімання дипломних, курсових фільмів і телепрограм.

2.4. Співпрацювати зі школами мистецтв, музичними школами, дитячими і 
підлітковими театрами -  студіями з метою відбору талановитих абітурієнтів для вступу 
в Університет.

2.5. Укласти угоди про співпрацю з провідними театрами України щодо 
проходження виробничої практики студентами випускних курсів інституту.

2.6. Оновити навчально-методичне забезпечення освітнього процесу з 
урахуванням онлайн навчання.

2.7. Активізувати роботу науково-педагогічних працівників щодо написання 
статей у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз.

2.8. Організувати кампанію з популяризації Інституту театрального та музичного 
мистецтва, залучати до цього студентів кафедри соціальних комунікацій.

Відповідальні: директор ННІ театрального та 
музичного мистецтва, завідувачі кафедр 

Термін: впродовж 2021/2022 н.р.
Результати голосування: «за» -  всі, «проти» -  немає, 

«утримались» — немає. Одноголосно.

СЛУХАЛИ:
З Стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової, 

позааудиторної роботи та кадрового забезпечення на економічному факультеті 
доповів декан економічного факультету Виноградний В.І., вказавши на особливості 
діяльності, напрями роботи, перспективи подальшого розвитку.

УХВАЛИЛИ:
3.1. Інформацію Виноградного В.І., декана економічного факультету, доктора 

економічних наук, доцента взяти до уваги.
3.2. Науково-педагогічним працівникам факультету забезпечувати навчальну, 

методичну та науково-дослідну роботу відповідно до вимог вищої освіти, нормативно- 
правової бази, рішень Вченої ради, ректорату.

3.3. Вважати стратегічним напрямом розвитку економічного факультету 
збільшення контингенту студентів, забезпечення якості їхньоїщідготовки.



3.4. Удосконалювати обсяг наукової продукції відповідно до реалізації науково- 
дослідної теми 0121U108845 «Стійкий розвиток економічної системи України в умовах 
державно-приватного партнерства», зареєстрованої в УкрІНТЕІ, збільшувати кількість 
публікацій у фахових і наукометричних виданнях, в т.ч. Scopus, Web of science.

3.5. Залучати здобувачів освіти до участі у Міжнародних, Всеукраїнських 
конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах.

3.6. Зосередити увагу на профорієнтаційній роботі з абітурієнтами ЗСО та 
випускниками коледжів із метою їх залучення до вступу в Університет за відповідними 
освітніми програмами.

Відповідальні: декан економічного факультету 
Термін: впродовж 2021/2022 н.р.

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

РІЗНЕ
СЛУХАЛИ:
4. Проректора з науково-педагогічної роботи Мартиненко С.М. про рекомендацію 

до друку:
4.1. Навчально-методичного посібника для студентів І курсу фармацевтичного 

факультету за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої освіти «Вступ до фармації» 
(розробники: Семенів Д.В. -  професор, д.ф.н., Гетало О.В. -  доцент, к.ф.н., Грицик Л.М. 
-  доцент, к.ф.н., Феденько С.М. -  доцент, к.е.н., Шостак Л.Г. -  к.ф.н., доцент КиМУ, 
Білоусова Н.А. -  к.пед.н.). Рецензенти: Унгурян Л.М. -  д.ф.н., професор, завідувач 
кафедри організації та економіки фармації Одеського національного медичного 
університету; Глушкова О.М. -  к.х.н., доцент кафедри хімії та фармакогнозії Київського 
міжнародного університету.

4.2. Посібника з методичними матеріалами для практичних занять і самостійної
позааудиторної роботи з дисципліни «Організація та економіка фармації», для студентів 
IV курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю 226 «Фармація, промислова 
фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої 
освіти «Основи економіки у фармації» (розробники: Семенів Д.В. -  професор, д.ф.н., 
Гетало О.В. -  доцент, к.ф.н., Феденько С.М. -  доцент, к.е.н., Байгуш Ю.В. -  доцент, 
к.ф.н., Шостак Л.Г. -  к.ф.н., доцент КиМУ, Білоусова Н.А. -  к.пед.н.).
Рецензенти:.Ткаченко Н.О. -  д.ф.н., доцент, в.о. зав. кафедри управління і економіки 
фармації Запорізького державного медичного університету; Голодаєва О.А. -  к.х.н., зав. 
кафедри хімії та фармакогнозії Київського міжнародного університету.

4.3. Методичного посібника для практичних занять з дисципліни «Організація та 
економіка фармації» для студентів IV курсу фармацевтичного факультету за 
спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої освіти «Організація фармацевтичного 
забезпечення населення» (розробники: Семенів Д.В. -  професор, д.ф.н., Гетало О.В. -  
доцент, к.ф.н., Самборський О.С.. -  доцент, к.ф.н., Байгуш Ю .В/-доцент, к.ф.н., Шостак 
Л.Г. -  к.ф.н., доцент КиМУ, Білоусова Н.А. -  к.пед.н.). Рецензенти:іТкаченко Н.О. -



д.ф.н., доцент, в.о. зав. кафедри управління і економіки фармації Запорізького 
державного медичного університету; Голодаєва О.А. -  к.х.н., зав. кафедри хімії та 
фармакогнозії Київського міжнародного університету.

УХВАЛИЛИ:
4. Рекомендувати до друку:
4.1. Навчально-методичний посібник для студентів І курсу фармацевтичного 

факультету за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої освіти «Вступ до фармації» 
(розробники: Семенів Д.В. -  професор, д.ф.н., Гетало О.В. -  доцент, к.ф.н., Грицик Л.М. 
-  доцент, к.ф.н., Феденько С.М. -  доцент, к.е.н., Шостак Л.Г. -  к.ф.н., доцент КиМУ, 
Білоусова Н.А. -  к.пед.н.). Рецензенти: Унгурян Л.М. -  д.ф.н., професор, завідувач 
кафедри організації та економіки фармації Одеського національного медичного 
університету; Глушкова О.М. -  к.х.н., доцент кафедри хімії та фармакогнозії Київського 
міжнародного університету.

4.2. Посібник з методичними матеріалами для практичних занять і самостійної
позааудиторної роботи з дисципліни «Організація та економіка фармації», для студентів 
IV курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю 226 «Фармація, промислова 
фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої 
освіти «Основи економіки у фармації» (розробники: Семенів Д.В. -  професор, д.ф.н., 
Гетало О.В. -  доцент, к.ф.н., Феденько С.М. -  доцент, к.е.н., Байгуш Ю.В. -  доцент, 
к.ф.н., Шостак Л.Г. -  к.ф.н., доцент КиМУ, Білоусова Н.А. -  к.пед.н.).
Рецензенти:.Ткаченко Н.О. -  д.ф.н., доцент, в.о. зав. кафедри управління і економіки 
фармації Запорізького державного медичного університету; Голодаєва О.А. -  к.х.н., зав. 
кафедри хімії та фармакогнозії Київського міжнародного університету.

4.3. Методичний посібник для практичних занять з дисципліни «Організація та 
економіка фармації» для студентів IV курсу фармацевтичного факультету за 
спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знані, 22 «Охорона 
здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої освіти «Організація фармацевтичного 
забезпечення населення» (розробники: Семенів Д.В. -  професор, д.ф.н., Гетало О.В. -  
доцент, к.ф.н., Самборський О.С.. -  доцент, к.ф.н., Байгуш Ю.В. -  доцент, к.ф.н., Шостак 
Л.Г. -  к.ф.н., доцент КиМУ, Білоусова Н.А. -  к.пед.н.). Рецензенти:.Ткаченко Н.О. -  
д.ф.н., доцент, в.о. зав. кафедри управління і економіки фармації Запорізького 
державного медичного університету; Голодаєва О.А. -  к.х.н., зав. кафедри хімії та 
фармакогнозії Київського міжнародного університету.

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

проф. Х.В. Хачатурян 

доц. І.І.Судак


