
ПВНЗ «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 27.09.2018 
(протокол № 2) 

СЛУХАЛИ: 
1. Про основні напрямки планування та вдосконалення навчально-методичної 
роботи в Університеті у 2018/19 навчальному році. 

Доповідач: проректор з навчально-методичної роботи Данченко Тетяна 
Володимирівна. 

УХВАЛИЛИ: 
1.1. Доповідь проректора з навчально-методичної роботи Данченко Т.В. про основні 
напрямки планування та вдосконалення навчально-методичної роботи в Університеті у 
2018/19 навчальному році взяти до уваги. 
1.2. Організацію навчально-виховного процесу в структурних підрозділах Університету в 
цілому схвалити. 
1.3. Постійно вдосконалювати та урізноманітнювати форми роботи зі студентами, 
відпрацьовувати нові методики для підвищення якості навчання й знань.  
1.4. Виховна робота повинна носити системний характер, бути орієнтованою на специфіку 
кожної спеціальності Університету. 

Відповідальні: проректор з навчально-методичної роботи, 
 керівники структурних підрозділів. 

Термін виконання: протягом навчального 2018-19 начального року. 
СЛУХАЛИ: 

2. Про організацію та планування наукової роботи викладачів і студентів у 2018/19 
навчальному році. 

Доповідач: проректор з наукової роботи Некряч Анастасія Іванівна. 
УХВАЛИЛИ: 
2.1. Керівникам структурних підрозділів: 
2.1.1  Спрямувати наукову діяльність відповідно до вимог  вищої освіти,  на належному рівні 
і повному обсязі виконати заплановані  заходи, покращити  зміст наукової продукції, 
збільшити кількість наукових статей в наукометричних базах,  вчасно видавати  фахові 
збірники, забезпечити  недопущення  академічного плагіату в усіх видах освітнього процесу; 
успішно пройти державну атестацію. 
 2.1.2. Забезпечити участь кожного науково-педагогічного працівника в науковій і 
професійній діяльності, суттєво підвищивши їхні показники активності. 
2.1.3. Підвищити відповідальність наукових керівників за якість курсових, випускних 
кваліфікаційних та магістерських робіт, 
 2.1.4.Залучати студентську молодь до участі у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах та 
олімпіадах, відповідно до спеціальностей; 
2.1.5. Продовжити наукове  міжнародне співробітництво,  із закладами вищої освіти, 
науковими установами, організаціями,  коледжами, ліцеями, гімназіями, школами;  
2.2.. Започаткувати випуск науково-популярного електронного збірника викладачів і 
студентів Університету. 
2.3. В науковий процес більш активніше залучати студентів коледжу та  учнів старших класів 
ліцею.  
 2.4.  Наукову діяльність активніше  поширювати  на сайтах Університету, структурних 
підрозділів. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи, керівники структурних підрозділів. 
Термін виконання: протягом навчального 2018-19 начального року. 

СЛУХАЛИ: 
3. Про організацію довузівської підготовки в 2018/19 навчальному році. 

Доповідач: проректор з довузівської підготовки Рудаківська Світлана Вікторівна.  



 


