
КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЧЕНА РАДА 

ПРОТОКОЛ № 3 

Засідання вченої ради Київського міжнародного університету 

від 30.10.2017 року 

Заслухавши і обговоривши питання порядку денного і з метою подальшого 

вдосконалення якості підготовки фахівців у Київському міжнародному 

університеті,  

Вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Перспективи розвитку міжнародної діяльності в КиМУ.  

Доповідає: Віце-президент КиМУ Шумигора Людмила Іванівна. 

1. Інформацію віце-президента КиМУ Шумигори Л.І. про перспективи розвитку 

міжнародної діяльності в КиМУ взяти до відома. 

2. Ефективність реалізації програми міжнародного співробітництва Київського 

міжнародного університету можна оцінити по виконанню та досягненню таких 

завдань: 

- максимально використовувати потенційні можливості і ресурси 

університету для досягнення результатів по всіх напрямах і аспектах 

міжнародної діяльності; 

- проводити моніторинг існуючого стану і потенційних можливостей 

міжнародної співпраці в навчально-наукових інститутах /на факультетах, 

кафедрах і підрозділах університету, залучення їх до розширення 

міжнародної освітньої і наукової співпраці КиМУ; 

- формувати механізм взаємодії навчально-наукових інститутів/факультетів і 

підрозділів для реалізації основної мети і завдань міжнародної діяльності: 

розвиток інформаційної інфраструктури міжнародної діяльності, створення 

інформаційних взаємозв'язків між інформаційною системою міжнародної 

служби й інформаційною системою університету; 



- розширити міжнародні контакти, необхідні для забезпечення науково-

практичної діяльності та навчально-методичної роботи університету; 

- підвищити якість підготовки студентів та науково-педагогічного складу, а 

також розширення кругозору шляхом їх професійного росту та підвищення 

свідомості за допомогою участі у міжнародних програмах та проектах. 

- підвищити рейтинг університету за рахунок збільшення вагомості індексу 

«Міжнародна діяльність»; 

- активізувати роботу зі вступу університету в міжнародні освітні асоціації, 

організації, програми, фонди у формі повного або асоційованого членства, 

розповсюдження рекламної інформації про наукові, освітні, культурні 

здобутки та досягнення університету серед міжнародних фондів, асоціацій, 

університетів-партнерів; 

- розширити географію міжнародного співробітництва університету через 

підписання договорів про міжнародне співробітництво з освітніми і 

науковими установами та підвищувати результативність міжнародного 

співробітництва на рівні кафедр, інститутів/факультетів, університету в 

цілому. 

 

                      Відповідальні: Віце-президент КиМУ 

                                   Термін дії: протягом навчального 2017-2018 н.р. 

 

2. Про стан підготовки молодих наукових кадрів університету, 

результати виконання дисертаційних досліджень; перспективи 

розвитку аспірантури, докторантури.  

    Доповідає: завідувач відділом аспірантури та докторантури 

Артемова Любов Вікторівна.  

1. Інформацію завідувача відділом аспірантури та докторантури Артемової 

Л.В. про стан підготовки молодих наукових кадрів університету, результати 

виконання дисертаційних досліджень; перспективи розвитку аспірантури, 

докторантури взяти до відома.  



2. Для перспектив розвитку аспірантури в КиМУ маємо забезпечити такі 

основні напрямки: 

2.1. Враховуючи, що кадрова політика президента КиМУ проф. Х. В. 

Хачатуряна створює сприятливі умови для навчання аспірантів, проводити 

індивідуальну роботу з випускниками КиМУ з метою мотивації їх до наукового 

зростання через аспірантуру.  

2.2. З метою оптимізації роботи аспірантури та докторантури в КиМУ 

дотримуватись  Положення університету про ці структури, що чітко визначає 

роль та місце навчально-наукових інститутів, факультетів та кафедр в цьому 

процесі. 

2.3. Науковим керівникам аспірантів зацікавлювати молодь науковою 

роботою ще на рівні бакалаврського та магістерського досліджень. Це реально 

розширило б можливості й мотивацію студентів для обрання нових 

спеціальностей третього освітньо-наукового рівня доктора філософії. 

2.4. Заслуховувати на засіданнях Вченої ради звіти про роботу з 

аспірантами керівників структурних підрозділів.    

 

                      Відповідальні: Завідувач відділом аспірантури та 

докторантури, Директори інститутів, завідувачі кафедр. 

                                   Термін дії: протягом навчального 2017-2018 н.р. 

 

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

наукової, виховної роботи та кадрового забезпечення в Коледжі КиМУ.  

Доповідає: Директор Коледжу КиМУ Петренко Тетяна Мефодіївна.  

3.1. Інформацію директора Коледжу КиМУ Петренко Т.М. про стан, 

проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової, виховної 

роботи та кадрового забезпечення в Коледжі КиМУ взяти до відома. 

3.2. Відзначити, що плани та пріоритетні завдання навчального та 

виховного спрямування адміністрацією Коледжу разом з педагогічним 

колективом циклових комісій реалізуються успішно.   

3.3. Директору та викладацькому складу Коледжу:  



- забезпечити і зберегти набір студентів на всіх спеціальностях; 

- дотримуватись викладачами іноземних мов авторської методики 

професора Х.В. Хачатуряна з метою підвищення рівня якості знань 

студентів з іноземних мов; 

- контролювати відвідування студентами  навчальних занять, виконання 

завдань практичної підготовки, ліквідації ними академічної заборгованості, 

дотримання графіку написання курсових/дипломних робіт; 

- підсилювати у студентів мотивацію до змістовної освіти, як основної 

складової майбутньої кар’єри; 

- заохочувати студентів до участі в зовнішніх конкурсах з фахових 

дисциплін з метою отримання грантів та незалежного оцінювання рівня знань; 

- створювати умови для всебічного гармонійного розвитку 

особистості; 

- підвищувати взаємодію циклових комісій коледжу та викладачів із 

структурними підрозділами університету.  

 

         


