
ПЗВО «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 30.01.2020 р. 

(протокол № 6) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про підсумки поточного контролю та організацію навчального процесу в 

Університеті у першому півріччі та завдання на друге півріччя 2019/2020 навчального року  

 

Доповідає: Данченко Т.В., 

проректор з навчально-виховної роботи 

 

УХВАЛИЛИ: 

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

поточного контролю та організацію навчального процесу в Університеті в першому 

півріччі та завдання на друге півріччя 2019/2020 навчального року взяти до уваги. 

1.2.   Керівникам структурних підрозділів суттєво переглянути підходи щодо 

комплектації кафедр науково-педагогічними працівниками, зосередити особливу увагу 

на якості викладання, рейтингу серед студентів і показниках наукової активності.  

1.3.  Забезпечити ліквідацію академічної заборгованості студентів у встановлені 

відповідним наказом терміни. 

1.4.   Підвищити особисту відповідальність керівників структурних підрозділів за якість 

організації освітнього процесу і навчально-методичної роботи.  

1.5.  Завідувачам кафедр своєчасно визначати бази проходження студентами практик, 

укладати з керівниками довгострокові угоди про проведення практичної підготовки 

студентів. 

1.6.   Проаналізувати навчально-методичне забезпечення для студентів заочної форми 

навчання, за потреби внести зміни. 

1.7.  Керівникам структурних підрозділів проаналізувати і розглянути на вчених радах 

навчально-наукових інститутів, факультетів питання про стан успішності та академічної 

заборгованості студентів, роботу кожного викладача, виявити причини, які негативно 

впливають на успішність студентів; розробити заходи щодо подолання негативних 

результатів. 

1.8.   На засіданнях кафедр розглянути питання про посилення відповідальності 

викладачів за здійснення контролю за  виконанням студентами курсових, випускних 

кваліфікаційних робіт, дотримання графіків їх виконання 

                                          Відповідальні: директори навчально-наукових інститутів, 

декани факультетів, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: впродовж лютого – червня 2019-2020 н.р.. 

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

«утримались» – немає. Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про підсумки наукової роботи за 2019 календарний рік 

 

Доповідає: Мартиненко С.М., 

проректор з науково-педагогічної роботи 

 

 

 



УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи Мартиненко С.М. про 

підсумки наукової роботи за 2019 рік взяти до уваги. 

2.2.  Підвищити якість і результативність наукової роботи шляхом:  

– активізації та впровадження реальних досліджень, науково-технічних розроблень, 

в т.ч. прикладних; 

– підвищення публікаційної активності співробітників у наукових виданнях, що входять 

до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science; 

– підвищення академічної мобільності науково-педагогічних працівників і студентів 

– просування наукових періодичних видань Університету до міжнародних 

наукометричних баз даних; 

– підвищення результативності участі студентів у заходах наукової конкуренції; 

– забезпечення сприятливих умов для діяльності Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих учених Університету; 

– сприяння розвитку корпоративної культури і корпоративних стандартів у 

професійному та міжособистісному спілкуванні. 

Відповідальні: директори навчально-наукових інститутів,  

декани факультетів, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: впродовж лютого - червня  2019-2020 начального року 

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

«утримались» – немає. Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про студентське самоврядування в КиМУ 

 

Доповідає: Гуцуляк З.Я., 

голова Студентського парламенту 

 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Інформацію голови Студентського парламенту КиМУ Гуцуляк З.Я. про студентське 

самоврядування в КиМУ взяти до уваги. 

3.2 Сприяти діяльності Студентського парламенту КиМУ: 

– гарантувати подальше залучення здобувачів освіти і представників СтП КиМУ до 

питань, пов’язаних із забезпеченням якості освіти, зокрема розроблення, моніторингу та 

внесення пропозицій до освітніх програм; 

–  приділити увагу запровадженню програм подвійних дипломів, розвитку і створенню 

програм навчання та обміну студентів;  

–  підвищити рівень академічної мобільності, зокрема збільшити число запрошених 

іноземних викладачів, в тому числі експертів для читання курсів; 

–  вдосконалити процес вибору студентами освітніх компонентів; 

–  проводити анкетування студентів  Google формі; 

–  активізувати залучення активу Студентського парламенту до роботи з іноземними 

студентами; 

– посилити роботу СтП КиМУ щодо залучення здобувачів освіти до науково-дослідної 

діяльності. 

Відповідальні: проректори, директори навчально-наукових інститутів,  

декани факультетів, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: впродовж лютого - червня  2019-2020 начального року. 

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

«утримались» – немає. Одноголосно 

 

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwj3s6mxoaXuAhUEo7IKHfv5DT0YABAAGgJscg&ohost=www.google.com&cid=CAASE-RotrAOLdHl08Ax9JB90C6vLhQ&sig=AOD64_0XsIOWC6ulX3nj15ldN-hxYY1NHA&q&adurl&ved=2ahUKEwiq7KOxoaXuAhXUCRAIHczhCZ0Q0Qx6BAgFEAE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwj3s6mxoaXuAhUEo7IKHfv5DT0YABAAGgJscg&ohost=www.google.com&cid=CAASE-RotrAOLdHl08Ax9JB90C6vLhQ&sig=AOD64_0XsIOWC6ulX3nj15ldN-hxYY1NHA&q&adurl&ved=2ahUKEwiq7KOxoaXuAhXUCRAIHczhCZ0Q0Qx6BAgFEAE


СЛУХАЛИ:
4. Про стан, організацію правової освіти в Університеті та шляхи вдосконалення 
правовиховної роботи

Доповідає: Савченко Л.А., 
віце-президент з наукових та юридичних питань

УХВАЛИЛИ:
4.1. Інформацію віце-президента з наукових та юридичних питань Л.А.Савченко про 
стан, організацію правової освіти в Університеті та шляхи вдосконалення правовиховної 
роботи взяти до уваги.
4.2. Залучати здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти доктора 
філософії, які навчаються в аспірантурі за спеціальністю 081 Право та студентів 
навчально-наукового юридичного інституту, що є членами Наукового товариства 
студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Університету, до проведення 
круглих столів на правову тематику для студентів інших спеціальностей.

Відповідальні: завідувач аспірантури, 
директор навчально-наукового юридичного інституту,

завідувачі кафедр. 
Термін виконання: впродовж 2020року. 

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

Голова Вченої ради 

Вчений секретар

проф. Х.В. Хачатурян 

доц. ІЛ. Судак


