
ПЗВО «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 30.11.2020 р. 

(протокол № 4) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про готовність структурних підрозділів Університету до зимової заліково-

екзаменаційної сесії 2020/2021 навчального року. 

Доповідач: проректор з навчально-виховної роботи Данченко Т.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

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

готовність структурних підрозділів Університету до зимової заліково-

екзаменаційної сесії 2020/2021 навчального року в умовах змішаного навчання 

взяти до уваги.  

1.2. Проводити активну роботу зі студентами щодо відпрацювання ними 

пропущених занять і допуску до написання МКР.  

1.3. Оновити методичне забезпечення освітнього процесу з урахуванням 

карантинних обмежень.  

1.4. Активізувати роботу зі студентами, що навчаються за індивідуальним 

графіком, до складання II змістового модуля.  

1.5. Підготувати необхідну документацію для заліково-екзаменаційної сесії.  

1.6. Перезатвердити програми підсумкової атестації випускників 2020/2021 

навчального року. 

                                          Відповідальні: директори навчально-наукових інститутів, 

декани факультетів, завідувачі кафедр 

 Термін виконання: до 11 грудня 2020 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 театрального мистецтва 

Доповідач: директор Навчально-наукового  

інституту театрального мистецтва Ільїна  Н.О. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію директора ННІ театрального мистецтва Ільїної Н.І. взяти до уваги, 

визнати роботу Навчально-наукового інституту театрального мистецтва за звітний 

період задовільною.  

2.2. Проводити перегляди іспитів і конкурсів у школах мистецтв, аматорських 

театрах із метою відбору талановитих абітурієнтів для вступу до Університету.  

2.3. Проводити театралізовані науково-творчі художні лекції з театрального 

мистецтва і сценічної мови для учнів ліцею КиМУ та ЗСО м. Києва.  

2.4. Укласти угоди про співпрацю із мистецькими ЗВО м. Києва і регіонів.  



2.5. Активізувати роботу науково-педагогічних працівників ННІ щодо написання 

статей у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз. 

Відповідальні: директор та  завідувачі кафедр ННІ театрального мистецтва 

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 на економічному факультеті  

Доповідач:  декан економічного факультету Виноградчий В.І. 

 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Інформацію декана економічного факультету Виноградного В.І. взяти до уваги, 

визнати роботу факультету за звітний період задовільною.  

3.2. Науково-педагогічним працівникам факультету забезпечувати навчальну, 

методичну та науково-дослідну роботу відповідно до вимог нормативно-правових 

актів, рішень Вченої ради Університету, факультету, ректорату.  

3.3. Активізувати роботу щодо реалізації наукової теми 011611005366 

«Організаційний механізм залучення інвестицій в економіку України», 

зареєстрованої в УкрІНТЕІ.  

3.4. Кураторам академічних груп систематично проводити роз’яснювальну роботу 

зі студентами щодо дотримання академічної доброчесності.  

3.5. Куратору Наукового студентського товариства факультету та його голові 

активізувати роботу з метою участі студентів у Всеукраїнських конкурсах та 

олімпіадах.  

3.6. Зосередити увагу на профорієнтаційній роботі з абітурієнтами з метою їх 

залучення до навчання в КиМУ. 

 Відповідальні: декан економічного факультету та  завідувачі кафедр 

Термін виконання: впродовж 2020-2021 начального року 

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

«утримались» – немає. Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 

Різне 

4.1. Про присвоєння вченого звання професора КиМУ Панфіловій Ю.М., директору 

Навчально-наукового юридичного інституту Київського міжнародного 

університету, кандидату юридичних наук, доценту 

4.2. Про присвоєння вченого звання професора КиМУ Ткаченку О.В., доценту 

кафедри теоретичних та приватно-правових дисциплін Навчально-наукового 

юридичного інституту Київського міжнародного університету, кандидату 

юридичних наук, доценту 

4.3. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Сучасні питання 

економіки і права» (серія: Економічні науки), випуск 2(12). 2020  

4.4. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Педагогічна теорія і 

практика», випуск 9. 2020  

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Мартиненко С.М.   

 




