
ПЗВО «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 31.05.2021 р. 

(протокол № 10) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про дотримання науково-педагогічними працівниками КиМУ та здобувачами вищої 

освіти Кодексу академічної доброчесності 

Доповідає: Мартиненко С.М., 

проректор з науково-педагогічної діяльності 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, доктора педагогічних наук, 

професора С.М. Мартиненко взяти до уваги.  

1.2. Керівникам структурних підрозділів Університету на засіданнях кафедр, Вчених рад 

розглянути питання щодо дотримання НПП і студентами основних положень Кодексу 

академічної доброчесності, Положення про протидію академічного плагіату. 

1.3. Зобов’язати учасників освітнього процесу Університету дотримуватися моральних 

норм і правил етичної поведінки, закладених у Кодексі академічної доброчесності. 

1.4. Продовжувати співпрацю їх представниками компаній StrikePlagiarism в Україні з 

метою поширення та отримання інформації щодо отримання принципів академічної 

доброчесності в освітньому середовищі Університету. 

1.5. Продовжувати постійно діючі науково-методичні семінари, круглі столи, тренінги 

для аспірантів, здобувачів вищої освіти щодо дотримання ними Кодексу академічної 

доброчесності у процесі виконання наукових досліджень і випускних кваліфікаційних 

робіт.   

Відповідальні: директори навчально-наукових 

 інститутів, декани факультетів 

Термін виконання: впродовж 2020-2021 начального року 

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

«утримались» – немає. Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової, виховної 

роботи та кадрового забезпечення, особливості профільного навчання та до профільної 

підготовки в ліцеї КиМУ 

Доповідає: Алексанян В.І., 

директор Ліцею КиМУ 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію директора Ліцею В.І. Алексаняна взяти до уваги.  

2.2. Визнати, що у 2020/2021 навчальному році освітні послуги у Ліцеї надавалися, з 

урахуванням усіх необхідних потреб змішаного навчання в умовах посилених 

протиепідемічних заходів.  

2.3. Збільшити об'єм і посилити якість англійської мови у процесі вивчення дисциплін 

загальноосвітнього циклу. 

2.4. Посилити контроль за викладанням іноземних мов із використанням авторської 

методики професора Х.В. Хачатуряна.  



2.5. Відповідно до програми розвитку Ліцею поліпшувати матеріально-технічне 

забезпечення освітнього процесу,  розширювати фонд спеціалізованих кабінетів з 

інтерактивним оснащенням.  

2.6. Відновити співпрацю з ЗСО, що надають початкову освіту, з метою налагодження 

процесу з рекрутингу учнів до 5 класів і організація з ними, з цією метою, спільних 

заходів. 

2.7. Створити сприятливі умови для адаптації учнів 5-х класів до навчання у мовах Ліцею.  

2.8. Залучати учнів Ліцею до науково-дослідної роботи, участі в круглих столах, 

олімпіадах, конкурсах, Універсіаді. Заснувати наукове товариство Ліцею, наукові студії 

на базі Ліцею з метою проведення науково-дослідної роботи. 

2.9. Активно залучати викладачів Ліцею до підвищення рівня професійної кваліфікації.  

2.10. Вдосконалити та розширити співпрацю з ПЗВО «Київський міжнародний 

університет» з метою підвищення  результативності процесу формування й розвитку 

професійних компетентностей ліцеїстів, їх профільного самовизначення, супроводу у 

дослідницько-пошуковій діяльності науково-педагогічними працівниками ПЗВО 

«Київський міжнародний університет». 

2.11. Забезпечити більш комплексний підхід до вирішення завдань охорони праці, 

безпеки життєдіяльності, інформаційної екології учасників освітнього процесу. 

2.12. Активізувати роботу МО вчителів Ліцею, в межах яких надавати системну 

психолого-методичну підтримку молодим педагогам, які переходять на викладання 

загальноосвітніх дисциплін англійською мовою.  

2.13. Створювати сприятливі умови для навчання й розвитку обдарованої молоді з 

максимальним урахуванням її індивідуальних здібностей. 

Відповідальні: директор Ліцею КиМУ 

Термін виконання: впродовж 2020-2021 н.р.. 

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

«утримались» – немає. Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про підсумки доуніверситетської підготовки в Університеті за 2020/2021 навчальний 

рік 

Доповідає: Рудаківська С.В., 

проректор з доуніверситетської підготовки  

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Інформацію проректора з доуніверситетської підготовки Рудаківської С.В. про 

підсумки доуніверситетської підготовки в Університеті  за 2020-2021 н.р. взяти до уваги.  

3.2. Активізувати  роботу Центру доуніверситетської підготовки щодо розширення 

контингенту слухачів підготовчого відділення  у наступному навчальному році, активно 

залучати до університетських інтелектуально-творчих програм учнів ЗСО та студентів 

коледжів м. Києва та інших регіонів України.  

3.3. Кожному структурному підрозділу виявити ефективні форми профорієнтаційної 

роботи і реалізовувати їх на практиці. 

3.4. Розширювати формат заходів структурних підрозділів у межах інноваційного проекту 

«Науковці КиМУ – школі», враховуючи позитивний досвід профорієнтаційного 

марафону. 

3.5. Створити відеотеку відкритих лекцій, майстер-класів. 

3.6. Проаналізувати результати інтелектуальних проектів (Олімпіади, Універсіади, 

тестування, інших конкурсів) щодо  їх профорієнтаційної спрямованості та можливості 

розширення інтелектуально-творчих  привабливих програм, актуальних для 

старшокласників, відповідно до напрямів підготовки коледжу та університету.  



3.7. Активно залучати інтелектуально та творчо обдаровану молодь до науково-

дослідницької, творчої діяльності. 

Відповідальні: проректор з доуніверситетської підготовки  

Термін виконання: впродовж 2020-2021 начального року 

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

«утримались» – немає. Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про результати опитування здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 

працівників, інших стейкхолдерів про організацію освітнього процесу та діяльності 

університету 

Доповідає: Судак І.І., 

завідувач відділом забезпечення якості освіти 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Проводити системний моніторинг якості змісту вищої освіти за кожною ОП. 

4.2. Здійснювати контроль за реалізацією освітнього процесу та науково-дослідної 

діяльності. 

4.3. Постійно проводити моніторинг застосування технологій навчання, ресурсного 

потенціалу та управління ресурсами і процесами Університету. 

4.4. Розробляти моніторингові заходи щодо оптимізації соціально-психологічного 

середовища Університету. 

4.5. Здійснювати контроль за станом прозорості освітньої діяльності та оприлюдненням 

інформації за його результатами. 

4.6. Розробити та впровадити рекомендації щодо поліпшення якості освітньої діяльності 

та її стратегічного планування. 

4.7. Проводити моніторинг проходження стажування НПП у закордонних 

представництвах та організаціях, вивчати зарубіжний досвід. 

4.8. Розвивати і створювати програми навчання та обміну, можливість навчатися за 

обміном в українських та іноземних ЗВО. 

4.9. Підвищувати рівень академічної мобільності викладачів і студентів, залучати 

професорів із закордонних ЗВО-партнерів до читання гостьових лекцій. 

Відповідальні: завідувач відділом забезпечення якості освіти 

Термін виконання: впродовж 2020-2021 начального року 

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

«утримались» – немає. Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про готовність структурних підрозділів Університету до літньої заліково-

екзаменаційної сесії 2020/2021 навчального року 

Доповідає: Данченко Т.В., 

проректор з навчально-виховної роботи  

УХВАЛИЛИ: 

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

структурних підрозділів Університету до літньої заліково-екзаменаційної сесії 2020/21 

навчального року взяти до уваги.  

5.2. Посилити персональну відповідальність керівників структурних підрозділів, а саме 

завідувачів кафедр, директорів навчально-наукових інститутів, деканів факультетів за 

своєчасну підготовку навчально-методичного забезпечення для літньої заліково-

екзаменаційної сесії.  



5.3. Директорам інститутів, Коледжу, деканам факультетів організувати заліково-

екзаменаційну сесію студентів заочної форми навчання в дистанційному режимі. 

5.4. При проведенні заліків і екзаменів під час оцінювання студентів використовувати 

Положення про рейтингову  систему оцінювання знань та вмінь набутих студентом  у 

Київському міжнародному університеті. 

Відповідальні: директори навчально-наукових 

 інститутів, декани факультетів 

Термін виконання: впродовж 2020-2021 начального року 

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

«утримались» – немає. Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про результати вибору здобувачами освіти вибіркових дисциплін і формування 

робочих навчальних планів на 2021/2022 навчальний рік 

Доповідає: Данченко Т.В., 

проректор з навчально-виховної роботи 

УХВАЛИЛИ: 

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

вибору здобувачами освіти вибіркових дисциплін і формування робочих навчальних 

планів на 2021/2022 навчальний рік взяти до уваги. 

6.2. Затвердити перелік навчальних курсів до каталогу вибіркових дисциплін за 

результатами вибору здобувачів освіти. 

6.3. Відповідно до каталогу вибіркових дисциплін сформувати робочі навчальні плани на 

2021/2022 навчальний рік 

Відповідальні: директори навчально-наукових 

 інститутів, декани факультетів 

Термін виконання: впродовж червня 2020-2021 начального року 

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

«утримались» – немає. Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 

Різне 

7.1. Проректора з науково-педагогічної роботи Мартиненко С.М. про рекомендацію до 

друку: 

– навчального посібника «Міжнародна безпека», підготованого кандидатом політичних 

наук, доцентом кафедри міжнародних відносин та туризму Тараненко Г. Г.  

Рецензенти: Хилько М.І. – доктор філософських наук, професор кафедри 

політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Крупеня І.М. – 

кандидат політичних наук, завідувач кафедри міжнародних відносин та туризму 

Київського міжнародного університету. 

– монографії «Комп’ютерне моделювання детермінованого хаосу в складних 

нелінійних системах» (укладач: кандидат технічних наук, доцент Зінченко А.Ю.).  

Рецензенти: Данилов В.Я. – доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

математичних методів системного аналізу Національного технічного університету 

України  «Київський політехнічний інститут»; Швець О.Ю. – доктор фізико-

математичних наук, професор, професор кафедри математичної фізики Національного 

технічного університету України  «Київський політехнічний інститут»;  Щербак Л.М. – 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук Київського 

міжнародного університету. 



-  монографії «Право на життя в умовах збройних конфліктів і ситуацій насильства 
всередині держави» (укладач: кандидат юридичних наук, завідувач кафедри 
міжнародного права та порівняльного правознавства Усманов Ю.І.).

Рецензенти: О.В. Київець -  доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
міжнародного та європейського права Навчально-наукового інституту «Юридичний 
інститут» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана»; В.В. Гутник -  доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 
міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка; 
Ю.М. Панфілова -  кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри міжнародного 
права та порівняльного правознавства, директор Юридичного інституту Київського 
міжнародного університету

УХВАЛИЛИ:
7.1. Рекомендувати до друку:
-  навчальний посібник «Міжнародна безпека», підготований кандидатом політичних 
наук, доцентом кафедри міжнародних відносин та туризму Тараненко Г. Г.

Рецензенти: Хилько М.І. -  доктор філософських наук, професор кафедри 
політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Крупеня І.М. -  
кандидат політичних наук, завідувач кафедри міжнародних відносин та туризму 
Київського міжнародного університету.
-  монографію «Комп’ютерне моделювання детермінованого хаосу в складних 
нелінійних системах» (укладач: кандидат технічних наук, доцент Зінченко А.Ю.).

Рецензенти: Данилов В.Я. -  доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
математичних методів системного аналізу Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут»; Швець О.Ю. -  доктор фізико- 
математичних наук, професор, професор кафедри математичної фізики Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут»; Щербак Л.М. -  
доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук Київського 
міжнародного університету.
-монографію  «Право на життя в умовах збройних конфліктів і ситуацій насильства 
всередині держави» (укладач: кандидат юридичних наук, завідувач кафедри 
міжнародного права та порівняльного правознавства Усманов Ю.І.).

Рецензенти: О.В. Київець -  доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
міжнародного та європейського права Навчально-наукового інституту «Юридичний 
інститут» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана»; В.В. Гутник -  доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 
міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка; 
Ю.М. Панфілова -  кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри міжнародного 
права та порівняльного правознавства, директор Юридичного інституту Київського 
міжнародного університету

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

проф. Х.В. Хачатурян

доц. І.І. Судак


