ПВНЗ «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 29.10.2018
(протокол № 3)
СЛУХАЛИ:
1.Про реалізацію програми розвитку Університету в 2018/2019 навчальному році
Доповідач : проректор з питань розвитку Мартиненко Світлана Вікторівна
УХВАЛИЛИ:
1.1. Доповідь проректора з питань розвитку Мартиненко С.М.. взяти до уваги.
1.2. Науково-педагогічному колективу забезпечити сталий інституційний розвиток
Університету на основі корпоративних цінностей, а також реалізації його місії заради
надання якісних освітніх послуг.
1.3. Продовжити підтримувати позитивний імідж Університету на міжнародному та
всеукраїнському рівнях шляхом реалізації суспільно значущих проектів.
1.4. Продовжити розроблення та впровадження освітніх професійних програм для
нових спеціальностей і спеціалізацій.
1.5. Створити сприятливі умови для реалізації викладачами, аспірантами
індивідуальної освітньої траєкторії, сприяти їх участі у програмах академічної мобільності,
публікації результатів наукових досліджень у міжнародних науко метричних виданнях Web
of Science та/або Scopus.
1.6. Продовжити співпрацю з Київською міською службою зайнятості, з метою участі
у відборі навчальних закладів із професійного навчання громадян.
1.7. Підтримувати університетські друковані та електронні видання (газета «Post
Scriptum +», журнал «Науковий вісник»).
1.8. Продовжити розроблення програм тренінгів, майстер – класів, науково –
практичних семінарів для формування творчого рівня професійної компетентності
педагогічних працівників ліцею, коледжу, Університету.
1.9. Продовжити розширення мережі зарубіжних вишів – партнерів Університету та
участь у міжнародних університетських асоціаціях.
1.10. Удосконалити напрями співпраці з випускниками загальноосвітніх закладів,
коледжів, професійно – технічних ліцеїв з метою залучення молоді до вступу до
Університету.
Відповідальні: директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів,
завідувачі кафедр.
Термін виконання: протягом 2018-2019 навчального року.
СЛУХАЛИ:
2. Про міжнародне співробітництво та спільні освітні програми з вузамипартнерами КиМУ
Доповідач : проректор з іноземних мов Тіменко Ірина Валентинівна
УХВАЛИЛИ:
2.1.Інформацію Тіменко І.В. про міжнародне співробітництво та спільні освітні
програми з вузами-партнерами КиМУ взяти до уваги.
2.2. Продовжити роботу по встановленню і розвитку зв'язків Університету із
зарубіжними освітніми і науковими установами та організаціями шляхом підписання
широкомасштабних угод про співробітництво.
2.3. Сприяти активізації міжнародного наукового, культурного та освітнього
співробітництва науково-педагогічних працівників Університету та студентів у спільному
виконанні науково-практичних проектів.
2.4. Продовжити практику стажування науково-педагогічних працівників за кордоном
та публікування результатів наукових досліджень у зарубіжних виданнях та створення
спільних видань.

2.5. Продовжити практику проведення спільних міжнародних науково-практичних
конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів.
2.6. Спрямувати зусилля науково-педагогічних працівників на покращення показників
Університету в міжнародних рейтингах; поліпшити значення оцінки потенціалу вчених на
основі міжнародно визнаної системи індексів цитування.
2.7. Продовжити проходження практики студентами за кордоном, а іноземними
студентами в Київському міжнародному університеті.
2.8. Продовжити розробку лекційних і семінарських занять англійською мовою.
2.9.Висвітлювати на сайті Університету інформацію про міжнародні освітні та наукові
акції: програми, конференції, симпозіуми, семінари тощо.
Відповідальні: проректор з іноземних мов, керівники структурних підрозділів.
Термін виконання: протягом 2018-2019 начального року.

СЛУХАЛИ:

3. Стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової,
виховної роботи та кадрового забезпечення в Коледжі КиМУ
Доповідач : директор Коледжу Кузьміч Ірина Богданівна.
УХВАЛИЛИ:
3.1. Інформацію Кузмич І.Б. про стан, проблеми, перспективи організації навчальнометодичної, наукової, виховної роботи та кадрового забезпечення в Коледжі КиМУ взяти до
уваги.
3.2. На засіданнях циклових комісій розглянути питання щодо удосконалення
освітнього процесу у Коледжі з метою активізації навчальної діяльності студентів.
3.3. З метою активізації навчально-виховної роботи у Коледжі скорегувати плани
освітнього процесу у напрямку впровадження інтерактивних методів навчання та виховання.
Відповідальні: директор Коледжу, заступники директора,
завідувачі цикловими комісіями
Термін виконання: протягом 2018-2019 начального року.
СЛУХАЛИ:
4.Про вибори на посади завідувачів кафедр, професорів, доцентів.
Доповідач: заступник голови Конкурсної комісії, віце-президент Шумигора .Л.І.
УХВАЛИЛИ:
4.1. На підставі результатів таємного голосування членів Вченої ради затвердити результати
конкурсного відбору претендентів (кандидатів) на заміщення вакантних посад науковопедагогіних працівників ПВНЗ «Київський міжнародний університет» та укладання з ним
трудових договорів (контрактів).

