
КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

ПРОТОКОЛ № 5 
Засідання вченої ради Київського міжнародного університету 

від 21.12.2017 року 
Заслухавши і обговоривши питання порядку денного і з метою подальшого 

вдосконалення якості підготовки фахівців у Київському міжнародному університеті,  
Вчена рада  
УХВАЛИЛА: 

1. Стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової, виховної 
роботи та кадрового забезпечення в ліцеї КиМУ.  
Доповідає: Директор Ліцею Сініченко Сергій Володимирович.  
1. Інформацію про стан, проблеми та перспективи організації навчально-методичної, 
наукової, виховної роботи та кадрового забезпечення в Ліцеї КиМУ взяти до відома. 
2. Адміністрації Ліцею та викладацькому складу здійснити заходи щодо вдосконалення 
навчально-методичної роботи шляхом проведення методичних семінарів, тренінгів для 
вчителів з метою осучаснення форм і методів проведення навчальних занять. 
3. Підвищувати рівень педагогічної майстерності, впроваджуючи в освітній процес 
педагогічні інновації, інтерактивні форми, ефективні методи і прийоми навчання, реалізуючи 
особистісно-орієнтовані підходи розвитку учнів. 
4.Відповідно до програми розвитку Ліцею розширити фонд спеціалізованих кабінетів з 
інтерактивним оснащенням. 
5.Забезпечити реалізацію програм співпраці зі структурними підрозділами КиМУ щодо 
професійного самовизначення учнів Ліцею шляхом проведення спільних заходів. 
6. Організувати заходи з школами-партнерами Ліцею КиМУ з метою залучення випускників 
початкової школи до вступу в 5-й клас Ліцею КиМУ. 
3. Залучати ліцеїстів до наукової роботи в наукових студіях, науково-практичних 
конференціях, круглих столах, олімпіадах, конкурсах, відділеннях Малої академії наук  
м. Києва та Київської обл.  

   Відповідальні: Директор Ліцею 
                                   Термін дії: протягом 2018 н.р. 

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

роботи та кадрового забезпечення на медико-фармацевтичному факультеті.  
Про хід реалізації теми, зареєстрованої в УкрІНТЕІ «Обгрунтування критеріїв створення та 
стандартизації перспективних активних фармацевтичних інгредієнтів і лікарських засобів на 
основі рослинної сировини».  
 Доповідає: Декан медико-фармацевтичного факультету; Керівник науково-дослідної теми 
Шостак Любов Геннадіївна.  
1. Інформацію про стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової, 
виховної роботи та кадрового забезпечення на медико-фармацевтичному факультеті.  
Про хід реалізації теми, зареєстрованої в УкрІНТЕІ «Обгрунтування критеріїв створення та 
стандартизації перспективних активних фармацевтичних інгредієнтів і лікарських засобів на 
основі рослинної сировини» взяти до відома. Продовжити реалізувати науково-дослідну 
тему, зареєстровану в УкрІНТЕІ «Обґрунтування критеріїв створення та стандартизації 
перспективних активних фармацевтичних інгредієнтів і лікарських засобів на  основі 
рослинної сировини» 



2. Професорсько-викладацькому складу на належному рівні  забезпечити організацію 
навчального, методичного, наукового, виховного процесу відповідно до нормативно –
правових документів МОН і МОЗ України. 
3. Надавати належної уваги організаційному та навчально-методичному забезпеченню 
підготовки «Крок 1» та «Крок 2». 
4. Залучати студентів в наукові загальноуніверситетські заходи та ініціювати власні 
факультетські заходи. 
5. Активізувати роботу кураторів із студентами. Особливу увагу приділяти тим студентам, 
які мають пропуски та академічну заборгованість. Періодично заслуховувати звіти про їхню 
роботу на засіданні кафедри. 
6. В профорієнтаційній роботі важливу увагу приділити випускникам 9 та 11 класів та 
випускниками коледжів фармацевтичного спрямування, в яких готуються спеціалісти з 
фармації з подальшою метою запрошення їх на навчання на медико-фармацевтичний 
факультет. 

   Відповідальні: Декан медико-фармацевтичного факультету,  
Керівник науково-дослідної теми. 

                                   Термін дії: протягом 2018 н.р. 
 

3. Про затвердження Правил прийому до Київського міжнародного університету та 
Коледжу в 2018 році.   
Доповідає:  Проректор з навчально-виховної роботи Данченко Тетяна Володимирівна. 
1. Інформацію про затвердження Правил прийому до Київського міжнародного університету 
та Коледжу в 2018 році взяти до відома.  
2. Затвердити Правила прийому до Київського міжнародного університету та Коледжу в 2018 
році. 
3. Керівникам структурних підрозділів, центру довузівської підготовки, центру міжнародних 
та громадських зв’язків  продовжити інформаційну роботу серед абітурієнтів з метою 
роз’яснення Правил прийому до Київського міжнародного університету та Коледжу.  

 

 

 

 


