
ПВНЗ «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 27.12.2018 
(протокол № 5) 

СЛУХАЛИ: 
1.  Стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової, виховної 

роботи та кадрового забезпечення, особливості профільного навчання та допрофільної 
підготовки в Ліцеї КиМУ . 
Доповідач: директор Ліцею О.В. Лавриненко 
УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію директора Ліцею О.В.Лавриненко про стан, проблеми, 
перспективи організації навчально-виховної, науково-методичної роботи, кадрового, 
навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення в Ліцеї КиМУ взяти до 
відома. 

1.2. Забезпечувати професійний розвиток педагогів відповідно до вимог державних 
освітніх стандартів, нормативно-правового забезпечення. 

1.3. Здійснювати постійний моніторинг показників роботи педагогічних 
працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо 
вдосконалення їхньої діяльності. 

1.4. Забезпечувати належні умови для поступової адаптації учнів 5-х класів до 
навчання в школі ІІ ступеня, цілеспрямовано скоординувавши дії вчителів, їхній 
професіоналізм, досвідченість. 

1.5. Сприяти оптимізації системи підготовки педагогічних працівників до 
своєчасного виявлення, підтримки та створення умов для навчання і розвитку обдарованої 
молоді, всебічного розвитку юної особистості з максимальним урахуванням її 
індивідуальних здібностей та обдарувань. 

1.6. Забезпечувати комплексний підхід до вирішення завдань загальної середньої освіти 
та охорони праці й безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу. 

1.7. Забезпечувати особистісно-зорієнтований підхід до навчання і виховання 
учнів. 

1.8. Використовувати прогресивні педагогічні технології на основі активізації та 
інтенсифікації освітнього процесу, ефективності управлінської діяльності.  

1.9. Поповнити та поновити матеріально-технічну базу (інтерактивне обладнання 
навчальних кабінетів, технічне забезпечення, введення в дію гардеробної кімнати для учнів 
старшої школи, переобладнання кімнати відпочинку каб. №513). 

1.10. Забезпечити системну реалізацію Програми співпраці «Ліцею КиМУ – КиМУ» 
щодо формування й розвитку професійних компетентностей ліцеїстів, їх профільного 
самовизначення, супроводу дослідницько-пошукової діяльності науково-педагогічними 
працівниками КиМУ. 

1.11. З метою удосконалення рівня вивчення другої іноземної мови через «носіїв 
мови» й відкриття європейського простору для особистісного розвитку ліцеїстів встановити 
міжнародні зв’язки із закордонними освітніми закладами (ліцеями) країн, мови яких 
вивчаються у Ліцеї (Німеччина/Австрія, Франція, Іспанія). 

Відповідальні: директор та заступники директора Ліцею  
Термін виконання: протягом січня – червня 2018-2019 навчального року. 

СЛУХАЛИ: 
2. Стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової, 

виховної роботи та кадрового забезпечення на медико-фармацевтичному факультеті.  
Доповідач: декан медико-фармацевтичного факультету, кандидат медичних наук 
Л.Г.Шостак. 

УХВАЛИЛИ: 
2.1. Інформацію декана медико-фармацевтичного факультету Л.Г.Шостак про стан, 

проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової, виховної роботи та 
кадрового забезпечення на медико-фармацевтичному факультеті  взяти до відома . 



2.2. З метою забезпечення високого науково-теоретичного і методичного рівня 
викладання навчальних дисциплін за спеціальністю «Фармація, промислова фармація», а 
також мотивації та спонукання студентів до навчання, науково-педагогічним працівникам 
випускових кафедр впроваджувати в навчальний процес інноваційні технології та методи 
навчання. 

2.3. Науково-педагогічним працівникам випускових кафедр активізувати роботу 
щодо публікації статей у наукових журналах, які рецензуються у науково-метричних базах. 

2.4. Посилити відповідальність завідувачів випускових кафедр та керівників 
магістерських робіт студентів спеціальності «Фармація, промислова фармація» за підготовку 
даного виду наукових робіт. Особливу увагу звернути на підготовку наукових статей та тез  
студентів в межах досліджень та їх публікацію, а також здійснення заходів із запобігання 
академічному плагіату. 

2.5. Активізувати науково-дослідну роботу студентів шляхом посилення ролі 
наукових студентських товариств, а також залучення  їх  до участі в наукових заходах поза 
межами КиМУ, зокрема всеукраїнських олімпіадах та міжнародних конкурсах. 

2.6. Кураторам академічних груп проводити постійно  виховні години щодо 
належного ставлення до майна КиМУ  та енергозбереження, поведінки в гуртожитку 

2.7. Систематизувати та узагальнити матеріали по темі УкрІНТЕІ  «Обґрунтування 
критеріїв  створення та стандартизації перспективних активних фармацевтичних інгредієнтів 
і лікарських засобів на основі рослинної сировини», підвести підсумки та ініціювати 
реєстрацію нової теми. 

2.8. Проводити профорієнтаційну роботу спільно з центром довузівської 
підготовки. Підтримувати зв’язки з профільними коледжами з метою залучення випускників 
до навчання на факультеті. 

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: протягом січня - червня  2018-2019 начального року. 

 


