
ПВНЗ «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 24.04.2019 
(протокол № 9) 

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

виховної роботи та кадрового забезпечення в навчально-науковому юридичному 
інституті.   

Доповідач: директор навчально-наукового юридичного інституту, к.ю.н., доцент 
Панфілова Ю.М. 

УХВАЛИЛИ: 
 1.1. Інформацію директора навчально-наукового юридичного інституту Панфілової 
Ю.М. про стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової, виховної 
роботи та кадрового забезпечення в навчально-науковому юридичному інституті  взяти до 
уваги. 
 1.2. Роботу дирекції, науково-педагогічних працівників спрямувати на забезпечення 
підготовки висококваліфікованих фахівців. На засіданнях вченої ради заслуховувати 
результати відпрацювання студентами пропущених занять, а також звіти завідувачів кафедр 
про організацію діяльності та перспективи розвитку кафедр. 
 1.3. Стратегічною метою розвитку юридичного інституту на наступний 2019-2020 н.р. 
вважати забезпечення більш належного рівня підготовки фахівців, конкурентоспроможних 
на вітчизняному та зарубіжному ринках праці.  

1.4. Продовжити роботу над науковим дослідженням, що зареєстроване в  
Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації на тему: «Реформування 
правової системи України в умовах національних та міжнародних тенденцій розбудови 
правової та соціальної держави» (держаний реєстраційний номер 0114U003583), зокрема 
збільшити кількість публікацій у фахових виданнях, які входять до міжнародних 
наукометричних баз. 

1.5. Активізувати роботу щодо включення збірника наукових праць «Юридична освіта 
та наука» до переліку наукових фахових видань України (впродовж 2019 року).  

1.6. Продовжити практику проведення «Тижня правових знань», «Тижня 
спеціальності право», залучаючи до цього наукове студентське товариство, учнів старших 
класів та студентів профільних коледжів. 

1.7. Активізувати роботу кураторів щодо виховної роботи студентів, яку 
спрямовувати в контексті формування національної свідомості, гідності громадянина, 
прищеплення студентам віри у верховенство закону, саморозвитку, самостійного мислення. 

1.8. Зосередити увагу на профорієнтаційній роботі, урізноманітнивши форми її 
проведення, з метою набору студентів на навчання за профілем інституту. Особливу увагу 
звернути на випускників коледжів.  

Відповідальні: директор навчально-наукового юридичного інституту, завідувачі 
відповідних кафедр 

Термін виконання: протягом травня-червня 2018-2019 навчального року. 
СЛУХАЛИ: 
2. Стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової,  

виховної роботи та кадрового забезпечення в навчально-науковому інституті 
журналістики, кіно і телебачення. 

Доповідач: директор навчально-наукового інституту журналістики, кіно і телебачення 
к.і.н., доц.. Самойлов О.Ф.  

УХВАЛИЛИ: 
2.1. Інформацію директора навчально-наукового інституту Самойлова О.Ф. щодо 

стану, проблем, перспектив організації навчально-методичної, наукової, виховної роботи та 
кадрового забезпечення у навчально-науковому інституті журналістики, кіно і телебачення 
взяти до уваги. 



2.2. Зареєструвати в УкрІНТЕІ  науково-дослідну тему: «Комунікаційні процеси в 
контексті сучасних наукових досліджень: інформаційна сфера, аудіовізуальні мистецтва, 
театр» (термін виконання – травень 2019 р.);  

2.3. Науково-педагогічним працівникам збільшити кількість публікацій у 
міжнародних виданнях, що входять до науково-метричних баз Scopus та Web of science; 

2.4. На засіданнях  вченої ради інституту заслуховувати звіти кафедр про стан та 
організацію освітнього процесу та викладачів-кураторів про роботу зі студентами та 
виконання ними «Положення про бакалаврський мінімум».  

2.5. Виховну роботу проводити у контексті формування у студентів національної 
свідомості за принципом трьох «П»: «патріотизм», «професіоналізм», «порядність».  

2.6. Залучати студентів до участі у наукових конференціях, дискусіях та круглих 
столах, продовжити роботу над випуском збірника студентських наукових праць. 

2.7. Продовжити проведення профорієнтаційної роботи з учнями старших класів шкіл 
м. Києва, МАН м. Києва та Київської області,  студентами профільних коледжів, спрямовану 
на забезпечення набору студентів за відповідними спеціальностями навчально-наукового 
інституту. 
 Відповідальні: директор навчально-наукового інституту журналістики, кіно і 
телебачення, завідувачі відповідних кафедр. 

Термін виконання: протягом травня-червня 2018-2019 навчального року. 
СЛУХАЛИ: 

3. Молодіжна політика в КиМУ, стан і   перспективи. 
Доповідач: керівник департаменту культурно-виховної роботи к.ю.н. Ісмаілова Л.Б.  

УХВАЛИЛИ:  
3.1. Керівника департаменту культурно-виховної роботи Ісмаілову Л.Б.  про молодіжну 

політику в Київському міжнародному університеті,  її стан та перспективи, взяти до уваги. 
3.2. Розробити пропозиції з удосконалення організаційно-функціональної структури 

управління культурно-виховним процесом в університеті і визначити завдання та функції 
структурних підрозділів. 

3.3. Сприяти широкому залученню студентів до діяльності органів студентського 
самоврядування. 

3.4. Активізувати роботу кураторів студентських груп, яку спрямовувати в контексті 
формування національної свідомості, гідності громадянина, прищеплення студентам віри у 
верховенство закону, саморозвитку, самостійного мислення. 

 


