
КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 5 
засідання Вченої ради університету 

 
від 29.01.2016 року 

 
Заслухавши і обговоривши питання порядку денного і з метою подальшого вдосконалення 

якості підготовки фахівців у Київському міжнародному університеті, Вчена рада 
 

У Х В А Л И Л А : 
1. Інформацію Сидорчука Л.А., проректора з навчально-методичної роботи, про підсумки поточного 

контролю та організацію навчального процесу в університеті у І півріччі та завдання на ІІ півріччя 
2015-2016 навчального року прийняти до відома. 

1.1. Керівникам структурних підрозділів на засіданнях вчених рад інститутів та факультетів провести 
комплексний аналіз зимової заліково-екзаменаційної сесії 2015/16 навчального року, в розрізі 
кожної спеціальності, курсу, групи та розробити рекомендації щодо удосконалення освітнього 
процесу з окреслених напрямів. 

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр. 
Термін дії: до 20 лютого 2016 року. 

1.2. Розробити і подати до навчальної частини графіки ліквідації академічної заборгованості 
студентами. 

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів. 
Термін дії: до 21 лютого 2016 року. 

1.3. Направити листи батькам студентів денної форми навчання, які не склали зимову сесію без 
поважних причин, а також подяки батькам за належне навчання і виховання. 

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів. 
Термін дії: до 21 лютого 2016 року. 

1.4. Внести пропозиції щодо удосконалення системи освітнього процесу, а також вироблення 
індивідуальних підходів до своєчасного забезпечення підготовки студентів до літньої заліково-
екзаменаційної сесії. 

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів. 
Термін дії: до 01 березня 2016 року. 

1.5. З метою забезпечення дієвого контролю за ходом ліквідації академічної заборгованості, 
починаючи з 08 лютого 2016 року інформувати навчальну частину про хід цієї роботи  в 
інститутах та факультетах. 

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів. 
Термін дії: протягом ІІ семестру 2015-2016 н.р. 

 
2.  Інформацію Некряч А.І., проректора з наукової роботи, про підсумки наукової роботи за 

календарний рік та інноваційні форми роботи прийняти до відома. 
2.1. Директорам структурних підрозділів професорсько-викладацькому складу наукову та науково-

технічну роботу спрямувати в межах вимог законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та 
науково-технічну діяльність». 

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів. 
Термін дії: протягом навчального 2015-2016 року. 

2.2. Вважати наукову роботу невід’ємною складовою всього навчального процесу, яка інтегрує всю 
освітню діяльність університета. 

2.3. Вважати стратегічним напрямком для всього професорсько-викладацького складу  підготовку і 
друк наукової продукції в науко метричній базі з метою збільшення кількості індексу цитування 
наукових праць  викладачів університету. 

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів. 
Термін дії: протягом навчального 2015-2016 року. 

 
2.4. Керівникам структурних підрозділів підвищити вимоги до наукової роботи студентів, контроль за 

виконанням курсових, випускних кваліфікаційних, магістерських робіт та з метою запобігання 
академічного плагіату. 

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів. 



Термін дії: протягом навчального 2015-2016 року. 
 

2.5. Керівникам структурних підрозділів сприяти студентській науковій роботі, активізуючи її в 
напрямку участі  студентів КиМУ в міжнародних та всеукраїнських конкурсах, олімпіадах. 

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів. 
Термін дії: протягом навчального 2015-2016 року. 

2.6. Керівникам структурних підрозділів постійно надавати оновлену інформацію з наукової роботи до 
Центру інформації, міжнародних та громадських зв’язків для розміщення на сайті університету. 

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів. 
Термін дії: протягом навчального 2015-2016 року. 

 
3.  Інформацію Тіменко І.В., директора Інституту міжнародних відносин, про стан, проблеми, 

перспективи організації навчально-методичної, наукової, виховної роботи та кадрового 
забезпечення  в Інституті міжнародних відносин КиМУ прийняти до відома. 

3.1. Дирекції Інституту міжнародних відносин і викладачам кафедр інституту більше приділяти уваги 
виховній роботі. 

Відповідальні: директор інституту, завідувачі кафедр. 
Термін дії: протягом навчального 2015-2016 року. 

3.2. Кураторам студентських груп виховну роботу спрямовувати на виховання у студентів 
добросовісного та належного відношення до навчання, толерантності, доброзичливості та 
патріотичних почуттів. Особливу увагу звертати на студентів, які проживають у гуртожитку 
університету. 

Відповідальні: директор інституту, 
 завідувачі кафедр, куратори груп. 

Термін дії: протягом навчального 2015-2016 року. 
3.3. Викладачам кафедр розвивати зацікавленість студентів до роботи  в науково-пошуковій роботі, в 

наукових товариствах з метою забезпечення якісної підготовки фахівців, підготовки курсових, 
випускних кваліфікаційних, магістерських робіт. 

Відповідальні: директор інституту, завідувачі кафедр. 
Термін дії: протягом навчального 2015-2016 року. 

3.4. На засіданнях вчених рад  інституту розглядати питання якості навчального процесу, належного 
методичного забезпечення та впровадження в освітню роботу новітніх інноваційних підходів з 
метою  якісної підготовки фахівців. 

Відповідальні: директор інституту, завідувачі кафедр. 
Термін дії: протягом навчального 2015-2016 року. 

 
4. Інформацію Некряч А.І., проректора з наукової роботи, про стан виконання рішень, які були   

прийняті на засідання вченої ради 10.12.2016 року – прийняти до відома.  
 

 
 
 
 
 

 


