
КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 12 
засідання вченої ради університету 

 
від  23.06.2016 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 Шумигори Людмили Іванівни, віце-президента КиМУ, про перспективні 
програми розвитку Університету в 2016-2017 навчальному році– прийняти до відома. 
1.2. Перспективним напрямком вважати реалізацію в повному обсязі Плану 

імплементації положень Закону України «Про вищу освіту». 
 
1.3. Завершити приведення у відповідність всю нормативно-правову базу 

університету згідно Закону України «Про вищу освіту», структуру  та штатний 
розпис,освітньо-професійні програми. 

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів. 
Термін дії: вересень, жовтень 2016 року. 

1.4. Підвищуючи міжнародний фаховий рейтинг КиМУ, розширювати формат 
співпраці з іноземними вищими навчальними закладами-партнерами через 
програми подвійних дипломів, спільні освітні програми, Центром академічної 
атестації та мобільності «Британська кафедра». 

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів. 
Термін дії: протягом 2016-2017 навчального року. 

2. Інформацію Сидорчука Л.А., проректора з навчально-методичної роботи,  про підсумки 
організації навчального процесу в Університеті за 2015-2016 навчальний рік: 
проблеми та перспективи – прийняти до відома. 
2.1. У відповідності до рекомендацій Міністерства освіти і науки України продовжити 

роботу щодо переведення освітнього процесу до нових вимог та внести до чинних 
навчальних планів здобувачів вищої освіти за ступенями вищої освіти відповідні 
зміни аудиторного навантаження. 

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів. 
Термін дії: вересень 2016 року. 

2.2. Директорам інститутів, деканам факультетів університету при розробці 
навчальних планів внести відомості про галузь знань, спеціальність і 
спеціалізацію. 

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів. 
Термін дії: протягом 2016-2017 навчального року. 

2.3. У 2016-2017 навчальному році структурним підрозділам Університету здійснити 
розробку систем забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
(система внутрішнього забезпечення якості освіти) та системи зовнішнього 
забезпечення якості освітньої діяльності структурних підрозділів Університету та 
якості вищої освіти. 

 Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів. 
Термін дії: протягом 2016-2017 навчального року. 

 
 
 



 
2.4. Продовжити вдосконалення та всебічне втілення в освітній процес власну 

інформаційну систему управління університетом, зокрема, удосконалювати: 
формування педагогічного навантаження працівників; контроль рівномірного 
розподілу навчальних годин;створення розкладу занять; обліку видачі літератури 
в читальному залі та бібліотеці;обліку проходження сесій студентами; систему 
переведення на наступний начальний рік; формування додатків до дипломів; 
обліку абітурієнтів приймальною комісією та їх зарахування до навчання. 

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів. 

Термін дії: до 25 грудня 2016 року. 

2.5. Директорам інститутів (деканам факультетів)   вдосконалювати  підбір науково-
педагогічних працівників,  звертаючи  особливу увагу на їхню професійність  і 
компетентність. 

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів. 
Термін дії: вересень 2016 року. 

3.Інформацію Данченко Тетяни Володимирівни, проректора з навчально-виховної 
роботи про підсумки та проблеми навчально-виховної роботи в університеті за 2015-2016 
навчальний рік: здобутки, проблеми, перспективи – прийняти до відома. 
 

4. Інформацію Некряч Анастасії Іванівни, проректора з наукової роботи, про 
підсумки, проблеми, перспективи наукової діяльності викладачів і студентів в 
Університеті за 2015-2016 навчальний рік – прийняти до відома. 

4.1. Керівникам структурних підрозділів забезпечити на належному організаційному 
та змістовному рівні роботу вчених рад як центрів координації наукової роботи, 
спрямованої на підготовку сучасних фахівців. 

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів. 
Термін дії: протягом 2016-2017 навчального року. 

4.2. Керівникам структурних підрозділів забезпечити участь студентів у 
Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, включивши цей напрям в план роботи  
і загальну звітність. 

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів. 
Термін дії: протягом 2016-2017 навчального року. 

4.3. Вважати доцільним започаткувати на кожній кафедрі, факультеті, інституті 
спільну наукову тему відповідно до профілю спеціальності. В рамках  
визначених тем  практикувати виконання курсових, випускних кваліфікаційних 
та магістерських робіт. 

Відповідальні: директори інститутів, 
 декани факультетів, завідувачі кафедри. 

Термін дії: вересень 2016 року. 
4.4. На належному рівні організувати роботу наукового студентського товариства, 

залучаючи до цієї роботи магістрів, учнів Ліцею КиМУ та студентів Коледжу 
КиМУ. 

Відповідальні: голова наукового студентського товариства. 

Термін дії: протягом 2016-2017 навчального року. 

4.5. Проводити рейтинг (конкурс) на кращу організацію наукової роботи серед 
структурних підрозділів, викладачів, студентів. 

Відповідальні: науковий відділ. 
 Термін дії: березень, квітень 2017 року. 

4.6. Наукову роботу активніше висвітлювати на сайті університету. 
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів, 

 Інформаційний центр. 
Термін дії: протягом 2016-2017 навчального року. 



 
5. Інформацію Гудзенка А.В., завідуючого кафедрою фармації медико-

фармацевтичного факультету, про роботу організації навчально-методичної, наукової, 
виховної роботи та кадрового забезпечення на факультеті прийняти до відома. 

5.1.Зосередити увагу науково-педагогічного складу на профорієнтаційній роботі, з 
метою набору студентів на навчання за профілем факультету.  

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр. 
Термін дії: протягом 2016-2017 навчального року. 

5.2.Продовжити роботу по формуванню якісного науково-викладацького складу 
циклової комісії з фармації в Коледжі університету. 

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр. 
Термін дії: протягом 2016-2017 навчального року. 

5.3.Продовжити виконання наукової теми «Обгрунтування критеріїв створення та 
стандартизації перспективних фармацевтично активних інгредієнтів і лікарських 
засобів на основі рослинної сировини» (державний реєстраційний номер в УкрІНТЕІ – 
0115U004255). 

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр. 
Термін дії: протягом 2016-2017 навчального року. 

6. Інформацію Сініченка Сергія Володимировича, директора Ліцею КиМУ, про стан, 
проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової, виховної роботи  
та кадрового забезпечення в ліцеї КиМУ – прийняти до відома. 

6.1. Вважати пріоритетними напрямками: 
- удосконалення та розвиток матеріально-технічної бази ліцею, відповідно до вимог 
сучасної школи. 
- використання педагогічних інновацій у навчально-виховному процесі, 
інтерактивних методів навчання. 

- забезпечення розвитку учнівського самоврядування, залучення його до вирішення 
питань організації навчально-виховного процесу, формування активної громадянської 
позиції. 

Відповідальні: директор Ліцею КиМУ. 
Термін дії: протягом 2016-2017 навчального року. 

 
7. Звіт Хачатуряна Хачатура Володимировича, президента КиМУ, про підсумки 

роботи університету – затвердити. 
 
8. Інформацію Некряч А.І., проректора з наукової роботи, про стан виконання рішень, 

які були прийняті на засідання вченої ради 31.05.2016 року – прийняти до відома. 
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