
КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ВЧЕНА РАДА 

 
РІШЕННЯ № 3 

засідання Вченої ради університету 
 

від 28.10.2016 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. Про стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової, 

виховної роботи та кадрового забезпечення в Коледжі КиМУ. 
Доповідає: директор коледжу, професор КиМУ Петренко Тетяна Мефодіївна. 
1. Дирекції коледжу особливу увагу приділяти профорієнтаційній роботі з метою 

набору та збереження, залучення обдарованої молоді на навчання в Коледжі та закріплення 
позицій Коледжу на регіональному ринку освітніх послуг. 

2. Враховуючи позитивну динаміку набору в коледж, важливо зберегти досягнення, 
мінімізувати недоліки та працювати над усуненням їх причини для подальшої 
результативної, ефективної та якісної роботи циклових комісій Коледжу. 

3. В ході проведення практики підсилювати мотиваційну складову у студентів з 
позицій змістовної освіти як визначальної частини майбутньої кар´єри фахівця.  

4. Дирекції, професорсько-викладацькому складу створювати умови для всебічного 
гармонійного розвитку особистості, яка б поєднувала в собі патріотизм, професіоналізм та 
духовність; виховання у студентів поваги та любові до національних традицій й культури 
України, почуття особистої відповідальності за виконання обов´язків громадянина. 

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів 
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2. Про стан підготовки молодих наукових кадрів університету, результати виконання 
дисертаційних досліджень; перспективи розвику аспірантури, докторантури. 

Доповідає: завідувач відділом аспірантури та докторантури, професор Артемова 
Любов Вікторівна. 

1. Інформацію Артемової Л. В. про розширення аспірантури в КиМУ та про стан 
підготовки молодих наукових кадрів університету, результати виконання дисертаційних 
досліджень; перспективи розвитку аспірантури, докторантури прийняти до відома.  

2. Директорам інститутів, деканам факультетів взяти під контроль роботу кафедр, в 
яких відкриті аспірантури.  

3. Директорам інститутів, деканам факультетів,завідувачам кафедр КиМУ: 
- працювати над відкриттям нових спеціальностей в аспірантурі згідно профілю кафедр; 
- посилити відповідальність кафедр та наукових керівників за своєчасність та 

успішність виконання аспірантами індивідуальних планів з метою завершення дисертацій; 
- здійснювати постійний контроль та надавати науково-методичну допомогу аспірантам 

та здобувачам, які прикріплені до інших навчальних закладів та академічних інститутів. 
4. Активніше залучати аспірантів та здобувачів КиМУ до участі в наукових заходах 

університету та до роботи студентського наукового товариства. 
5. Особливу увагу приділити молодим науковим кадрам з метою їх стимулювання до 

наукового зростання через аспірантуру КиМУ та інших наукових і навчальних закладів. 
 



Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів 
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3. Про особливості навчання студентів-іноземців в КиМУ. 
Доповідає: завідувач відділом по роботі з іноземними студентами, доцент 

Шинкаренко Лілія Іванівна. 
1. Створити в КиМУ умови для ефективного процесу адаптації іноземних студентів, 

оптимізувати цей процес. 
2. Адаптацію іноземних студентів розглядати як комплексну програму, успішність якої 

визначається багатьма параметрами та критеріями, що значно підвищить якість навчання 
іноземних студентів та дозволить їм отримати відповідну професійну кваліфікацію.  

3. Залучати іноземних студентів до проведення всіх заходів в університеті. 
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів  
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