
КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ВЧЕНА РАДА 

 
РІШЕННЯ № 5 

засідання Вченої ради університету 
 

від 26.12.2016 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 роботу бібліотеки та читальної зали Київського міжнародного університету. 
Доповідають: завідувач бібліотекою Лук’янець Ніна Кирилівна, завідувач читальною 

залою Віткіна Лариса Валентинівна.  
1. Інформацію про роботу бібліотеки та читальної зали Київського міжнародного 

університету прийняти до відома. 
2. Керівникам структурних підрозділів співпрацювати із бібліотекою та читальною залою з 

метою інформування студентів та викладачів про наявний фонд та нові надходження для 
використання їх в освітньому процесі. Використовувати для цього кафедральні та 
інститутські фонди, стенди, інформаційні дошки. 

3. Керівникам структурних підрозділів спільно із керівниками бібліотеки та читального 
залу працювати над поповненням електронної бібліотеки, особливо звертаючи увагу на 
підготовку курсів лекцій для І та ІІ курсів, навчально-методичних конспектів з нових 
дисциплін. 

4. Керівникам структурних підрозділів на виховних, кураторських годинах звертати увагу 
студентів на бережне ставлення до книжкового фонду бібліотеки та читального залу. 

5. Інформацію про нові надходження дисертації до бібліотеки та читального залу 
оперативно передавати викладачам та студентам через систему NET темп. 

6. Дирекції бібліотеки та читального залу спільно із структурними підрозділами 
продовжити практику проведення книжкових виставок до загальноуніверситетської 
викладацької конференції, кращих студентських робіт до загальностудентської 
конференції та Днів школи, гімназій, ліцеїв в університеті.  

7. Ввести в практику роботи на початку навчального року ознайомлення студентів І курсу 
із наявним книжковим фондом в університеті та електронною бібліотекою в розрізі всіх 
спеціальностей. 

8. Співробітникам бібліотеки та читального залу в своїй роботі керуватися нормативною 
базою МОН, статутом, наказами  університету, Положенням про бібліотеку КиМУ та 
правилами користування читальним залом.  

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

2. Про стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової, 
виховної роботи та кадрового забезпечення в навчально-науковому інституті телебачення, кіно 
і театру. 

Доповідає: директор Інституту телебачення, кіно і театру, професор Ільїна Ніна 
Олександрівна. 

1. Інформацію про стан проблеми, перспективи організації навчально-методичної, 
наукової, виховної роботи та кадрового забезпечення в навчально-науковому 
інституті телебачення, кіно і театру прийняти до відома.  

2. Професорсько-викладацькому складу інституту забезпечити на належному рівні 
освітній процес відповідно до нормативних документів МОН та КиМУ.  



3. Професорсько-викладацькому складу наукову роботу здійснювати в межах наукової 
теми, зареєстрованої в УКРІНТЕЇ, долучаючи до її виконання викладацький склад 
інституту та студентів. 

4. Науковим керівникам забезпечити підготовку та захист курсових, випускних та 
магістерських робіт з метою запобігання академічного плагіату. 

5. Роботу кураторів студентських груп спрямовувати на виховання почуття патріотизму 
та активної життєвої позиції. 

6. Дирекції інституту продовжити практику залучення абітурієнтів до навчання в 
університеті через участь їх у фестивалях «Зірки що зійдуть завтра», «Через терни до 
зірок», продовжуючи зв’язки з творчими школами та аматорськими театрами, 
дитячими кіностудіями; проводити семінари з керівниками аматорських театрів та 
кіностудій,  обмін майстер – класами; домогтися державної фінансової підтримки 
громадськими фондами, Міністерством культури та МОН творчих заходів Інституту 
телебачення кіно і театру КиМУ. 

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

3. Про затвердження Правил прийому до Київського міжнародного університету в 2018 
році. Інформацію проректора з довузівської підготовки, секретаря приймальної комісії 
КиМУ Рудаківської Світлани Вікторівни прийняти до відома.  

Доповідає: проректор з довузівської підготовки, секретар приймальної комісії 
Рудаківська Світлана Вікторівна. 

1. Затвердити Правила прийому до Київського міжнародного університету в 2017-2018 
році. 

2. У разі внесення змін МОН України, додати їх до Правил прийому до Київського 
міжнародного університету в 2017 році. 

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

 
 

 


