
КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ВЧЕНА РАДА 

РІШЕННЯ № 8 
Засідання вченої ради Київського міжнародного університету 

Від 27.03.2017 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 на стоматологічному факультеті.  

Доповідач: декан стоматологічного факультету,  к.мед.н.   Мозолюк Олена Юріївна. 

1. Інформацію про стан проблеми, перспективи організації навчально-методичної, 

наукової, виховної роботи та кадрового забезпечення на стоматологічному факультеті 

прийняти до відома. 

2. Професорсько-викладацькому складу стоматологічного факультету на належному 

рівні відповідно до вимог забезпечити організацію навчального, методичного, 

наукового, виховного процесу. 

3. Залучати студентів до наукової роботи та проведення загально університетських 

заходів, ініціювати власні факультетські заходи. 

4. Заслуховувати кураторів про стан виховної роботи зі студентами. Особливу увагу 

приділяти студентам, які мають пропуски та академічну заборгованість . 

5. Налагодити тісний зв'язок із коледжами медичного спрямування, в яких готуються 

спеціалісти зі стоматології, з подальшою метою запрошення їх на навчання до 

Університету на стоматологічний факультет. 

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів  

Термін: протягом навчального 2017 року 

2. Про стан проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової, виховної 

роботи та кадрового забезпечення на медико-фармацевтичному факультеті. 

Доповідач: декан медико-фармацевтичного навчально-наукового факультету, 
д.фарм.н., доцент Гудзенко Андрій Вікторович. 

1. Інформацію про стан проблеми, перспективи організації навчально-методичної, 

наукової, виховної роботи та кадрового забезпечення на медико-фармацевтичному 

факультеті прийняти до відома. 

2. Професорсько-викладацькому складу факультету на належному рівні  забезпечити 

організацію навчального, методичного, виховного, наукового процесу. 

3. При викладанні дисциплін, що входять до ліцензованого інтегрованого екзамену 

«Крок», більшу увагу  приділяти  проходженню студентами тестових баз «Крок1» та 

«Крок 2».  



4. Наукова робота викладачів інституту має бути спрямована на реалізацію завдань 

наукової тематики «Обґрунтування критеріїв  створення та стандартизації 

перспективних активних фармацевтичних інгредієнтів і лікарських засобів на основі 

рослинної сировини». 

5. Науковим керівникам на належному рівні забезпечити підготовку та захист курсових, 

випускних та магістерських робіт з метою запобігання академічного плагіату. 

6. Студентську молодь факультету активно залучити в наукову роботу, проведення 

наукових студентських заходів, ініціювати власні факультетські заходи.  

7. На засіданнях кафедр заслуховувати викладачів-кураторів про стан виховної роботи з 

студентами. Особливу вагу приділяти студентам, які з різних причин мають пропуски, 

академічну заборгованість та тим, які мешкають в гуртожитку. 

8.  Професорсько-викладацькому складу активніше проводити профорієнтаційну  

роботу з метою з поповнення студентського складу факультету. 

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів  

Термін: протягом навчального 2017 року 

3. Про інформаційне забезпечення діяльності КиМУ, розвиток міжнародних та 

громадських звʼязків. 

Доповідач: керівник центру міжнародних та громадських звʼязків, доцент КиМУ 

Чучковська Ольга Миколаївна. 

1. Продовжити роботу з розширення  співпраці з телеканалами України,  особливо міст: 

Київ, Черкаси, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Бориспіль, Львів, Харків. 

2. З метою збільшення інформації для висвітлення на сайті, фейсбуці, «Студентському 

квитку» зобов’язати всі структурні підрозділи інформувати Центр інформації, 

міжнародних та громадських зв’язків про події, місце і час  проведення заходів для 

своєчасного проведення зйомок і підготовки інформаційного матеріалу.  

3. Враховуючи популярність відео лекцій  серед відвідувачів сайту, збільшити їх 

кількість як з Університетської освіти, так і з іншої тематики. 

4. Адаптувати веб-сайт КиМУ  під використання його на  популярних нині гаджетах 

(телефони, планшети).   

                                                       

 
 
                                                                                   


