КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 8
засідання вченої ради університету
від 30.04.2015 року
Заслухавши і обговоривши питання порядку денного і з метою подальшого
вдосконалення якості підготовки фахівців у Київському міжнародному університеті,
Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1.
 Інформацію Телестакової А.А., директора Юридичного інституту, про стан
проблеми, перспективи Інституту по організації навчально-методичної, наукової,
виховної роботи та кадрового забезпечення в інституті – прийняти до відома.
 Професорсько-викладацькому складу інституту проаналізувати завдання на
курсові проекти (роботи) з метою залучення студентів до якісної навчальнонаукової роботи.
 Науково-викладацькому складу інституту активізувати профорієнтаційну роботу
з метою залучення учнів на навчання за профілем інституту.
 Продовжити роботу по формуванню науково-педагогічного складу циклової
комісії з правознавства в Коледжі КиМУ.
Відповідальна: директор Юридичного інституту,
Телестакова Арміне Абриківна
Термін дії: протягом 2014-2015 навчального року.
2.
1.






Інформацію Кривошеї Г.П., директора Інституту журналістики, про стан,
проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової, виховної
роботи та кадрового забезпечення в інституті – прийняти до відома.
Основні зусилля професорсько-викладацького складу зосередити на пошуковій
роботі студентів, оволодінні ними практичними навичками для успішного
вирішення завдань інформаційного забезпечення суспільства в майбутньому.
Професорсько-викладацькому складу активізувати пошук шляхів координації
зусиль інституту та інформаційних структур України з метою підготовки
високопрофесійних фахівців в сфері журналістики.
Розробити конкретний план заходів з профорієнтаційної роботи з учнями шкіл з
метою залучення їх до вступу на спеціальність інституту.
Активізувати міжнародні зв’язки з метою вивчення зарубіжного досвіду підготовки
журналістських кадрів.
Продовжити практику проведення майстер-класів для абітурієнтів Підготовчого
відділення КиМУ з метою кращого розуміння ними майбутньої спеціальності з
журналістики.
Відповідальний: директор інституту журналістики ,
Кривошея Григорій Петрович

Термін: протягом 2014-2015 навчального року.
3.
 Інформацію Пилипенка О.І., директору Інституту психології та соціально – політичних
наук, про стан, проблеми, перспективи організації навчально-методичної, наукової,
виховної роботи та кадрового забезпечення в інституті – прийняти до відома.
 Професорсько-викладацькому складу активізувати розробку курсів на основі програм
мультимедійної освіти.
 Професорсько-викладацькому складу залучати студентів до виконання наукової теми,
що зареєстрована в УкрІНТЕІ, сприяти розвитку їх наукового потенціалу шляхом
активізації участі в конференціях КиМУ, інших наукових та освітніх заходах.
 Активізувати профорієнтаційну роботу для залучення учнів на навчання на
Підготовче відділення з подальшим вступом їх до КиМУ.
 Продовжити співпрацю Інституту психології та соціально-політичних наук з іншими
навчальними та науковими закладами з метою виконання спільних наукових проектів,
програм, організації спільних наукових заходів.
Відповідальний: директор інституту психології та
соціально-політичних наук ,
Пилипенко Олександр Іванович
Термін: протягом 2014-2015 навчального року.

4. Інформацію Данченко Т.В., проректора з навчально-виховної роботи, про молодіжну
політику в КиМУ, стан і перспективи – прийняти до відома.
– Основні напрямки молодіжної політики запровадити до реалізації в документації та
практиці виховної роботи.
– Вважати молодіжну політику важливим напрямом в організації навчальної, виховної
роботи серед студентів.
Відповідальні: директори інститутів,
декани факультетів, завідувачі кафедр.
Термін: протягом 2015-2016 навчального року.
5. Інформацію Самотокіна Б.Б., ректора КиМУ, про внесення змін до нормативних
документів Університету з питань організації навчального процесу відповідно до
Закону України «Про вищу освіту» – прийняти до відома.
5.1 використовувати навчальні плани для здобувачів вищої освіти за освітньокваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста та спеціаліста залишити без змін.
5.2. затвердити «Положення про організацію освітнього процесу у Київському
міжнародному університеті»
5.3. заняття з фізичної культури проводити як факультативні заняття на 1,2 курсах
КиМУ .
5.4. залишити навчальні плани для здобувачів вищої освіти, які вступили на
навчання до 2015 року (2, 3, 4 курси за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», 2
курс – за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр») без змін.
5.5. керуючись підпунктом 8 пункту 2, статті 36 Закону України «Про вищу
освіту», а також з урахуванням вимог і рекомендацій пунктів 1 і 3 Наказу Міністерства
освіти і науки України від 26 січня 2015 року № 47, не змінювати навчальні плани для

здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями
«молодший спеціаліст», «бакалавр» (2, 3, 4 курси) і «спеціаліст». Забезпечити поступовий
перехід з 900 до 600 годин навчального навантаження: у 2015/2016 навчальному році
встановити максимальне навантаження 900 – ([900 - 600] : 4) = 825 годин; на 2016/2017
навчальний рік складатиме 750 годин; на 2017/2018 навчальний рік - 675 годин; на
2018/2019 навчальний рік – 600 годин.
5.6. затвердити «Норми часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків
основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науковопедагогічних працівників Київського міжнародного університету».
Відповідальні: директори інститутів,
декани факультетів, завідувачі кафедр.
Термін: протягом 2015-2016 навчального року.
РІЗНЕ:

1. Затвердити «Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) у Київському міжнародному
університеті. (Додається).

