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ВСТУП 

 

Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний 

університет» (далі – Університет) розпочав свою діяльність у 1994 році. 

Освітню діяльність Університет здійснює згідно з відомостями щодо 

здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти  

(https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-

diyalnosti/2019/12/12/mizhnaroduniversitet33.pdf) 

Чітка організація освітнього процесу в Університеті, наукова діяльність, 

культурно-виховна робота, вдале формування науково-педагогічного складу, 

розвиток міжнародних зв’язків, використання нових технологій навчання, 

зростання бібліотечного фонду, програмно-методичне забезпечення, належне 

матеріально-технічне оснащення забезпечують належне функціонування 

освітнього закладу. 

Підготовку фахівців в Університеті здійснюють такі навчально-наукові 

інститути та факультети: 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин; 

Навчально-науковий юридичний інститут;  

Навчально-науковий інститут лінгвістики та психології;  

Навчально-науковий інститут журналістики, кіно і телебачення; 

Навчально-науковий інститут театрального мистецтва; 

Навчально-науковий медичний інститут; 

Економічний факультет; 

Факультет будівництва та архітектури:  

Факультет інформаційних технологій;  

Фармацевтичний факультет;  

Стоматологічний факультет. 

Університет здійснює підготовку студентів за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти з 11 галузей знань, 22 спеціальностей та другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти з 10 галузей знань, 16 спеціальностей 

відповідно до відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти. 

До структури Університету також входить Відокремлений структурний 

підрозділ Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний 

університет» – «Коледж Київського міжнародного університету», де 

здійснюється підготовка з 8 галузей знань, 8 спеціальностей. 

Одним з основних напрямків діяльності Університету є формування 

науково-педагогічного складу. Станом на 23 жовтня 2019 року загальна 

кількість працівників (наукові, науково-педагогічні, педагогічні), які 

забезпечують освітній процес Університету становила 246 осіб. З них, мають 

науковий ступінь доктора наук – 22 особи (8,9% від загальної кількості 

викладачів); доктора філософії (кандидата наук) – 108 осіб (43,9% від загальної 

кількості викладачів); вчене звання професора – 17 осіб (6,9% від загальної 

кількості викладачів); доцента – 39 осіб (15,9% від загальної кількості 

викладачів); старшого дослідника – 5 осіб (2,03% від загальної кількості 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2019/12/12/mizhnaroduniversitet33.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2019/12/12/mizhnaroduniversitet33.pdf
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викладачів). Чисельність науково-педагогічних працівників, які працюють за 

основним місцем роботи становить 212 осіб, що становить 86,2% від загальної 

кількості науково-педагогічного складу, з них мають науковий ступінь доктора 

наук – 21 особа, що від кількості штатних викладачів становить 9,9%; доктора 

філософії (кандидата наук) – 95 осіб, що від кількості штатних викладачів 

становить 44,8%; вчене звання професора – 15 осіб, що від кількості штатних 

викладачів становить 7,1%; доцента – 34 особи, що від кількості штатних 

викладачів становить 16,04%; старшого дослідника – 5 осіб, що від кількості 

штатних викладачів становить 2,4%. Питома вага осіб з науковими ступенями 

серед штатної чисельності науково-педагогічних працівників Університету 

становить 54,7%; із вченими званнями – 25,5%.  

Співробітники Університету представлені у спеціалізованих та 

експертних радах, науково-методичних комісіях, спілках, асоціаціях тощо.  

Науковці Університету здійснюють розробку науково-дослідних програм 

з найактуальніших проблем сучасності. В Університеті функціонують вчена 

рада, науково-методична та редакційно-видавнича ради, інші об’єднання, які 

забезпечують координацію навчальної, наукової, науково-методичної, 

культурної, спортивної та виховної діяльності структурних підрозділів закладу. 

Інформаційне забезпечення освітньої діяльності в Університеті 

здійснюється за допомогою наявного книжкового фонду бібліотеки, який 

складає близько 117972 примірників (навчальної літератури – 88047, наукової 

літератури – 25130, художньої літератури – 4795), електронно-обчислювальної 

техніки, інформаційних мереж Internet, комплектів навчально-методичної 

літератури з навчальних дисциплін тощо. Фонд навчальної, наукової та 

методичної літератури постійно поповнюється як вітчизняними, так і 

зарубіжними виданнями, періодикою. 

В Університеті активно використовується комп’ютерна техніка. 

Розроблено і впроваджено в освітній процес контролюючі й навчальні 

програми, інформаційно-довідкові та пошукові системи. В інформаційно-

технічному центрі існує база даних для одержання й накопичення довідкової 

інформації.  

Університет підтримує зв’язки з міжнародними організаціями, освітніми 

закладами та науково-дослідними установами зарубіжних країн, зокрема 

Польщі, Німеччини, США, Великобританії, Франції, Іспанії, Італії, Латвії, 

Литви та ін. 

За останні роки Університет зміцнює свою міжнародну діяльність через 

міжнародні організації, які сприяють встановленню тісних контактів між ЗВО, 

поширенню досвіду роботи в закладах вищої освіти, обміну студентами, 

викладачами. 

Вивчення організації освітнього процесу у провідних навчальних 

закладах надало можливість науково-педагогічним працівникам Університету 

спілкуватися з колегами та обмінюватись між собою досвідом щодо 

удосконалення форм організації навчання. Досвід викладачів Університету у 

викладанні іноземних мов (використання методики викладання іноземної мови 

професора Х.В. Хачатуряна) знайшов відгук в інших зарубіжних закладах 
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освіти. 

Університет є членом багатьох міжнародних організацій, що сприяють 

постійному встановленню тісних контактів із закладами вищої освіти інших 

держав. 

Розвиток матеріально-технічної бази Університету – це вагомий крок у 

становленні його, як самостійної структури з комп’ютерними кабінетами, 

сучасною бібліотекою, читальною залою, лінгафонними кабінетами, 

методичними кабінетами, лабораторіями, телестудією тощо. 

Загальна площа власних приміщень Університету складає 30748,4 м. кв. 

Загальний контингент студентів, що навчаються в Університеті станом на 

23 жовтня 2019 року становив 1984 особи. 

Згуртування викладачів і студентів як єдиного університетського 

колективу забезпечило розвиток і піднесення студентського самоврядування, 

студентського театру, мовного клубу, фахових гуртків і спортивних секцій з 

баскетболу, тенісу тощо. 

Процес організації навчання в Університеті постійно удосконалюється. 

Науково-педагогічний склад Університету постійно здійснює пошук нових 

технологій, методів навчання, форм контролю, організації індивідуальної та 

самостійної роботи студентів.  

В Університеті організація освітнього процесу здійснюється на засадах 

кредитно-модульної системи оцінювання якості знань студентів через розробку 

навчальних планів, програм навчальних дисциплін, навчально-методичних 

комплексів з матеріалами контролю досягнень навчання здобувачами вищої 

освіти з урахуванням вимог ECTS (Європейська система трансферу кредитів). 

На належний рівень піднесено наукову діяльність Університету. Про це 

свідчить постійна участь науково-педагогічних працівників освітнього закладу в 

міжнародних і національних дослідницьких програмах, всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, симпозіумах, наукових семінарах, круглих столах та 

інших науково-освітніх заходах. Університетські наукові конференції викладачів 

і студентів стали вже традиційними та проводяться щорічно, окрім того 

збільшилась кількість наукових розробок науково-педагогічних працівників. 

Діяльність Університету – це постійний пошук, що забезпечує 

життєздатність і розвиток навчальної структури для досягнення поставленої 

мети. 
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І. ОСВІТНЯ ТА МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» невід'ємними 

завданнями закладу вищої освіти є здійснення освітньої діяльності за 

відповідними освітніми рівнями вищої освіти, провадження наукової, науково-

технічної, інноваційної та методичної діяльності. 

Освітній процес у Київському міжнародному університеті – це система 

організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти 

за ступенем вищої освіти бакалавр, магістр відповідно до освітніх програм, 

розроблених Київським міжнародним університетом на підставі існуючих 

галузевих стандартів освіти.  

Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, 

демократизму, наступності та безперервності. 

Освітній процес організовується з урахуванням можливостей сучасних 

інформаційних технологій навчання та орієнтований на формування освіченої, 

гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових 

знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в 

соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах 

соціального управління та організації праці в умовах ринкової економіки. 

Підготовка фахівців здійснюється за навчальними планами, які було 

затверджено наказом президента Університету.  

Організація освітнього процесу в Університеті здійснюється відповідно 

до освітньо-професійної програми, робочого навчального плану, графіка 

освітнього процесу й розкладу занять.  

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу на кафедрах НН 

Інститутів/ факультетів у циклових комісіях Коледжу КиМУ представлено для 

кожної дисципліни у вигляді пакету, що вміщує навчальні програми/силабуси з 

усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, програми всіх видів 

практик, передбачених навчальними планами, достатнім фондом підручників і 

навчальних посібників, інструктивно-методичними матеріалами до 

семінарських та практичних занять, методичними рекомендаціями до 

самостійної роботи студентів, контрольними завданнями до семінарських і 

практичних занять, комплексними контрольними роботами для перевірки рівня 

засвоєння студентами навчального матеріалу, методичними матеріалами для 

студентів із питань самостійного опрацювання фахової літератури. Науково-

педагогічні працівники кафедр/циклових комісій створюють на основі ОПП 

авторські (оригінальні) робочі програми, навчально-методичні комплекси, які 

передбачають проблемне викладання навчального матеріалу, активні методи 

навчання, зокрема, ділові й рольові ігри, семінари-конференції, експрес-

опитування, тестування тощо. 

Забезпеченість навчальних дисциплін кафедр/циклових комісій 

методичними матеріалами становить 100% (тести, модульні контрольні роботи 

та завдання), що дозволяє здійснювати ефективний і поетапний контроль якості 

знань студентів. 

Діяльність науково-педагогічних працівників спрямована на підвищення 
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якості підготовки студентів. Для цього постійно вдосконалюється теоретичний 

і методичний рівень лекційних, семінарських і практичних занять, готуються 

курси лекцій і матеріали для практичних занять. Розроблені методичні 

рекомендації для підготовки та написання випускних кваліфікаційних, 

магістерських робіт. За звітний період викладачами кафедр/циклових комісій 

для забезпечення викладання дисциплін навчального плану було укладено або 

вдосконалено понад 450 навчально-методичних комплексів з навчальних 

дисциплін зі спеціальностей, за якими здійснює підготовку Київський 

міжнародний університет. Усе навчально-методичне забезпечення розроблене з 

урахуванням кредитно-модульної системи оцінювання знань студентів та 

відповідно до вимог положень Закону України «Про вищу освіту». Електронні 

версії навчальних посібників та навчально-методичного забезпечення внесені 

до електронної бібліотеки Університету для підвищення ефективності 

самостійної роботи студентів. Окрім того проводиться робота з підготовки 

електронних конспектів лекцій для студентів з урахуванням специфіки 

дисциплін варіативної частини згідно з навчальними планами. 

Забезпечення якості освіти вирішується через підготовку проектів 

нормативних документів з питань прогнозування, планування й організації 

навчання за освітньо-професійними програмами; проведення науково-

методичної експертизи, рецензування та редагування нормативних документів, 

навчальних планів і програм дисциплін, що вивчаються; визначення потреб 

спеціальностей в навчальній і навчально-методичній літературі, технічних 

засобах навчання; участі в підготовці та проведенні конференцій, семінарів, 

нарад з питань обміну і розповсюдження досвіду організації освітнього процесу 

та методичної роботи. 

Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів передбачає 

різноманітні її види, зокрема самостійну підготовку під безпосереднім 

керівництвом викладача; самостійну роботу окремого студента або всієї 

академічної групи над загальним завданням без впливу викладача; самостійну 

підготовку студента за індивідуальним планом; введення системи 

відпрацювання пропущених студентом тем і занять; надання викладачами 

консультацій для студентів з навчальних дисциплін тощо. Дидактичне 

забезпечення самостійної роботи студентів відповідними методичними 

матеріалами з використанням інформаційних технологій із професійної та 

практичної підготовки становить 100%.  

При підготовці фахівців за ступенем вищої освіти бакалавр, магістр 

(освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст) метою Університету є 

забезпечення якісно нового змісту освіти, впровадження освітніх програм, що 

інтегрують світовий досвід, використання новітніх форм і методів навчання. 

У підсумку така освітня підготовка має сприяти розвитку 

індивідуальності, формуванню особистості, вихованню суспільно активних 

громадян, здатних до свідомого життєвого вибору, а також забезпеченню 

потреб суспільства й держави у висококваліфікованих фахівцях, які своїми 

знаннями, навичками, уміннями та моральними якостями могли б збагатити 

інтелектуальний, творчий, культурний потенціал українського народу. 
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Абсолютна успішність студентів складає 88,2% якісна – 74,1%. 

Усі види практичної підготовки студентів забезпечуються випусковими 

кафедрами / цикловими комісіями. До методичного забезпечення всіх видів 

практик залучаються найбільш підготовлені та кваліфіковані викладачі кафедр. 

Постійно оновлюються договори про забезпечення базами практичної 

підготовки.  

Посилення практичної підготовки студентів – щорічне завдання науково-

педагогічних працівників університету. Навчальні практики в організовуються 

як з відривом від навчання, так і без відриву, вони можуть проводитись в 

приміщеннях Університету, на базах практик у Києві та за його межами. 

Оптимальну форму проведення практики, її програму визначає випускова 

кафедра.  

Під час виробничої практики студент має можливість не тільки набути 

передбачених програмою підготовки практичних знань і вмінь, опанувати 

сучасне обладнання і методи роботи, а й отримати навички реалізації 

теоретичних знань у практичній діяльності, за відповідної підготовчої роботи, 

які досить успішно можуть бути досягнуті й під час навчальних практик. 

Виняткова важливість виробничої практики полягає ще й у тому, що під час її 

проходження студент отримує уявлення про вимоги роботодавців як до 

кваліфікації працівників, так і до якості їхньої роботи. Виробнича практика – це 

можливість отримати навички адаптації до робочого місця, познайомитись із 

сучасними формами організації праці в галузі та здобути досвід роботи за 

фахом, той досвід, без якого роботодавці все частіше просто відмовляються 

брати молодих фахівців на роботу.  

Щорічні звіти про практику містять пропозиції щодо покращення умов 

проходження практики в наступному навчальному році. Звіти практик 

студентами захищаються перед комісією, до складу якої входять завідувач та 

викладачі кафедри. Звіти передбачають пропозиції щодо покращення умов 

проходження практики в наступному навчальному році. За результатами 

захисту звітів практичної підготовки студентів комісія виставляє 

диференційовані оцінки у відомостях та залікових книжках, які засвідчують 

достатній рівень підготовки до майбутньої професійної діяльності.  

Епідеміологічна ситуація в Україні внесла певні корективи в проведення 

практичної підготовки в 2019–2020 навчальному році у вигляді дистанційного 

формату захисту матеріалів практики, змішаної форми проходження практичної 

підготовки й перенесення на липень–вересень 2020 року. 

Навчальними планами підготовки фахівців. передбачено виконання 

курсових робіт. Метою написання курсової роботи є: поглиблення знань 

студентів з актуальних проблем окремої галузі науки; систематизація 

отриманих теоретичних знань з певної навчальної дисципліни; розвинення 

вміння самостійного критичного опрацювання наукових джерел; формування 

дослідницьких умінь студентів; стимулювання студентів до самостійного 

наукового пошуку; набуття вміння аналізувати передовий досвід та 

узагальнювати власні спостереження, а також практично втілювати результати 

дослідження в самостійні розробки.  
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Таким чином, курсова робота − це дослідницько-реферативна праця, яка 

дозволяє студентові виробити практичні вміння наукової роботи (пошук джерел 

інформації та робота з ними, реферування наукової та методичної літератури, 

зіставлення кількох поглядів на одну проблему тощо), виявити рівень знань із 

певної спеціалізації чи галузі знань, продемонструвати вміння самостійно 

мислити, робити узагальнення та висновки. Виконання курсової роботи 

передбачає вироблення навичок самостійної роботи з джерелами й науковою 

літературою, оволодіння методикою, яка допомагає студентові систематизувати 

отримані теоретичні знання з вивченої дисципліни та перевірити їх якість. 

Студент має право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених 

відповідною ОП та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не 

менш як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного 

РВО. Систему вибіркових дисциплін у КиМУ регламентує «Положення про 

організацію освітнього процесу у ПЗВО «Київський міжнародний університет», 

затвердженим наказом №256 від 30.08.2019 р. (https://cutt.ly/Le10NpT), 

«Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін у 

КиМУ», затвердженим наказом №184 від 23.08.2019 р. 

(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/document-1.pdf). Вибіркові дисципліни 

представлені в навчальних планах загальними та фаховими дисциплінами. Всі 

студенти сформували індивідуальний навчальний план на наступний 

навчальний рік. Крім того, деякі студенти обрали навчальні дисципліни, що 

пропонуються для інших освітніх програм, та з переліку сертифікатних 

програм, запроваджених в університеті. Здобувачам вищої освіти 

запропоновано факультативний курс «Університетська освіта» для розвитку 

освіченості здобувача вищої освіти у КиМУ.  

Програми підсумкової атестації випускників та Методичні рекомендації 

до підготовки й захисту дипломних/випускних кваліфікаційних, магістерських 

робіт розроблені відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 

2014 р., Положення про організацію освітнього процесу в Київському 

міжнародному університеті, затвердженого наказом президента №256 від 

30.08.2019 р., Положення про порядок створення та організацію роботи 

екзаменаційної комісії у ПЗВО «Київський міжнародний університет», 

затвердженого наказом президента №257 від 30.08.2019 р. та іншими 

нормативними документами.  

Програма підсумкової атестації випускників містить основні вимоги до 

випускних кваліфікаційних і магістерських робіт, порядок проведення захисту 

та критерії оцінювання.  

У 2019/20 н.р. підсумкова атестація здійснювалася відповідно до 

Тимчасового положення про порядок проведення та організацію заліково-

екзаменаційної та підсумкової атестації в дистанційному режимі. 

 

  

https://cutt.ly/Le10NpT
https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/document-1.pdf
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ІІ. НАУКОВА РОБОТА 

 

Наукова діяльність Університету в 2019–2020 навчальному році 

відповідає змісту, формам і видам Стратегії розвитку на 2019–2025 роки, 

Концепції розвитку наукової та інноваційної діяльності університету.   

Наукова діяльність характеризується узгодженістю дій всіх структурних 

підрозділів, наукового відділу, що відповідає стандартам розвитку закладів 

вищої освіти України. 

Впродовж навчального року оновлено й приведено у відповідність 

нормативно-правове забезпечення НДР в університеті, зокрема:  

- Положення про порядок надання навчальній літературі грифу 

Університету; 

- Порядок рекомендації до друку статей студентів/магістрантів у 

періодичних наукових виданнях Київського міжнародного університету; 

- Положення про наукове товариство студентів, аспірантів і молодих 

учених Київського міжнародного університету; 

- Положення про Інституційний репозиторій Київського міжнародного 

університету; 

- Розроблено рекомендації на допомогу НПП з метою вдосконалення 

якості наукових напрацювань. 

Наступне – найбільший обсяг наукової роботи виконувався в межах 6-и 

наукових тем, зареєстрованих в УКРНТЕІ, а саме: 

1. Дослідження теоретичних основ сучасної системи міжнародних відносин й 

міжнародного права та місце України в системі міжнародного правопорядку 

і європейської інтеграції. 

2. Тенденції розвитку сучасної правової науки в умовах інтеграційних 

процесів: теоретичні та практичні аспекти. 

3. Теоретичні та прикладні аспекти перекладу, світової літератури, психології 

та педагогіки в контексті міжкультурної та міжмовної комунікації. 

4. Комунікаційні процеси в контексті сучасних наукових досліджень: 

інформаційна сфера, аудіовізуальні мистецтва, театр. 

5. Обґрунтування критеріїв створення та стандартизації перспективних 

активних фармацевтичних інгредієнтів і лікарських засобів на основі 

рослинної сировини. 

6. «Організаційний механізм залучення інвестицій в економіку України». 

А також проведення досліджень кафедрою комп’ютерних наук 

факультету інформаційних технологій в межах теми «Розроблення методу та 

засобу контролю елементів будівельних машин і конструкцій з використанням 

мало апертурних магнітострикційних сенсорів», головним виконавцем якої є 

ІТТФ НАН України. 

У них брали участь 25 докторів наук, більше 70 кандидатів наук, 100 

науково-педагогічних працівників. Підготовлено 8 монографій, 6 посібників, 90 

статей. Збільшилася вдвічі кількість публікацій, віднесених до наукометричних 
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баз (у т.ч. Web of Science, Scopus).  

За навчальний рік збільшилася кількість наукових заходів, конференцій, 

семінарів, круглих столів, майстер класів. Їх було проведено 114.  

Проведено щорічну традиційну 21–22 травня 2020 року (в дистанційному 

режимі) XXV Міжнародну науково-практичну конференцію науково-

педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті 

євроінтеграції». За результатом конференцій видано тези конференцій (в 2-х томах). 

28–29 травня 2020 р. проведено XXV Міжнародну науково-практичну 

конференцію молодих вчених, аспірантів і студентів «Науковий потенціал та 

інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євро інтеграційних процесів».  

Спільно з Полтавським інститутом економіки і права університету 

«Україна» проведено Міжнародно-науково практичну онлайн-конференцію 

«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного 

розвитку України: виклик глобального світу» 25–26 травня 2020 року.  

З Київським національним університетом імені Тараса Шевченка XXІІ 

Міжнародну конференцію молодих науковців «Проблеми особистості в 

сучасній науці: результати та перспективи досліджень» (23 квітня 2020 р.) 

З Дніпровським національним університетом ім. Олеся Гончара, 

Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України XX 

Міжнародну наукову конференцію «Математичні проблеми технічної механіки 

– 2020» (13–16 квітня 2020 р.). 

Окремо варто зазначити про наукові статті, розміщені у фахових 

збірниках і виданнях, що входять до наукометричних баз. Так, у фахових 

наукових виданнях – 90 публікацій; Міжнародних виданнях (Скопус, Веб оф 

сайнс) – 19; наукових виданнях імпакт-фактор ОЄСР – 23; науково-популярних 

виданнях – 165. 

Значна частина статей публікувалася в наших 6-и фахових збірниках 

(«Проблеми міжнародних відносин», «Наше право», «Право.UA», 

«Психологічні науки: проблеми і здобутки», «Педагогічна теорія і практика», 

«Сучасні питання економіки і права»).  

З метою апробації студентських наукових робіт започатковані також 

електронні збірники кафедрами міжнародних відносин, міжнародного права і 

порівняльного правознавства. 

Показники науково-публікаційної активності є свідченням високого рівня 

професіоналізму й наукової доброчесності наших викладачів.  

Навчально-наукові інститути журналістики, кіно і телебачення (яким 

особисто опікується Чебанова О.Є.), лінгвістики і психології (Нагачевська О.О.), 

кафедра міжнародних відносин та туризму (Крупеня І.М.) видають власні 

інститутські, кафедральні збірники, в яких публікуються статті як викладачів, 

так і студентів. І це є позитивним прикладом для інших структурних підрозділів. 

Важливим напрямом залишалася робота наукових шкіл. Їх в Університеті – 

7. Це школи Хачатуряна Хачатура Володимировича «Методика викладання 

англійської мови професора Х.В. Хачатуряна», Щербака Леоніда Миколайовича 

«Математичне і комп’ютерне моделювання складних об’єктів та систем», 

Сокирської Владлени Володимирівни «Україна в системі міжнародних відносин 
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1920-1930-х рр.: соціально-економічний та політико-адміністративний дискурс», 

Мартиненко Світлани Миколаївни «Формування комунікативної компетентності 

викладачів вищої школи», Ющука Івана Пилиповича «Методи викладання 

української мови», Мушкудіані Олександра Несторовича «Класична спадщина і 

сучасність», Артемової Любові Вікторівни «Проблеми теорії та практики 

виховання та навчання дітей дошкільного віку, учнів школи, студентів», Савченко 

Лесі Анатоліївни «Актуальні питання правового регулювання фінансової 

діяльності держави та органів місцевого самоврядування», Ступницького 

Ростислава Миколайовича «Клініко-експериментальне дослідження хворих із 

частковою втратою зубів із застосуванням новітніх технологій». 

Наші науковці продовжують бути експертами і членами спеціалізованих 

вчених, міжвідомчих координаційних рад, редакційних колегій, виступають 

опонентами, рецензентами, консультантами (Мартиненко С.М., Савченко Л.А., 

Нагачевська О.О., Могилевська О.Н., Ступницький Р.М.).  

 Конструктивнішою стала наукова праця з нашими зарубіжними 

партнерам (в першу чергу, з польськими). До того ж університет бере участь у 

двох грантових проектах із польськими вишами.  

Складовою наукової роботи університету є аспірантура, в якій 

здійснюється підготовка здобувачів ступеня доктора філософії за освітньо-

науковими програмами: «Право» зі спеціальності 081 Право галузі знань 08 

Право та «Професійна освіта» зі спеціальності 015 Професійна освіта галузі 

знань 01 Освіта/Педагогіка. На сьогодні навчається 29 осіб. На денній формі – 8, 

заочній – 21. За спеціальністю 081 Право здобуває науковий ступінь 13 осіб 

(денна форма – 4, заочна – 9). На спеціальності 015 Професійна освіта навчається 

16 осіб (денна форма – 4, заочна – 12). У цьому році захищено 5 дисертацій. 

Наступним аспектом НДР є студентська наукова робота. Незважаючи на 

збільшення кількості наукових заходів для студентів, є побажання щодо її 

системності, актуальності, а також подолання формалізму. Складовою 

студентської науково-дослідницької роботи є написання курсових, випускних 

кваліфікаційних, магістерських робіт. Усі курсові, ВКР і магістерські роботи 

зберігатимуться в єдиному університетському репозитарії, що уможливить 

уникати дублювання тем або їх компіляцію та копіювання.  

Студенти долучалися також до участі у міжнародних, всеукраїнських 

конкурсах, олімпіадах. За поданою інформацією в ІІ турі брали участь 15 

студентів (комп’ютерні технології, медики, юристи, філолог, психолог, 

журналіст). Зокрема, Ігнатенко Анна Олександрівна, студентка III курсу 

спеціальності «Комп’ютерні науки» факультету інформаційних технологій 

(науковий керівник: Щербак Л.М., д.т.н., професор, завідувач кафедри 

комп’ютерних наук) посіла III місце у Міжнародному конкурсі студентських 

наукових робіт Black Sea Science 2020 за напрямом «Інформаційні технології, 

автоматизація та роботизація», що проходив в Одеській національній академії 

харчових технологій. 

Щодо науково-дослідницької роботи в коледжі та в ліцеї, то студенти й 

учні долучалися до проведення університетських заходів, проте настав час 

демонструвати власні підходи до організації та проведення цієї роботи.  
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III. ВИХОВНА РОБОТА 

 

Основними пріоритетами у виховній роботі Університету є набуття 

молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань 

українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, 

формування в молоді, незалежно від національної приналежності, рис 

громадянина української держави, розвиненої духовності, моральної, 

художньо-естетичної, правової, трудової й екологічної культури. 

Виховна робота Київського міжнародного університету здійснюється 

відповідно до плану виховної роботи, який охоплює всі підрозділи 

Університету.  

 Формування інтелектуального та світоглядного рівня майбутніх фахівців 

в Університеті досягається за рахунок гуманітарних дисциплін 

культурологічного циклу, професійно-орієнтованих та спеціалізованих 

дисциплін, лекційних занять, якими передбачено пріоритетність наукових 

надбань українських учених. Особливо значну роль у формуванні кругозору та 

високого рівня ерудиції відграє вивчення факультативного курсу 

«Університетська освіта».  

Одним з аспектів всебічного розвитку особистості майбутнього фахівця в 

різних галузях суспільства є висока правова культура. Головною метою 

правового виховання студентської молоді Київського міжнародного 

університету є формування у майбутніх фахівців високої правової культури, 

глибокої впевненості у справедливості вимог Конституції України, 

українського законодавства, необхідності добровільного їх виконання, 

здатності мотивувати свої вчинки та ухвалювати рішення, які не суперечать 

чинному законодавству. 

Реалізація мети і завдань правової освіти й виховання в Київському 

міжнародному університеті забезпечується проведенням тижня правових знань, 

правових вікторин, годин спілкування з елементами тренінгу, виховних годин, 

конкурсів, круглих столів, тематичних лекцій, конференцій. 

Організацію змістовного дозвілля забезпечують Навчальні театри 

«Ковчег» і «Чайка», КВК, клуб інтелектуальних ігор, спортивні секції з 

настільного тенісу, волейболу й баскетболу тощо. Проводяться цікаві тематичні 

вечори відпочинку, конкурси, чемпіонати, спортивні турніри інтелектуальні 

ігри тощо. Щорічно проходить конкурс «Містерія», «Дебют першокурсника». 

За участю студентів КиМУ виходить телевізійна програма «Студентський 

квиток». 

Належна увага приділяється інституту кураторства. Куратори 

використовують різні форми виховної роботи: проведення виховних годин, 

тематика яких присвячується вихованню дисциплінованості, відповідального 

ставлення до навчання та поваги до рідної країни, культури мовного 

спілкування студентів, профілактичних бесід на теми: «СНІД як психологічна 

проблема», «Проблема наркоманії», проблеми сімейного виховання, 

інформаційні бесіди для тих, хто збирається працювати за кордоном. 

В Університеті на належному рівні функціонує студентське 
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самоврядування, яке представлено студентським парламентом. У структурі 

студентського парламенту діє чотири комітети (з питань правового 

регулювання, з питань інформаційного забезпечення та зовнішніх зав’язків, з 

питань культурно-масової та спортивної діяльності, з питань благодійної та 

волонтерської діяльності). Головними завданнями студентського парламенту є 

захист прав студентів та розвиток студентського самоврядування в усіх сферах 

життєдіяльності Університету. 

Нині Студентський Парламент є органом студентського самоврядування 

Університету, діяльність якого спрямована на спільну самоорганізовану роботу 

на користь студентів, реалізації функцій управління закладом вищої освіти та 

безпосередньої організації виховного процесу в студентському середовищі. 
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IV. ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА 

 

Центр доуніверситетської підготовки ПЗВО «Київський міжнародний 

університет» створює умови для додаткової освіти, виховання творчої, 

гармонійної, інтелектуально розвиненої особистості, профільного 

самовизначення, виявлення і подальшого розвитку нахилів, здібностей 

старшокласників. 

Підготовче відділення Центру доуніверситетської підготовки формує 

контингент абітурієнтів – слухачів підготовчих курсів – із учнів-

старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів, що навчалися в 2019–

2020 н.р. в 9–11 класах та громадян України, які мають повну загальну середню 

освіту. Освітній процес на підготовчих курсах здійснювався відповідно до 

навчальних планів та програм, розроблених у КиМУ та затверджених в 

установленому порядку, графіків освітнього процесу, розкладу занять. 

Підготовче відділення КиМУ – відкритий спільний простір для 

інтелектуального і творчого розвитку, для отримання нових знань, нових вмінь 

і нових можливостей через вдосконалення освітнього процесу, мета якого 

перетворити знання у вміння, у компетентності, які б давали можливість нашим 

слухачам створювати нові інтелектуальні творчі продукти для реалізації в 

майбутньому у своїй професії. 

Слухачі Підготовчого відділення вивчають: 

1. базові дисципліни:  

- українська мова та українська література;  

- англійська мова;  

2. профільні конкурсні предмети: 

- історія України; 

- географія; 

- математика; 

- хімія; 

- біологія; 

- основи профмайстерності. 

У цілому результати тестових випробувань доводять, що переважна 

більшість випускників курсів мають достатній рівень знань базових і 

профільних конкурсних предметів, які викладаються на підготовчих курсах, що 

є передумовою успішного складання ЗНО, ДПА, вступних випробувань та 

їхнього успішного навчання за обраними спеціальності інститутів і факультетів 

ПЗВО «Київський міжнародний університет» та ВСП ПЗВО «Київський 

міжнародний університет» – «Коледжу Київського міжнародного 

університету». 

Викладачі підготовчого відділення, маючи значний досвід роботи в 

закладах вищої освіти та в підготовці слухачів до ДПА, ЗНО, вступних 

випробувань до коледжу, утверджують авторитет Коледжу та Університету: 

Перевертень Н.С., Самойлов О.Ф., Дзюбенко Н.М., Григорян К.А., Клик Б.О., 

Щудла Н.М., Сахнова Н.М., Лащ О.В., Банік А.С., Шевчук О.С., 

Полковенко О.В., Щербак Л.М., Василишин А.Я., Архіпенко А.Є., 
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Макеєнков П.С.  

Всебічна ретельна підготовка, систематичність, практичне навчання – 

запорука гарних результатів наших слухачів, їхнє успішне складання ДПА, 

ЗНО, отримання позитивних результатів під час вступних випробувань до 

Коледжу. 

Ми зберігаємо позитивну динаміку. На підготовчому відділенні 

навчалось –124 слухачі в I семестрі, 234 слухачі в II семестрі. З них у I семестрі 

учнів 9 класу – 75, в II семестрі – 107; у I семестрі учнів 11 класу – 40, слухачів 

предметних курсів – 5, у II семестрі – 27.  

Окремо потрібно сказати, що в умовах пандемії та різкого переходу на 

дистанційне навчання всі викладачі зуміли оперативно опанувати нові ресурси, 

нові можливості для навчання слухачів підготовчого відділення. Дистанційне 

навчання проходило в режимі онлайн за допомогою платформи ZOOM, за 

допомогою додатків Вайбер і Телеграм, електронної пошти тощо.  

Потрібно було розібратися з тим, який контент подавати учням, у якій 

формі відповідно до теми це краще зробити, щоб заняття пройшли якісно і 

продуктивно. Потрібно було знайти добірку ресурсів, які можна було 

використовувати на онлайн-заняттях для пояснення, ілюстрації, а також для 

закріплення, перевірки та контролю знань слухачів. Досвід дистанційного 

навчання потрібно узагальнювати для підвищення якості онлайн-навчання. 

Потрібно вдосконалити методику організації освітнього процесу із 

застосуванням технологій дистанційного навчання.  

Викладачі проявили креативність, вміння адаптуватися в сучасних 

освітніх реаліях, швидко відреагували на нові виклики сучасності, проявляли 

ініціативу. Наші слухачі не тільки отримали знання але й оволоділи новими 

компетентностями: вчились самоорганізації та самодисципліні, намагались 

якісно виконувати домашні завдання, проявляти ініціативу, активно 

опановували новими інструментами дистанційного навчання. Активно 

впроваджували діалоги, вдосконалювали вміння разом обговорювати, 

досліджувати, вчилися вчитися, допомагали одне одному. А перехід від 

монологу до діалогу – це і є питання осучаснення освіти. 

Отже, потрібно узагальнити досвід організації дистанційного навчання в 

умовах карантину, що включає в собі вміння користуватись академічною 

свободою, включаючи свободу вільного вибору форм, методів, засобів 

навчання, користування різноманітними інформаційними ресурсами для 

онлайн-занять: платформи для онлайн-конференцій, інструменти для взаємодії 

з учнями, онлайн-тестування для перевірки якості знань учнів. Але 

найголовніше в цих умовах – спілкування з учнями та вміле впровадження 

інструментів для реалізації зворотного зв’язку. 

Відповідно до плану роботи Центру було проведено дні відкритих дверей, 

презентації інститутів, факультетів, спеціальностей, які забезпечують 

ознайомлення старшокласників, майбутніх абітурієнтів, з особливостями та 

пріоритетами освітнього процесу в КиМУ, з перевагами навчання на 

підготовчих курсах, участі в інтелектуальних проектах.  

Керівники структурних підрозділів – директори інститутів, декани 
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факультетів, завідувачі кафедр, викладачі беруть активну участь у 

профорієнтаційній роботі. 

Центр доуніверситетської підготовки забезпечує координацію діяльності 

відповідальних за профорієнтаційну роботу всіх структурних підрозділів 

КиМУ: 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин – Чернецька О.В. 

Навчально-науковий юридичний інститут – Панфілова Ю.М. 

Навчально-науковий інститут лінгвістики та психології – 

Нагачевська О.О. 

Навчально-науковий інститут журналістики, кіно і телебачення – 

Самойлов О.Ф. 

Навчально-науковий інститут театрального мистецтва – Ільїна Н.О. 

Економічний факультет – Виноградчий В.І. 

Факультет будівництва та архітектури – Омельяненко М.В., Обухов А.В. 

Фармацевтичний факультет – Шостак Л.Г. 

Стоматологічний факультет – Ступницький Р.М., Мозолюк О.Ю. 

Навчально-науковий медичний інститут – Літвінова Н.Ю., Азаров О.І. 

Факультет інформаційних технологій – Сініченко С.В. 

Дні відкритих дверей допомагають проводити студенти Коледжу, 

(спеціальність Сценічне мистецтво) – вихованці театральної школи 

Ільїної Н.О., майстер – Макєєнков П.С. 

Завдяки гарній презентації, яскравим виступам і майстер-класам 

керівників структурних підрозділів відбувається активний вступ на підготовчі 

курси. 

Співпраця «КиМУ – районне, міське управління освіти і науки». 

Договори про співпрацю з управліннями освіти Святошинського, 

Дніпровського, Деснянського районів дають змогу викладачам Університету 

брати активну участь у багатьох районних заходах. А це означає – підвищення 

авторитету університету серед усіх шкіл районів, залучення до інтелектуальних 

і творчих програм КиМУ учнів і вчителів шкіл, які стають нашими партнерами, 

а отже, однодумцями. Відповідно до змін у Положенні про МАН необхідною 

умовою захисту робіт стала наявність рецензій викладачів вишів, тому 

співпраця МАН – «Універсіада» активізувалась. Підписані та діють договори зі 

школами, районними, міськими управліннями освіти з МАН м. Києва та 

Київської області. Ефективними є Програми «День гімназії в КиМУ»: (гімназія 

«Либідь»), «День КиМУ в ліцеї» (Фінансовий ліцей). 

У кожного структурного підрозділу вже сформувалася своя унікальна 

власна ефективна й результативна програма профорієнтаційної роботи, яка має 

працювати на набір, і покликана дати майбутньому абітурієнту впевненість у 

тому, що це саме його майбутня Almamater:  

- у конкурсі-фестивалі «Діалог держав-партнерів в освіті»;  

- у Співпраці з ЮН- ПРЕС Палацу дітей та юнацтва («Прес-весна на 

Дніпрових схилах»).  

Отже, у 2019 – 2020 н.р. відвідано 69 шкіл, 106 класів (11 клас), 7 

(10 клас), 130 (9 клас) – всього 3920 учнів. 
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У Днях відкритих дверей взяли участь 14.09.2019 р. – 70 учнів, 

28.09.2019 р. – 320 учнів, 19.10.2019 р. – 78 учнів, 25.11.2019 р. – 330 учнів, 

29.02.2020 р. – 230 учнів. Всього – 1028 учнів. 

У ярмарках професій взяли участь: у м. Ірпінь, Вишневе, Фастів – всього 

890 учнів із 23 шкіл. 

 Виступи перед директорами шкіл – Святошинського, Подольського, 

Деснянського, Оболонського, Печерського, Києво-Святошинського районів (за 

погодженням з районними управліннями освіти). 

Відвідано 23 коледжі та 2 профтехучилища. Загалом майже 2000 

випускників коледжів отримали інформацію про Університет і запрошення на 

навчання. Активно співпрацюючи з коледжами та училищами, відповідальні за 

профорієнтаційну роботу від кожного структурного підрозділу, забезпечують у 

майбутньому набір на 2–3 курси Університету і 3 курс Коледжу по закінченні 

профтехнічних училищ. 

В умовах карантину й організації дистанційного навчання 

профорієнтаційна робота також перейшла в онлайн-конференції. Було 

проведено в режимі онлайн ряд Днів відкритих дверей, які пройшли дуже 

активно, зібрали охочих вступати і до Коледжу, і до Університету.  

В університеті активно діє створене інноваційне профорієнтаційне 

освітнє середовище, яке характеризується відкритістю та мобільністю, дозволяє 

постійно оновлюватись в умовах швидкоплинних освітніх процесів. Активно 

працює програма «Школа КиМУ – партнери в освіті». 

Створена індивідуальна освітня траєкторія, тобто індивідуальна програма 

роботи з кожною школою, відповідно до особливостей кожного освітнього 

закладу, яка працює дуже активно (майстер-класи, захист науково-дослідних 

робіт, інтелектуальні ігри, профорієнтаційне тестування тощо). 

 Наші партнери – керівництво районних управлінь м. Києва, МАН 

м. Києва та Київської області, директори шкіл, ліцеїв, гімназій не тільки 

активно відгукуються на наші ініціативи, але й проявляють власну ініціативу у 

проведенні тих чи інших заходів, знаючи наш потужний науково-педагогічний 

потенціал; наші вміння ефективно реагувати на всі виклики часу. 

Майбутніх абітурієнтів приваблює створена атмосфера, що 

характеризується повагою до особистості, можливістю зростання та 

самовдосконалення в межах реалізації численних інтелектуальних програм і 

проектів (Олімпіади, Універсіади, різноманітні майстер-класи тощо). 

У 2019–2020 навчальному році продовжено впровадження в практику 

роботи зі школами нового інноваційного проекту «Профільно-орієнтовані 

лекції» під гаслом «Професійний вибір через профільне навчання» у програмі 

«Науковці КиМУ – школі».  

У I семестрі такі профільно-орієнтовані лекції були організовані в 

економіко-правовому ліцеї, в СШ №51, №33, фінансовому ліцеї керівниками 

структурних підрозділів: Чернецькою О.В., Панфіловою Ю.М., 

Виноградчим В.І., Могилевською О.Ю., Сапаровою А.О., Сініченком С.В. У 

цілому 1049 випускників шкіл прослухали ці лекції. 

Цей інноваційний проект згуртував та об’єднав керівників всіх 
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структурних підрозділів. У наступному навчальному році цей проект буде 

розширено та удосконалено, як інші інтелектуальні та творчі програми задля 

забезпечення ефективної та результативної профорієнтаційної роботи. 

З метою реалізації концепції безперервної освіти старшокласників у 

системі «Школа – КиМУ», здійснення профорієнтаційної роботи, виявлення 

талантів, природних нахилів, здібностей та обдарувань учнівської молоді. 

Традиційно 20-й рік поспіль діє програма «Інтелект», у межах якої Центр 

доуніверситетської підготовки проводить інтелектуальні ігри з учнями 9–11 

класів.  

У 2019–2020 навчальному році було організовано та проведено такі 

інтелектуальні ігри: 

 
Структурний підрозділ Назва заходу 

Навчально-науковий інститут міжнародних 

відносин 

«Як стати дипломатом»; фестиваль «Діалог 

держав – партнерство в освіті» 

Навчально-науковий інститут лінгвістики та 

психології 

«MrKnow-All» 

Навчально-науковий юридичний інститут «На терезах Феміди» 

Навчально-науковий інститут журналістики, 

кіно і телебачення 

«Creative-media» 

Навчально-науковий інститут театрального 

мистецтва 

Фестиваль «Зірки, що зійдуть завтра» 

Економічний факультет «Менеджер» 

Факультет будівництва та архітектури 

 

– Конкурс концептуальних архітектурних 

проектів «Мій дім»; 

– Фестиваль «Архітектурна феєрія» 

 

Всього в інтелектуальних іграх взяли участь – 138 учнів із 12 шкіл 

м. Києва. 

Продовжуємо традицію проведення Всеукраїнської предметної олімпіади 

(українська мова та література, англійська мова, історія України, географія, 

математика, біологія, хімія, фізика). 

Всього в олімпіаді, яка проводилась на базі КиМУ, взяли участь – 238 

осіб. 

Окрім того пробні вступні випробування зібрали в 2020 році 298 учнів 9 

класу, та 250 учнів 11 класу. Разом – 548 учнів. 

В інтелектуальних іграх, конкурсах, олімпіадах, Універсіаді взяли участь 

1071 старшокласник зі 101 школи. 

З метою закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих у процесі 

навчання, та застосування їх на практиці, розширення загальноосвітнього 

світогляду учнів, вихованців, слухачів, формування в них наукового світогляду, 

вироблення вмінь і навичок самоосвіти, формування інтересу до різних галузей 

науки, виявлення та розвитку індивідуальних творчих здібностей і нахилів 

Центром доуніверситетської підготовки КиМУ відпрацьовано дослідницький 

напрямок програми «Інтелект», який реалізується через конкурс науково-

дослідних робіт – «Універсіада». У 2020 році у 20 Всеукраїнській універсіаді 
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взяли участь 320 учнів у 15 секціях. Переможцями стали 97 учнів.  

З метою підвищення ефективності профорієнтаційної роботи Центром 

доуніверситетської підготовки були проведені творчі конкурси для учнів-

старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів, які виявили бажання 

навчатися в Інституті журналістики, кіно і телебачення, Інституті театрального 

мистецтва, на факультеті будівництва та архітектури. 

У травні ці пробні творчі конкурси пройшли дуже успішно у режимі 

онлайн. Особливістю таких пробних творчих конкурсів є те, що починались 

вони з майстер-класу Ніни Ільїної, заслуженої артистки України, директора 

Інституту театрального мистецтва, та виступів її вихованців – як приклад для 

майбутніх абітурієнтів. 

Продовжується співпраця з провідними школами, ліцеями, гімназіями як 

втілення програми « Школа – КиМУ – партнери в освіті». Зокрема, з гімназією 

№136 по впровадженню перспективних програм розвитку гімназії, зокрема – 

організацію науково-методичного супроводу для організації профільних класів 

напрямку журналістика та філологія; зі школою №140 у підготовці спільної 

педагогічної ради на тему «Педагогіка партнерства як основа соціальної 

згуртованості суб’єктів освітнього процесу» в межах 25 Міжнародної науково–

практичної конференції «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті 

євроінтеграції». 

Актуальною залишається співпраця із Всеукраїнським науково-

практичним журналом «Директор школи, ліцею, гімназії». 

Реклама в КиМУ 

1. Сайт Університету, окрема сторінка «Підготовче відділення КиМУ» у 

Фейсбуці; група у Вайбері «ПК КиМУ», «Викладачі ПВ». 

2. Програма «Студентський квиток». 

3. Систематичні випуски студентської газети «Постскриптум+», яка 

містить цікавий матеріал як про окремі структурні підрозділи, так і про наші 

важливі досягнення, дають змогу майбутнім абітурієнтам більше дізнатися про 

спеціальності Коледжу та Університету (відп. Мартиненко С.М. – проректор з 

науково-педагогічної діяльності, Полковенко Т.В. – завідувач кафедри 

сценічного мистецтва). 

Слухачі підготовчого відділення беруть активну участь у створенні 

газети. Також готуються різноманітні матеріали, де висвітлюються важливі 

події життя майбутніх абітурієнтів. 

Усі ці заходи спрямовані на виконання основного завдання – набору на 

новий навчальний рік, зміцнення авторитету, привабливості наших 

структурних підрозділів для майбутніх абітурієнтів та їхніх батьків, а це 

означає – процвітання Університету в майбутньому. 
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V. МІЖНАРОДНА ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Міжнародна діяльність Приватного закладу вищої освіти «Київський 

міжнародний університет» спрямована на підвищення рейтингу університету в 

Україні та за кордоном, а також на досягнення відкритості системи освіти та 

інтеграції її у світовий освітній простір. Міжнародна діяльність КиМУ 

здійснюється відповідно до загальних світових тенденцій у галузі освіти і до 

стратегії інтернаціоналізації та академічної мобільності, а також відповідно до 

нормативно-правових актів України. 

Інтеграція Київського міжнародного університету у світовий науковий та 

освітянський простір і його позиціонування на міжнародному рівні 

забезпечуються через реалізацію наступних механізмів: розвиток партнерств і 

мережевої взаємодії з провідними університетами, науковими центрами та 

організаціями світу; залучення іноземних студентів і співробітників; 

розширення двосторонньої академічної мобільності; участь у міжнародних 

дослідницьких проектах і колабораціях. 

Практика міжнародного співробітництва Київського міжнародного 

університету свідчить про його багатогранність, використання ефективних 

форм партнерських зв'язків, позитивний вплив на процес удосконалення 

навчально-методичної та науково-дослідної роботи. Ця робота проводиться в 

рамках програм співпраці з провідними зарубіжними освітніми закладами, 

розробки й реалізації міжнародних освітніх проектів, організації науково-

практичних семінарів і конференцій, обміну викладачами та студентами. 

Міжнародне співробітництво та організація міжнародної діяльності 

університету включають: 

- розвиток експорту освітніх послуг і підготовку висококваліфікованих 

кадрів для України та зарубіжних країн; 

- підвищення міжнародного престижу, зміцнення позицій університету в 

міжнародному освітньому та науковому співтоваристві з метою 

створення міжнародного бренду сучасного інноваційного університету; 

- інтеграцію, просування й популяризацію університету в міжнародний 

науково-освітній простір; 

- розвиток спільних міжнародних освітніх програм і проектів із 

зарубіжними освітніми інституціями; 

- стійке позиціонування університету в міжнародних ЗМІ, а також у 

суспільно значущих та інших заходах за кордоном шляхом участі в 

конференціях, семінарах, виставках-ярмарках освітніх послуг; 

- організацію прийому в університеті іноземних громадян та делегацій для 

встановлення або розвитку міжнародних зв'язків; 

- організацію академічної мобільності студентів і викладачів, здійснення 

молодіжних обмінів у рамках культурних або науково-освітніх програм і 

проектів; 

- розширення співпраці в області науки, освіти і культури з науково-

дослідними та освітніми установами зарубіжних держав; 

- збільшення контингенту студентів з числа іноземних слухачів; 
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- моніторинг світових тенденцій в науці та освіті, вивчення та освоєння 

передового зарубіжного досвіду; 

- організацію міжнародних форумів, конференцій, семінарів та іншого 

формату заходів або заходів з міжнародною участю; 

- формування в університеті багатомовного і мультикультурного 

середовища для здійснення міжнародного співробітництва; 

- позиціонування університету в світових рейтингах; 

- презентацію досягнень у науці та освіті на міжнародних конференціях, 

виставках, конкурсах; 

- публікацію результатів досліджень і розробок за кордоном; 

- подання матеріалів для розміщення на офіційному сайті університету 

англійською мовою. 

У 2019–2020 навчальному році розвиток міжнародної діяльності 

Київського міжнародного університету забезпечив певні позитивні результати. 

Щоб наблизити організацію міжнародної діяльності до моделей, за якими 

діють провідні університети світу, розпочато проекти зі структурно-

організаційної перебудови системи менеджменту міжнародної сфери. 

Посилюються механізми цільового менеджменту через проекти європейських 

програм Еrasmus + . 

Посилення міжнародної компоненти в діяльності Київського 

міжнародного університету залишається пріоритетним завданням у роботі 

департаменту міжнародного співробітництва, який здійснює організаційне та 

інформаційно-методичне забезпечення міжнародної діяльності.  

Його основними завданнями є:  

- визначення пріоритетних напрямків формування та розвитку 

міжнародного співробітництва із зарубіжними закладами вищої освіти, 

організаціями та установами; 

- організація комплексу заходів, пов'язаних з візовою підтримкою, 

постановкою і зняттям з обліку іноземних громадян в Державній 

міграційній службі України; 

- встановлення і розвиток ефективних взаємовигідних партнерських 

зв'язків з провідними світовими навчальними й науковими організаціями 

та установами; сприяння участі науково-педагогічних працівників, 

студентів, аспірантів у проектах, програмах, інших заходах, що 

проводяться в рамках міжнародного співробітництва; 

- залучення іноземних студентів і слухачів для навчання, підготовки, 

перепідготовки та проходження стажування в Київському міжнародному 

університеті; 

- підвищення якості міжнародного співробітництва в галузі вищої освіти; 

- планування спільних програм міжнародного співробітництва з 

іноземними освітніми закладами, організаціями, асоціаціями в галузі 

науки та освіти; 

- реалізація спільних міжнародних освітніх заходів; 

- надання необхідної організаційної та методичної допомоги структурним 

підрозділам, навчально-науковим інститутам, факультетам і кафедрам у 
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встановленні та підтримці міжнародних зв'язків; 

- здійснення інформаційної та рекламної роботи з метою пошуку нових 

університетів-партнерів та розширення географії міжнародних зв'язків 

КиМУ; 

- проведення прийомів офіційних іноземних делегацій та окремих фахівців 

згідно розпорядження ректора та вимог протоколу; 

- активізація участі структурних підрозділів університету в міжнародних 

освітніх і наукових проектах. 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності Київського міжнародного 

університету є розвиток експорту освітніх послуг, в рамках якого університет 

продовжує послідовно нарощувати число іноземних студентів. 

З метою розширення експорту освітніх послуг і сприяння освітньої 

міграції університет залучає до навчання іноземних громадян з країн далекого і 

ближнього зарубіжжя. У 2019–2020 навчальному році в КиМУ навчалися 127 

студентів із 17 країн світу, у тому числі на денному відділенні: з Еквадору – 2, 

Іраку – 1, Ірану – 30, Ліберії – 2, Марокко – 3, Нігерії – 21, Пакистану – 1, 

Польщі – 1, Росії – 10, Туреччини – 1, Узбекистану – 18, Азербайджану – 3, 

Сирії – 1, Білорусі – 6, Таджикистану – 4 особи; на заочному відділенні: з Росії 

– 1, Узбекистану – 1, Азербайджану – 4, Білорусі – 5, Грузії – 2 особи. 

Найбільш популярними в іноземних студентів є спеціальності Навчально-

наукового медичного інституту і стоматологічного факультету. У 2019–2020 

навчальному році вперше почалася реалізація англомовної програми за 

спеціальностями 222 Медицина та 221 Стоматологія. 

Наслідком активного просування бренду Київського міжнародного 

університету в країнах Азії та Африки стало зростання числа іноземних 

студентів з цих регіонів. 

Одним із основних напрямів міжнародної діяльності Київського 

міжнародного університету є розвиток системи академічної мобільності 

викладачів і молодих учених.  

Розширення участі співробітників і студентів КиМУ в програмах 

міжнародного академічного обміну реалізується за допомогою 

загальноуніверситетських угод Київського міжнародного університету про 

обмін в рамках програми Erasmus + Європейського Союзу.  

У 2019–2020 навчальному році було продовжено роботу по програмі 

Erasmus + (KA1) з Академією ВШБ (Erasmus+ Programme (KA 1-2017) Mobility 

for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility Inter-

institutional agreement 2017-2020 between partner countries), Сопотською Вищою 

Школою (Erasmus+ Programme (KA 1-2018) KA 107 Mobility for learners and 

staff – Higher Education Student and Staff Mobility Inter-institutional agreement 

2018-2021 between partner countries), Верхньосілезькою Вищою Школою 

Торгівлі ім. Войцеха Корфантего в Катовіцах (Erasmus+ Programme (KA 1-2017) 

Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility Inter-

institutional agreement 2017-2020 between institutions from Programme and Partner 

Countries). 

У рамках даних договорів Київський міжнародний університет має право 
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відправляти студентів бакалаврів і магістрів на короткострокові програми 

обміну та навчальні практики; а науково-педагогічних працівників для 

викладання, підвищення кваліфікації або проходження стажування, а також 

приймати в себе студентів і науково-педагогічних працівників від 

університетів-партнерів. 

У рамках укладеного договору за програмою Erasmus+ (KA1) з 

Верхньосілезькою Вищою Школою Торгівлі ім. Войцеха Корфантего в 

Катовіцах (Erasmus+ Programme (KA 1-2017) Mobility for learners and staff – 

Higher Education Student and Staff Mobility Inter-institutional agreement 2017-2020 

between institutions from Programme and Partner Countries) проф. Тіменко І.В. 

(канд. філол. наук, професор, проректор КиМУ з іноземних мов, координатор 

програми Erasmus +) брала участь з мобільності персоналу для професійного 

розвитку. 

У звітному періоді продовжується участь співробітників університету в 

програмах підвищення кваліфікації, що включають наукові стажування у 

провідних зарубіжних університетах. 

Одним з основних завдань Київського міжнародного університету є 

розвиток стратегічного партнерства й мережевої взаємодії з провідними 

зарубіжними організаціями в області науки, освіти та інновацій. Важливих 

домовленостей було досягнуто в міжнародних переговорах за новими 

напрямками в освіті, науці та інноватиці. 

У 2019–2020 навчальному році розвивалися партнерські зв'язки з 14 

зарубіжними ЗВО-партнерами, з якими КиМУ має договори про співпрацю. 

У грудні 2019 р. був укладений договір про співпрацю з Коледжем Медіа 

та Телебачення Тбіліського державного університету ім. Іване Джавахішвілі. 

Між освітніми закладами налагоджуються наукові та культурні зв’язки. У 

майбутньому в рамках договору про співпрацю планується також розвивати 

обмін студентами на умовах самофінансування. 

У березні 2020 були підготовлені документи для встановлення 

партнерства у галузі медичної освіти та включення KиМУ до переліку 

іноземних медичних установ, визнаних Медичною радою Індії. 

У листопаді 2019 також відбувся телеміст студентів Київського 

міжнародного університету (КиМУ) та Норвезького університету природничих 

і технічних наук (NTNU) – центру технічної та інженерної освіти Норвегії. 

Тема зустрічі: «Членство в ЄС – перспективи України та Норвегії». 

Іншим пріоритетним напрямком реалізації міжнародної діяльності 

інституту є розвиток потенціалу наукових шкіл і творчих колективів, що 

спеціалізуються на проведенні актуальних наукових досліджень. 

Київським міжнародним університетом проводилася певна робота із 

налагодження міжнародного наукового співробітництва, яка є важливим 

елементом збереження провідних наукових шкіл університету і збільшення 

конкурентоспроможності наукової продукції університетських учених у 

складних економічних умовах. 

У 2019–2020 навчальному році співробітники Київського міжнародного 

університету спільно із зарубіжними організаціями брали участь в реалізації 
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великих міжнародних наукових і науково-освітніх проектів у сфері освіти і 

науки. Зараз робота за даними програмами отримала розвиток, зміцнилося 

співробітництво вчених з рядом університетів Західної Європи, регулярною 

стала участь вчених університету в міжнародних наукових конференціях 

різного рівня. 

Важливим напрямком міжнародної діяльності є робота над міжнародними 

грантовими заявками. Співробітники Департаменту міжнародного 

співробітництва спільно з представниками навчально-наукових інститутів і 

факультетів розробляють і подають конкурсні заявки для участі в програмах 

Erasmus + KA1, KA2; Jean Monnet; DAAD та ін. 

У 2019–2020 навчальному році були подані 2 заявки на участь у 

міжнародних проектах: 

1. Розвиток потенціалу вищої освіти (Capacity Building in Higher 

Education, CBHE) ERASMUS 

International legal protection of the right to a fair trial in the case-law of the 

European Court of Human Rights and the law-enforcement practice of the partner 

countries. / «Захист права на справедливий судовий розгляд у практиці 

Європейського суду з прав людини у правозастосовчій практиці країн-

партнерів» 

619118-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP 

2. Jean Monnet Module ERASMUS 

Protecting the rights to liberty and security of person: the EU experience. / 

«Захист прав на свободу та особисту недоторканість: досвід ЄС» 

620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO 

У 2019–2020 навчальному році Київський міжнародний університет 

відвідали 27 іноземних делегацій, у рамках яких були проведені переговори з 

керівництвом університету, представлений науково-освітній потенціал 

Київського міжнародного університету та проведені відкриті лекції для 

співробітників і студентів.  

Перспективні «сприятливі коридори» були закладені в переговорах з 

послами з країн Європи, Азії, Африки, Латинської Америки. У рамках 

офіційних візитів Київський міжнародний університет відвідали: Надзвичайний 

і Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні пан Юріс Пойканс, 

Надзвичайний та Повноважний Посол Ісламської Республіки Іран пан 

Манучехр Мораді, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Малайзія 

пан Дато Раджа Реза Раджа Заіб Ша, Надзвичайний та Повноважний Посол 

Королівства Норвегії в Україні пан Уле Тер’є Хорпестад, Надзвичайний і 

Повноважний посол Ісламської Республіки Пакистан в Україні пан Захід 

Мубашір Шейх, і заступник посла пан Зеб Алам Хан, Генеральний секретар 

Європейського Інституту Омбудсмена (Австрія) пан Джозеф Зігеле, голова 

Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні паном Іван Міклош. 

Київський міжнародний університет також відвідали делегації 

університетів з Польщі, КНР, Грузії, Франції та ін. А також представники 

іноземних компаній та освітніх організацій з КНР, Грузії та ін. 

Робота університету спрямована на розширення досліджень і 

https://erasmusplus.org.ua/ERASMUS/KA2-PROEKTY-SPIVPRATSI/ROZVYTOK-POTENTSIALU-EX-TEMPUS.HTML#_blank
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поглиблення технологій навчання для підготовки фахівців, 

конкурентоспроможних на світових ринках праці; реформування діяльності за 

моделлю сучасного технічного університету лідерського типу, придбання 

репутації високорейтингового університету з міжнародно визнаними 

критеріями і забезпечення в результаті підвищення його економічних 

показників. 

Перспективи міжнародного співробітництва Київського міжнародного 

університету пов'язані з подальшою активізацією і зміцненням зв'язків із 

закордонним науковим співтовариством в рамках організації та проведення 

спільних науково-практичних заходів і програм. 

Для подальшого розвитку міжнародного співробітництва необхідно: 

- здійснення комплексу заходів щодо входження наукових колективів 

університету в міжнародні наукові та науково-технічні програми, 

підвищення ефективності міжнародних проектів і програм; 

- розширення діяльності управління наукових досліджень у галузі 

міжнародного наукового співробітництва; 

- створення спільних навчально-наукових центрів із зарубіжними ЗВО та 

іншими організаціями; 

- посилення наукової мобільності. Це – шлях до розширення участі вчених 

в міжнародних консорціумах; вчених, які подають проектні пропозиції до 

міжнародних грантових програм, що призведе до збільшення виграних 

міжнародних грантів з науки; 

- розширення участі молоді КиМУ в міжнародних програмах виховання 

лідерів для майбутньої України – людей нової європейської ментальності, 

нових амбіцій; 

- забезпечення позиціонування університету в світовому освітньому 

просторі на основі формування гідного іміджу університету, міжнародній 

репутації, реалізації Європейської кредитно-трансферної системи, 

конкурентних переваг у науковій сфері, висвітлення результатів наукової 

та науково-дослідницької діяльності у світовому просторі. 
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VI. ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО 

ПІДРОЗДІЛУ ПЗВО «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» – 

«КОЛЕДЖ КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» 

 

Відокремлений структурний підрозділ Приватного закладу вищої освіти 

«Київський міжнародний університет» – «Коледж Київського міжнародного 

університету» має потужний науково-педагогічних потенціал і забезпечує 

високий рівень освіти й наукових досліджень.  

Відповідно до Стратегії розвитку Київського міжнародного університету 

діяльність ВСП ПЗВО «Київський міжнародний університет» – «Коледж 

Київського міжнародного університету» (надалі Коледж КиМУ) спрямована на 

забезпечення підготовки конкурентних фахівців і креативних особистостей, що 

зможуть стати конкурентоспроможними не лише на українському, але й 

міжнародному ринках праці, використання новітніх форм і методів навчання. 

Основне стратегічне завдання Коледжу КиМУ – здійснення вагомого внеску в 

суспільний розвиток шляхом проведення наукових досліджень, генерування та 

поширення нових ідей і знань, підготовку конкурентних фахівців і креативних 

особистостей.  

Коледж КиМУ здійснює підготовку фахівців за такими освітніми 

програмами: «Право», «Журналістика», «Туризм», «Економіка», 

«Підприємництво», «Будівництво», «Сценічне мистецтво», «Фармація» зі 

спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право, 076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність галузі знань 07 Управління та адміністрування, 051 

Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 242 Туризм галузі 

знань 24 Сфера обслуговування, 026 Сценічне мистецтво галузі знань 02 

Культура і мистецтво, 061 Журналістика галузі знань 06 Журналістика, 226 

Фармація, промислова фармація галузі знань 22 Охорона здоров’я, 192 

Будівництво та цивільна інженерія галузі знань 19 Архітектура та будівництво. 

Здобувачі вищої освіти впливають на зміст освітньої програми, беручи 

участь у засіданнях циклових комісій, через опитування і внесення пропозицій 

керівництву Коледжу КиМУ. Під час формування професійних 

компетентностей і програмних результатів навчання було враховано інтереси 

здобувачів вищої освіти, зокрема у впровадженні факультативного курсу 

«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», що в свою чергу надасть 

змогу усунути прогалини студентів у вивченні іноземної мови та підвищити 

їхню компетентність у володінні професійною англійською мовою.  

Окрім того, для задоволення зацікавленості студентів були проведені 

конференції, майстер-класи, круглі столи, дебати тощо. 

Інтереси роботодавців у звітному році враховано у спрямуванні ОП 

«Право», «Економіка», «Підприємництво», «Туризм», «Сценічне мистецтво», 

«Журналістика», «Фармація», «Будівництво» на формування професійних 

компетентностей фахівців, таких, як: фахівець з права; фахівець з економіки; 

фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; фахівець з туризму; 

фахівець зі сценічного мистецтва; фахівець з журналістики; фармацевт; технік-

будівельник відповідно до вищезазначених ОП. Потреби роботодавців 
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відображено в програмних результатах навчання. Зворотній зв’язок з 

роботодавцями здійснюється на підставі проведення щорічних спільних 

заходів: круглих столів, тренінгів професійної майстерності, майстер-класів, 

укладених угод про співпрацю, опитувань. 

Відповідно до нового Закону України «Про вищу освіту» невід'ємними 

завданнями закладу вищої освіти є здійснення освітньої діяльності за 

відповідними освітніми рівнями вищої освіти, провадження наукової, науково-

технічної, інноваційної та методичної діяльності. 

Освітній процес у Коледжі Київського міжнародного університету – це 

система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію 

змісту освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, перехід 

на підготовку у сфері фахової передвищої освіти за освітньо-професійним 

рівнем фаховий молодший бакалавр. 

Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, 

демократизму, наступності та безперервності. 

Освітній процес організовується з урахуванням можливостей сучасних 

інформаційних технологій навчання та орієнтований на формування освіченої, 

гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових 

знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в 

соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах 

соціального управління та організації праці в умовах ринкової економіки. 

Підготовка фахівців здійснюється за навчальними планами, які було 

затверджено наказом президента Університету.  

Організація освітнього процесу в Коледжі КиМУ здійснюється відповідно 

до освітньо-професійної програми, робочого навчального плану, графіка 

освітнього процесу й розкладу занять.  

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу цикловими 

комісіями із загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін; іноземних мов; права; 

економіки, підприємництва та туризму; журналістики та аудіовізуального 

мистецтва; сценічного мистецтва; будівництва та архітектури; фармації; 

медико-біологічних дисциплін; інформаційних технологій Коледжу КиМУ 

представлено для кожної дисципліни у вигляді пакету, що вміщує навчальні 

програми/силабуси з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, 

програми всіх видів практик, передбачених навчальними планами, достатнім 

фондом підручників і навчальних посібників, інструктивно-методичними 

матеріалами до семінарських і практичних занять, методичними 

рекомендаціями до самостійної роботи студентів, контрольними завданнями до 

семінарських і практичних занять, комплексними контрольними роботами для 

перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу, методичними 

матеріалами для студентів із питань самостійного опрацювання фахової 

літератури. Науково-педагогічні працівники кафедр/циклових комісій 

створюють на основі ОПП авторські (оригінальні) робочі програми, навчально-

методичні комплекси, які передбачають проблемне викладання навчального 

матеріалу, активні методи навчання, зокрема, ділові й рольові ігри, семінари-

конференції, експрес-опитування, тестування тощо. 
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Забезпеченість навчальних дисциплін методичними матеріалами 

становить 100% (тести, модульні контрольні роботи та завдання), що дозволяє 

здійснювати ефективний і поетапний контроль якості знань студентів. 

Діяльність педагогічних працівників спрямована на підвищення якості 

підготовки студентів. Для цього постійно вдосконалюється теоретичний і 

методичний рівень лекційних, семінарських і практичних занять, готуються 

курси лекцій і матеріали для практичних занять. Розроблені методичні 

рекомендації для підготовки та написання дипломних робіт.  

За звітний період викладачами циклових комісій для забезпечення 

викладання дисциплін навчального плану було укладено або вдосконалено 

навчально-методичні комплекси: циклова комісія із загальноосвітніх та 

гуманітарних дисциплін – 21; циклова комісія з іноземних мов – 8; циклова 

комісія з права – 36; циклова комісія з економіки, підприємництва та туризму – 

28; циклова комісія з журналістики та аудіовізуального мистецтва – 28; циклова 

комісія зі сценічного мистецтва – 18; циклова комісія з будівництва та 

архітектури – 13; циклова комісія з фармації – 12; циклова комісія з медико-

біологічних дисциплін – 3; циклова комісія з інформаційних технологій – 4. Усе 

навчально-методичне забезпечення розроблене з урахуванням кредитно-

модульної системи оцінювання знань студентів та відповідно до вимог 

положень Закону України «Про вищу освіту». Електронні версії навчальних 

посібників і навчально-методичного забезпечення внесені до електронної 

бібліотеки Університету для підвищення ефективності самостійної роботи 

студентів. Окрім того проводиться робота з підготовки електронних конспектів 

лекцій для студентів заявлених спеціальностей з урахуванням специфіки 

дисциплін варіативної частини згідно з навчальними планами. 

Завдання, покладені на дирекцію Коледжу КиМУ, вирішуються через 

підготовку проектів нормативних документів з питань прогнозування, 

планування й організації навчання за ОП «Право», «Журналістика», «Туризм», 

«Економіка», «Підприємництво», «Будівництво», «Сценічне мистецтво», 

«Фармація» зі спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право, 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 Управління та 

адміністрування, 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 

242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування, 026 Сценічне мистецтво 

галузі знань 02 Культура і мистецтво, 061 Журналістика галузі знань 06 

Журналістика, 226 Фармація, промислова фармація галузі знань 22 Охорона 

здоров’я, 192 Будівництво та цивільна інженерія галузі знань 19 Архітектура та 

будівництво; проведення науково-методичної експертизи, рецензування та 

редагування нормативних документів, навчальних планів і програм дисциплін, 

що вивчаються; визначення потреб спеціальності в навчальній і навчально-

методичній літературі, технічних засобах навчання; участі в підготовці та 

проведенні конференцій, семінарів, нарад з питань обміну і розповсюдження 

досвіду організації навчально-виховного процесу та методичної роботи. 

Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів передбачає 

різноманітні її види, зокрема самостійну підготовку під безпосереднім 

керівництвом викладача; самостійну роботу окремого студента або всієї 
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академічної групи над загальним завданням без впливу викладача; самостійну 

підготовку студента за індивідуальним планом; введення системи 

відпрацювання пропущених студентом тем і занять; надання викладачами 

консультацій для студентів з навчальних дисциплін тощо. Дидактичне 

забезпечення самостійної роботи студентів відповідними методичними 

матеріалами з використанням інформаційних технологій із професійної та 

практичної підготовки становить 100%.  

При підготовці фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший 

спеціаліст Коледж впроваджує освітні програми, що інтегрують світовий 

досвід, використання новітніх форм і методів навчання, розвиток сучасних 

досягнень у таких сферах: право журналістика, туризм, економіка, 

підприємництво, будівництво, сценічне мистецтво, фармація. 

У підсумку така освітня підготовка має сприяти розвитку 

індивідуальності, формуванню особистості, вихованню суспільно активних 

громадян, здатних до свідомого життєвого вибору, а також забезпеченню 

потреб суспільства й держави у висококваліфікованих фахівцях, які своїми 

знаннями, навичками, уміннями та моральними якостями могли б збагатити 

інтелектуальний, творчий, культурний потенціал українського народу. 

Усі види практичної підготовки студентів забезпечувались у звітному 

році цикловими комісіями Коледжу КиМУ з права; економіки, підприємництва 

та туризму; журналістики та аудіовізуального мистецтва; сценічного мистецтва; 

будівництва та архітектури; фармації. 

У Коледжі КиМУ дотримуються вимоги Положення про проведення 

практики студентів закладів вищої освіти України.  

Під час виробничої практики студенти мають можливість не тільки 

набути передбачених програмою підготовки практичних знань, умінь і навичок, 

а й опанувати сучасне обладнання й методи роботи, а також отримати навички 

реалізації теоретичних знань у практичній діяльності, за відповідної підготовчої 

роботи, більш-менш успішно можуть бути досягнуті й під час навчальних 

практик. Виняткова важливість виробничої практики полягає ще й у тому, що 

під час її проходження студент отримує уявлення про вимоги роботодавців як 

до кваліфікації працівників, так і до якості їхньої роботи. Виробнича практика – 

це можливість отримати навички адаптації до робочого місця, познайомитись із 

сучасними формами організації праці в галузі обраної спеціальності та здобути 

досвід роботи за фахом, той досвід, без якого роботодавці все частіше просто 

відмовляються брати молодих фахівців на роботу.  

Таким чином, від якості організації виробничих практик значним чином 

залежить і конкурентоспроможність наших випускників на ринку праці, та їх 

здатність до працевлаштування. У звітному році різними видами практик було 

охоплено 353 студенти. 

Наявність довгострокових договорів (термін – 5 років) свідчить про 

стабільність договірних відносин, налагоджену систему партнерства з 

провідними установами та підприємствами.  

На підставі відгуків керівників від базових установ багато студентів були 

відзначені як такі, що добросовісно поставились до виконання покладених на 
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них доручень, і взагалі відмінно пройшли практику.  

Під час проходження практик, незалежно від бази, керівництвом бази 

була надана можливість студентам для збору та опрацювання науково-

аналітичних і статистичних матеріалів з широкого кола.  

Опрацювання документальних матеріалів, які недоступні широкому 

загалу, та спілкування з провідними фахівцями, безумовно, розширило 

можливості якісної підготовки й написання курсових робіт і тез доповідей до 

студентської науково-практичної конференції. Крім того студенти усвідомили 

важливість досягнення високого рівня знань іноземної мови для свого 

майбутнього фаху. 

Студенти добросовісно і сумлінно поставились до проходження 

практичної підготовки, дотримувались відповідних робочих програм практик, 

додержувались вимог внутрішнього трудового розпорядку в установах 

практики.  

Позитивним є те, що під час проходження практики студенти мали змогу 

зібрати необхідний фактичний, емпіричний матеріал для написання науково-

дослідних робіт (курсових, дипломних робіт), а також усвідомили важливість 

застосування теоретичних знань на практиці. 

Щорічні звіти про практику містять пропозиції щодо покращення умов 

проходження практики в наступному навчальному році. Звіти практик 

студентами захищаються перед комісією, до складу якої входять викладачі 

відповідної циклової комісії.  

Звіти передбачають пропозиції щодо покращення умов проходження 

практики в наступному навчальному році. За результатами захисту звітів 

практичної підготовки студентів комісія виставляє оцінки у відомостях і 

залікових книжках, які свідчать про достатній рівень підготовки до майбутньої 

професійної діяльності.  

Наскрізною програмою практик охоплені всі системні, загально-

професійні та спеціалізовано професійні компетентності, які неможливо 

сформувати поза межами практичної підготовки. 

Аналізуючи практичну підготовку за звітний рік, бажано збільшити 

терміни практичної підготовки студентів. 

 У цілому, практику було організовано і проведено на належному 

організаційно-методичному й науковому рівнях, який відповідає вимогам 

підготовки фахівців у закладі вищої освіти, що здійснює підготовку молодших 

спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти та на основі повної 

загальної середньої освіти. 

Навчальними планами підготовки студентів Коледжу КиМУ передбачено 

виконання курсових робіт, які сприяють формуванню свідомого світогляду 

щодо майбутньої кваліфікації.  

Студенти мають самостійно знаходити й опрацьовувати різноманітні 

сучасні інформаційні джерела з обраної теми (наукову та періодичну 

літературу; законодавчо-нормативні документи; матеріали, які розміщені в 

Інтернеті тощо); опановувати навички самостійної дослідницько-аналітичної 

роботи, що є необхідними для майбутньої практичної діяльності; навчитися 
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узагальнювати і критично оцінювати теоретичні положення, робити 

аргументовані висновки, а також опановувати методи аналізу конкретних 

виробничих ситуацій. 

У курсовій роботі студент мусить засвідчити, що він оволодів 

необхідними теоретичними знаннями й навичками їх практичного застосування 

в конкретних умовах. З огляду на це робота повинна виконуватися стосовно 

конкретного об'єкта й містити його аналіз з конкретними пропозиціями щодо 

розв'язання проблем і завдань, які розглядаються в цій роботі. 

Студент має право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених 

відповідною ОП та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не 

менше 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного РВО. 

Систему вибіркових дисциплін у Коледжі КиМУ регламентує «Положення про 

організацію освітнього процесу у ПЗВО «Київський міжнародний університет», 

затверджене наказом №256 від 30.08.2019 р. (https://cutt.ly/Le10NpT), 

«Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін у 

КиМУ», затверджене наказом №184 від 23.08.2019 р. 

(https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/document-1.pdf). Вибіркові дисципліни 

представлені в навчальних планах загальними та фаховими дисциплінами. Усі 

студенти сформували індивідуальний навчальний план на наступний 

навчальний рік. Здобувачам вищої освіти запропоновано факультативний курс 

«Університетська освіта» для розвитку освіченості здобувача вищої освіти у 

Коледжі КиМУ.  

Дирекція Коледжу здійснює організаційні заходи із підприємствами та 

організаціями, які забезпечують практичну підготовку студентів Коледжу 

КиМУ. Кінцевою метою таких заходів є можливість працевлаштування 

випускників по завершенні їхнього навчання. Такий підхід дає можливість 

заповнити випускниками наявні вакантні місця в таких закладах і є першою 

сходинкою їхнього професійного зростання. Велика кількість випускників 

Коледжу КиМУ планують продовжити навчання в Київському міжнародному 

університеті. 

Програми підсумкової атестації випускників і Методичні рекомендації до 

підготовки й захисту дипломних робіт розроблені відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р., Положення про організацію освітнього 

процесу в Київському міжнародному університеті, затвердженого наказом 

президента №256 від 30.08.2019 р., Положення про порядок створення та 

організацію роботи екзаменаційної комісії у ПЗВО «Київський міжнародний 

університет», затвердженого наказом президента №257 від 30.08.2019 р., та 

іншими нормативними документами.  

Програма підсумкової атестації випускників містить основні вимоги до 

дипломних робіт, порядок проведення захисту та критерії оцінювання. 

Науково-дослідна робота (НДР) науково-педагогічних працівників 

Коледжу КиМУ проводиться на належному рівні. В Коледжі працює чисельний 

і потужний колектив науковців.  

За 2019–2020 навчальний рік науковцями циклових комісій Коледжу було 

підготовлено і надруковано 3 монографій, в яких відображені результати їхньої 

https://cutt.ly/Le10NpT
https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/document-1.pdf
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наукової діяльності. 

Результати наукових досліджень науковці також публікують в наукових 

виданнях затверджених ВАК, а також у міжнародних виданнях, наприклад Asia 

Life Sciences. The Asian International Journal of Life Sciences (2019); Social 

and legal aspects of the development of civil society institutions: collective 

monograph (2019) у наукометричних базах Scopus та Web of Science Core 

Collection 

В Університеті стали вже традиційними щорічні науково-практичні 

конференції, круглі столи, спільні наукові заходи із загальноосвітніми 

закладами, що проводяться на базі закладу вищої освіти. Студенти та викладачі 

Коледжу КиМУ беруть активну участь у конференція, семінарах, круглих 

столах та дебатах. Наприклад, у ХХV міжнародній науково-практичній 

конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Також викладачі та 

студенти Коледжу відвідують та беруть участь у Всеукраїнських конкурсах, 

майстер-класах та Олімпіадах, наприклад, Всеукраїнський конкурс LoNG (Look 

of New Generation / Погляд нового покоління) тощо. 

Основними пріоритетами у виховній роботі Коледжу є набуття молодим 

поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського 

народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в 

молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина 

української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, 

правової, трудової й екологічної культури. 

Виховна робота Коледжу здійснюється відповідно до плану навчально-

виховної роботи, який охоплює всі підрозділи.  

Формування інтелектуального та світоглядного рівня майбутніх фахівців 

у Коледжі досягається за рахунок гуманітарних дисциплін культурологічного 

циклу, професійно-орієнтованих і спеціалізованих дисциплін, лекційних занять, 

якими передбачено пріоритетність наукових надбань українських вчених. 

Значну роль у формуванні кругозору та високого рівня ерудиції відграє 

вивчення факультативного курсу «Університетська освіта».  

Одним із аспектів всебічного розвитку особистості майбутнього фахівця в 

різних галузях суспільства є висока правова культура. Головною метою 

правового виховання студентської молоді Коледжу є формування у майбутніх 

фахівців високої правової культури, глибокої впевненості у справедливості 

вимог Конституції України, українського законодавства, необхідності 

добровільного їх виконання, здатності мотивувати свої вчинки та ухвалювати 

рішення, які не суперечать чинному законодавству. 

Реалізація мети й завдань правової освіти й виховання в Київському 

міжнародному університеті забезпечується проведенням тижня правових знань, 

правових вікторин, годин спілкування з елементами тренінгу, виховних годин, 

конкурсів, круглих столів, тематичних лекцій, конференцій. 

Організацію змістовного дозвілля забезпечують центр культурологічних 

проектів, клуби за інтересами, театр «Ковчег», КВК, клуб інтелектуальних ігор, 

спортивні секції з настільного тенісу, волейболу й баскетболу тощо. 

Проводяться цікаві тематичні вечори відпочинку, конкурси, чемпіонати, 
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спортивні турніри, інтелектуальні ігри тощо. Щорічно проходить конкурс 

«Містерія», «Дебют першокурсника». За участю студентів КиМУ виходить 

телевізійна програма «Студентський квиток». 

Належна увага приділяється інституту кураторства. За кожною 

студентською групою закріплений викладач. Куратори використовують різні 

форми виховної роботи: проведення виховних годин, тематика яких 

присвячується вихованню дисциплінованості, відповідального ставлення до 

навчання та поваги до рідної країни, культури мовного спілкування студентів, 

профілактичних бесід на теми: «СНІД як психологічна проблема», «Проблема 

наркоманії», проблеми сімейного виховання, інформаційні бесіди для тих, хто 

збирається працювати за кордоном. 

В Університеті та коледжі на належному рівні функціонує студентське 

самоврядування, яке представлено Студентським Парламентом. У структурі 

студентського парламенту діє чотири комітети (з питань правового 

регулювання, з питань інформаційного забезпечення та зовнішніх зав’язків, з 

питань культурно-масової та спортивної діяльності, з питань благодійної та 

волонтерської діяльності). Головними завданнями студентського парламенту є 

захист прав студентів та розвиток студентського самоврядування в усіх сферах 

життєдіяльності Університету. 

Нині Студентський Парламент є органом студентського самоврядування 

Університету, діяльність якого спрямована на спільну самоорганізовану роботу 

на користь студентів, реалізації функцій управління закладом вищої освіти та 

безпосередньої організації виховного процесу в студентському середовищі. 

Формування контингенту студентів носить системний характер, 

складається з профорієнтаційної роботи циклових комісій, приймальної комісії, 

підготовчих курсів, залучення молоді до конкурсів, олімпіад, співпраці з 

загальноосвітніми школами, ліцеями, гімназіями. 

Відрахування з навчання відбувається головним чином через академічну 

неуспішність, фінансову заборгованість, за власним бажанням, у зв’язку з 

сімейними обставинами. 

Загальний контингент студентів, що навчаються в Коледжі КиМУ, станом 

на 20 червня 2020 року становить 741 особу денної форми навчання. 

Зарахування здійснювалось за 8 спеціальностями. 

Формування якісного складу студентів за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодший спеціаліст здійснюється через приймальну комісію, яка 

працює за річним планом, що затверджується головою приймальної комісії. Усі 

питання, пов’язані з прийомом вступників, організацією, проведенням творчих 

конкурсів та їх зарахуванням вирішуються на засіданнях приймальної комісії та 

фіксуються в протоколах засідань. Згідно з річним планом приймальна комісія 

здійснює набір вступників за програмами вступних випробувань із дисциплін, 

що визначені нормативними документами Міністерства освіти і науки України, 

і затверджених відповідно до наявних вимог. 

Президентом Університету та керівництвом Коледжу здійснюються 

організаційні заходи щодо забезпечення якісного добору кандидатів на 

навчання з числа здобувачів освіти шкіл, НВК та ін. 
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Організація прийому та зарахування на навчання проводиться згідно з 

порядком, визначеним Правилами прийому до Коледжу КиМУ. З метою 

поліпшення якісного складу абітурієнтів, їх профорієнтації, забезпечення 

високого конкурсу керівництвом університету, приймальною комісією, 

Коледжем Київського міжнародного університету, який проводить активну 

профорієнтаційну діяльність, протягом року проведена значна та різнопланова 

робота.  

Викладачі Коледжу беруть активну участь у доуніверситетській 

підготовці, профорієнтаційній роботі з випускниками шкіл, майбутніми 

абітурієнтами КиМУ, у складі комісій інтелектуальних ігор та Всеукраїнської 

учнівської «Універсіади». Дні відкритих дверей, які проводились в Коледжі 

КиМУ, допомагають закріпити позиції Коледжу на ринку освітніх послуг, 

здійснити набір та добір студентів за спеціальностями. Відбувається постійне 

оновлення web-сайту інформацією про освітній процес у Коледжі. 

Важливим аспектом профорієнтаційної роботи є позитивні відгуки про 

заклад освіти студентів Коледжу. З метою підтримання іміджу Коледжу КиМУ, 

проведення реклами Коледжу серед здобувачів освіти.  

У звітному році продовжувалась реалізація комплексу заходів, 

спрямованих на закріплення позицій Коледжу КиМУ на регіональному ринку 

освітніх послуг і зростання частки студентів – іноземних громадян серед 

студентів Коледжу.  

Аналіз проведеної роботи за 2019–2020 навчальний рік показує, що 

основні завдання виховного спрямування адміністрацією Коледжу разом з 

педагогічним колективом вдалося реалізувати.  

Але для подальшої результативної, ефективної, а, отже, якісної роботи 

слід врахувати всі досягнення, мінімізувати недоліки та усунути їх причини. 

Тому вбачаємо за доцільне врахувати і втілити в перспективі такі аспекти 

для вдосконалення освітнього та науково-методичного процесу в Коледжі 

КиМУ на 2020–2021 навчальний рік: 

- продовжувати здійснювати контроль за відвідуванням студентами 

навчальних занять, ліквідації ними академічної заборгованості, 

дотримання графіку написання курсових/дипломних робіт; 

- підсилювати мотиваційну складову в студентів з позиції отримання не 

лише диплому, а й змістовної освіти, як основної складової майбутньої 

кар’єри; 

- забезпечити узгодження проведення семінарів (практичних, лабораторних 

занять тощо) перед написанням модульних контрольних робіт; 

- узгодити графіки підготовки англомовних навчально-методичних 

комплексів із графіками остаточного затвердження україномовних 

комплексів; 

- під час практики постає необхідність вибірково перевіряти керівниками 

практики присутність студентів на робочих місцях і хід виконання 

робочого плану; 

- заохочувати студентів до участі в зовнішніх конкурсах з фахових 

дисциплін з метою отримання грантів та незалежного оцінювання рівня 
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знань; 

- сприяти проведенню заходів, ініційованих студентами; 

- більш активно заохочувати студентів до наукової роботи; 

- подальше впровадження інноваційних методів навчання та виховання; 

- створення умов для всебічного й гармонійного розвитку особистості; 

- враховувати спрямованість особистості (потреби, інтереси, переконання, 

ціннісні орієнтації, мотиви, установки);  

- поліпшення роботи зі студентами щодо ліквідації академічної 

заборгованості; 

- організувати конкурсний відбір кращих наукових робіт для участі у 

всеукраїнських студентських конкурсах і змаганнях; 

- організовувати тематичні години куратора, присвячені проблемам 

сучасної молоді із запрошенням провідних фахівців. 

Таким чином у роботі щодо формування якісного контингенту студентів 

головним завданням є удосконалення існуючих та пошук нових форм 

профорієнтаційної роботи, та роботи, спрямованої на рекламу Коледжу, для 

стабільного притоку студентської молоді на навчання. При підготовці й 

організації прийому абітурієнтів до Коледжу формується контингент студентів 

із числа найбільш обдарованих та підготовлених випускників загальноосвітніх 

шкіл. 

Підготовку фахівців Коледжу КиМУ зі спеціальностей 081 Право галузі 

знань 08 Право, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі 

знань 07 Управління та адміністрування, 051 Економіка галузі знань 05 

Соціальні та поведінкові науки, 242 Туризм галузі знань 24 Сфера 

обслуговування, 026 Сценічне мистецтво галузі знань 02 Культура і мистецтво, 

061 Журналістика галузі знань 06 Журналістика, 226 Фармація, промислова 

фармація галузі знань 22 Охорона здоров’я, 192 Будівництво та цивільна 

інженерія галузі знань 19 Архітектура та будівництво забезпечують 10 

циклових комісій: 

1. Загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін: очолює Крицька Т.О., до 

складу входить 6 науково-педагогічних працівників; 

2. Журналістики та аудіовізуального мистецтва: очолює Козак В.А., до 

складу входить 10 науково-педагогічних працівників; 

3. Іноземних мов: очолює Сахнова Н.М., до складу входить 13 науково-

педагогічних працівників; 

4. Економіки, підприємництва та туризму: очолює Мягкова О.В., до складу 

входить 12 науково-педагогічних працівників; 

5. Фармації: очолює Гетало О.В., до складу входить 8 науково-педагогічних 

працівників; 

6. Будівництва та архітектури: очолює Обухов А.В., до складу входить 5 

науково-педагогічних працівників; 

7. Сценічного мистецтва: очолює Бінєєва А.М., до складу входять 7 науково-

педагогічних працівників; 

8. Права: очолює Москалюк Ю.Д., до складу входить 7 науково-педагогічних 

працівників; 
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9. Інформаційних технологій: очолює Вовченко О.В., до складу входить 4 

науково-педагогічних працівників; 

10. Медико-біологічних дисциплін: очолює Літвінова Н.Ю., до складу входить 

7 науково-педагогічних працівників. 

Науково-педагогічні працівники, які задіяні в освітньому процесі 

підготовки молодших спеціалістів, пройшли підвищення кваліфікації у вигляді 

стажування. В Університеті згідно з вимогами Положення про підвищення 

кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників 

ПЗВО «Київський міжнародний університет» та Порядку підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ПЗВО 

«Київський міжнародний університет» налагоджена система підвищення 

кваліфікації та стажування викладачів, яка реалізується шляхом 

довгострокового та короткострокового стажування у ЗВО, наукових установах 

та організаціях як в Україні, так і за її межами, а також у структурних 

підрозділах Університету. 

Атестацію у 2019–2020 навчальному році пройшли наступні НПП 

Коледжу КиМУ: 

- кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»: 

1. Бутко Л.А. – кандидат фармацевтичних наук, викладач Циклової 

комісії з фармації; 

2. Гетало О.В. – кандидат фармацевтичних наук, викладач Циклової 

комісії з фармації; 

3. Гірін Л.В. – кандидат медичних наук, викладач Циклової комісії з 

медико- біологічних дисциплін; 

4. Зайченко П.О. – кандидат медичних наук, викладач Циклової комісії з 

медико-біологічних дисциплін; 

5. Зволинська А.М. – кандидат медичних наук, викладач Циклової 

комісії з медико-біологічних дисциплін; 

6. Зінченко О.З. – кандидат філологічних наук, викладач Циклової 

комісії із загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін; 

7. Кефелі-Яновська О.І. – кандидат медичних наук, викладач Циклової 

комісії з медико-біологічних дисциплін; 

8. Літвінова Н.Ю. – кандидат медичних наук, викладач Циклової комісії 

з медико-біологічних дисциплін; 

9. Луценко О.Г. – кандидат медичних наук, викладач Циклової комісії з 

медико-біологічних дисциплін; 

10. Міхеєва І.В. – кандидат медичних наук, викладач Циклової комісії з 

медико-біологічних дисциплін; 

11. Панфілова Ю.М. – кандидат юридичних наук, викладач Циклової 

комісії з права; 

12. Полковенко О.В. – кандидат біологічних наук, викладач Циклової 

комісії з медико-біологічних дисциплін; 

13. Полковенко Т.В. – кандидат філологічних наук, викладач Циклової 

комісії з видавничої справи та редагування; 
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14. Русаков І.О. – кандидат технічних наук, викладач Циклової комісії з 

будівництва та архітектури; 

15. Сапарова А.О. – кандидат юридичних наук, викладач Циклової комісії 

з права; 

16. Ткаченко О.В. – кандидат юридичних наук, викладач Циклової комісії 

з права; 

17. Усенко Ю.В. – кандидат історичних наук, викладач Циклової комісії з 

видавничої справи та редагування; 

18. Цюкало Л.Є. – кандидат хімічних наук, викладач Циклової комісії з 

фармації. 

19. Шарко О.В. – кандидат філософських наук, викладач Циклової комісії 

із загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін; 

20. Яценко О.І. – кандидат медичних наук, викладач Циклової комісії з 

медико-біологічних дисциплін. 

- кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»:  

1. Гридасова І.М. – викладач Циклової комісії з іноземних мов; 

2. Синяговська М.В. – викладач Циклової комісії з економіки, 

підприємництва та туризму. 

- кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»:  

1. Олещук А.І. – викладач Циклової комісії з права; 

2. Дем’янюк І.О. – викладач Циклової комісії із загальноосвітніх та 

гуманітарних дисциплін; 

3. Клик Б.О. - викладач Циклової комісії з економіки, підприємництва і 

туризму; 

4. Левицька Є.І. - викладач Циклової комісії з іноземних мов; 

5. Маловіцький О.І. – викладач Циклової комісії з видавничої справи та 

редагування. 

- на відповідність раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої 

категорії»:  

1. Крицька Т.О. – викладач Циклової комісії із загальноосвітніх та 

гуманітарних дисциплін; 

2. Кузьмич О.А. – кандидат педагогічних наук, викладач Циклової 

комісії з видавничої справи та редагування; 

3. Кулакевич Т.В. – викладач Циклової комісії із загальноосвітніх та 

гуманітарних дисциплін. 

 

Стажування у 2019–2020 навчальному році пройшли: 

1. Бутко Л.А. – кандидат фармацевтичних наук, викладач Циклової 

комісії з фармації; 

2. Гетало О.В. – кандидат фармацевтичних наук, викладач Циклової 

комісії з фармації; 

3. Гірін Л.В. – кандидат медичних наук, викладач Циклової комісії з 

медико-біологічних дисциплін; 
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4. Зайченко П.О. – кандидат медичних наук, викладач Циклової комісії з 

медико-біологічних дисциплін; 

5. Зволинська А.М. – кандидат медичних наук, викладач Циклової 

комісії з медико-біологічних дисциплін; 

6. Кефелі-Яновська О.І. – кандидат медичних наук, викладач Циклової 

комісії з медико-біологічних дисциплін; 

7. Літвінова Н.Ю. – кандидат медичних наук, викладач Циклової комісії 

з медико-біологічних дисциплін; 

8. Луценко О.Г. – кандидат медичних наук, викладач Циклової комісії з 

медико-біологічних дисциплін; 

9. Міхеєва І.В. – кандидат медичних наук, викладач Циклової комісії з 

медико-біологічних дисциплін; 

10. Панфілова Ю.М. – кандидат юридичних наук, викладач Циклової 

комісії з права; 

11. Полковенко О.В. – кандидат біологічних наук, викладач Циклової 

комісії з медико-біологічних дисциплін; 

12. Полковенко Т.В. – кандидат філологічних наук, викладач Циклової 

комісії з видавничої справи та редагування; 

13. Русаков І.О. – кандидат технічних наук, викладач Циклової комісії з 

будівництва та архітектури; 

14. Сапарова А.О. – кандидат юридичних наук, викладач Циклової комісії 

з права; 

15. Ткаченко О.В. – кандидат юридичних наук, викладач Циклової комісії 

з права; 

16. Усенко Ю.В. – кандидат історичних наук, викладач Циклової комісії з 

видавничої справи та редагування; 

17. Цюкало Л.Є. – кандидат хімічних наук, викладач Циклової комісії з 

фармації. 

18. Яценко О.І. – кандидат медичних наук, викладач Циклової комісії з 

медико-біологічних дисциплін; 

19. Гридасова І.М. – викладач Циклової комісії з іноземних мов; 

20. Синяговська М.В. – викладач Циклової комісії з економіки, 

підприємництва та туризму; 

21. Гридасова І.М. – викладач Циклової комісії з іноземних мов; 

22. Синяговська М.В. – викладач Циклової комісії з економіки, 

підприємництва та туризму; 

23. Олещук А.І. – викладач Циклової комісії з права; 

24. Дем’янюк І.О. – викладач Циклової комісії із загальноосвітніх та 

гуманітарних дисциплін; 

25. Клик Б.О. – викладач Циклової комісії з економіки, підприємництва і 

туризму; 

26. Левицька Є.І. – викладач Циклової комісії з іноземних мов; 

27. Маловіцький О.І. – викладач Циклової комісії з видавничої справи та 

редагування; 
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28. Крицька Т.О. – викладач Циклової комісії із загальноосвітніх та 

гуманітарних дисциплін 

 

Загальна частка викладачів, які пройшли за останні 5 років підвищення 

кваліфікації (стажування), станом на 01 червня 2020 року становить 100%. 

 

Відповідно до наказу МОН України №754 від 03.06.2020 р. та з 

урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії 

(протокол №139 від 03.06.2020 р.) акредитовані наступні спеціальності: 081 

Право та 061 Журналістика, що відповідає плану роботи коледжу на 2019–2020 

навчальний рік. 

Відповідно до наказу МОН України №157-л від 05.06.2020 р. 

започатковано впровадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої 

освіти за спеціальністю 221 Стоматологія галузі знань 22 Охорона здоров’я. 

У Відокремленому структурному підрозділі Приватного закладу вищої 

освіти «Київський міжнародний університет» – «Коледж Київського 

міжнародного університету» показники кадрового, матеріально-технічного, 

навчально-методичного, інформаційного забезпечення, наукової та освітньої 

діяльності загалом відповідають існуючим критеріям і Державним вимогам до 

акредитації існуючих освітньо-професійних програм. 

З метою подальшого вдосконалення якості підготовки фахівців у Коледжі 

КиМУ у подальшій роботі доцільно врахувати такі пропозиції: 

1. Здійснювати заходи щодо навчально-методичного супроводу 

педагогічних працівників з метою неперервного підвищення їхньої професійної 

компетентності та педагогічної майстерності. 

2. Підвищувати професійну діяльність викладачів за видами й 

результатами, які застосовуються до визнання кваліфікації, відповідної 

спеціальності згідно з п.30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

(Постанова КМУ від 30.12.2015р. №1187 в редакції постанови КМУ від 

10.05.2018р. №347). 

3. Продовжувати роботу щодо розширення баз практики шляхом 

укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями. 

4. Активізувати залучення студентів до участі в студентських олімпіадах, 

конкурсах наукових робіт, грантах тощо.  
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VII. ВІДОМОСТІ ПРО ПОКАЗНИКИ  

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,  

НАЯВНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ ТА ОБСЯГ ЇЇ ФОНДІВ 

 

Одним із пріоритетних напрямків розвитку освітньої діяльності в 

Університеті є впровадження новітніх інформаційних технологій як в освітній 

процес, так і в його обслуговування. Головна мета полягає в ефективному 

використанні програмно-технічних засобів комп’ютерної техніки для 

опанування обсягів інформації, які щорічно стрімко зростають, що неможливо 

зробити традиційними засобами.  

Стратегія реалізації впровадження інформаційних технологій в 

університеті спрямовується на автоматизацію процесів навчання, наукових 

досліджень, адміністративно-господарського управління. Організаційно ці 

процеси реалізуються у формі автоматизованих навчальних систем, 

автоматизованих систем науково-технічної та правової інформації, систем 

автоматизації наукових досліджень та автоматизованих систем управління 

освітнім закладом. Центральною ланкою цього процесу є пошук та 

запровадження нових форм і методів організації навчальної роботи, що 

пов'язано з проблемою відповідності обсягу знань, якими повинен володіти 

фахівець, та переважно пасивними формами пізнавальної діяльності, що 

традиційно використовуються при цьому. 

Робота щодо інформатизації діяльності Університету здійснюється за 

такими основними напрямками: 

- розробка програмного забезпечення інтегрованих автоматизованих банків 

даних для загально-університетського, для інститутського, для Коледжу 

Університету, для факультетського та кафедрального рівнів; 

- поетапне оснащення підрозділів Університету сучасними технічними 

засобами обчислювальної техніки на всіх рівнях підготовки та 

управління; 

- об'єднання (в межах необхідного) всіх обчислювальних ресурсів у єдину 

інформаційну мережу Університету. 

Університет оснащений комп’ютерами (всі структурні підрозділи мають 

сучасну комп’ютерну техніку, обладнані відповідні комп’ютерні лабораторії, 

спеціалізовані комп’ютерні класи та ресурсні центри). Для забезпечення 

навчального процесу використовуються комп’ютери на базі процесорів 

Pentium, термін роботи яких не перевищу 8 років.  

Університет має власний вихід в Internet, поштовий сервер, видавничий 

центр, лінгафонні кабінети, спеціальні кабінети з ліцензованих в освітньому 

закладі спеціальностей. 

В Університеті існують усі умови для широкого використання 

електронно-обчислювальної техніки на всіх рівнях навчально-виховної, 

наукової та адміністративно-господарської роботи, що дозволяє сформувати 

ефективно діючу технологічну базу організаційного управління всією 

діяльністю навчального закладу, підвищує надійність зберігання та 

оперативність обробки і отримання різноманітних відомостей, виключення 
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дублювання з процесу введення даних, підносить на якісно новий рівень 

можливості аналізу пов'язаних між собою відомостей за рахунок їхнього 

накопичення в єдиному інформаційному банку. Стало можливим об'єднання 

комп'ютерів в єдину мережу, що дозволило централізовано збирати та зберігати 

інформацію на центральному файловому сервері і використовувати її в 

інтересах різних структурних підрозділів з урахуванням їх прав на отримання, 

використання, введення та корегування інформації. 

Основою діяльності кожного викладача стає широке використання 

можливостей сучасної обчислювальної техніки для постійного оновлення й 

модернізації, збільшення обсягу навчального матеріалу, поглиблення 

міждисциплінарних зв'язків на основі інтеграції навчальної та науково-

дослідної роботи, підвищення активності керівництва самостійною роботою 

студентів. 

Освітній процес забезпечений аудіо-, відеотехнікою та 

графопроекторами. Університет має власну бібліотеку, читальну залу на 170 

посадкових місць; 117972 примірників літератури. Зокрема, укомплектований 

каталог навчальної літератури складає 88047 примірників, наукової літератури 

– 25130 примірників, художньої – 4795 примірників. Періодичні видання є 

органічною частиною фонду бібліотеки і відіграють провідну роль у 

забезпеченні інформаційних запитів користувачів. 

У бібліотеці Університету типова система обслуговування читачів. Окрім 

читальної зали, до послуг читачів – абонемент. Викладачі та студенти також 

можуть користуватися кафедральними бібліотеками. 

Одним із головних напрямків інформатизації є питання створення 

автоматизованої інформаційної системи керування бібліографічними 

процесами. Централізоване накопичення та зберігання інформації в 

електронному вигляді підвищує надійність та оперативність обробки і 

отримання інформації. Автоматизація бібліотечного процесу в Університеті 

передбачає вдосконалення технології формування бібліотечного 

інформаційного фонду, підвищення продуктивності бібліотечних процесів та 

ефективності збереження й використання інформації фонду бібліотеки, 

скорочення обсягу ручних і рутинних операцій, поліпшення якості 

обслуговування читачів і надання їм допомоги у пошуку або підборі літератури. 

Програмне забезпечення, покладене в основу створення єдиного 

інформаційного ресурсу бібліотеки, задовольняє практично всі вимоги: 

структурований зміст кожного видання в електронному вигляді дозволяє 

швидко знайти необхідні розділи; багаторівнева пошукова система дозволяє 

знаходити необхідні видання за рубрикатором, назвою, автором, датою 

видання, видавництвом та ключовими словами; об’єднання в локальній мережі 

університету дозволяє миттєво переносити необхідну інформацію до 

користувача, а також друкувати безпосередньо з електронної бібліотечної 

системи. 
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VIIІ. ПІДГОТОВКА ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 

У КИЇВСЬКОМУ МІЖНАРОДНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

 

Прийняття на навчання до Київського міжнародного університету 

іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України 

«Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», 

«Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 

червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного 

співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь 

і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», 

постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про 

навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 

«Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», 

наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541 

«Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб 

без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 

листопада 2013 року за № 2004/24536, Постанова Кабінету Міністрів України 

№322 від 25 квітня 2018 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та 

порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, переселення, вилучення, 

повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тим часове 

проживання». 

Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці), які прибувають в 

Україну з метою навчання і здобуття освіти, вступають до Київського 

міжнародного університету за акредитованими освітніми програмами 

(спеціальностями). Зарахування іноземців на навчання за відповідним рівнем 

вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань із 

визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав щодо 

продовження навчання, які надаються документом про здобутий рівень освіти в 

країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на 

продовження навчання за наступним рівнем вищої освіти відповідно до 

законодавства країни, яка видала документ про здобутий ступінь (рівень) 

освіти. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до 

КиМУ на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.  

Положення Правил прийому до Київського міжнародного університету 

щодо строків подачі заяв, проведення вступних випробувань, творчих 

конкурсів і зарахування розповсюджуються на іноземців та осіб без 

громадянства.  

Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і 

статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, під час вступу до 

КиМУ користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й 

громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, 

законами України чи міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких 

надано Верховною Радою України.  

Організацією навчання, проживання, медичного обслуговування 
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іноземних громадян в Київському міжнародному університеті опікується 

Відділ по роботі з іноземними громадянами, який займається організацією 

навчання, проживання та забезпеченням перебування іноземців в Україні на 

законних підставах. Робота відділу спрямована на вирішення таких завдань, як: 

- встановлення контактів із українськими та іноземними юридичними і 

фізичними особами, представниками закладів освіти іноземних держав із метою 

організаційно-правової підтримки іноземців, які бажають здобути вищу освіту в 

Університеті; 

- участь у вирішенні питань щодо організації фахової підготовки і 

стажування викладачів у закордонних вищих освітніх закладах, і міжнародних 

освітніх програмах розповсюдження інформації про напрями та умови вступу 

до Університету за кордоном, моніторинг чинних та перспективних програм 

академічних обмінів; організація відбору учасників програм академічних 

обмінів; 

- вивчення перспективних освітніх технологій зарубіжних країн, 

досвіду провідних ВОЗ України у галузі підготовки іноземних студентів; 

- оформлення запрошень на навчання та забезпечення перебування 

іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах; 

- контроль за своєчасною реєстрацією іноземних громадян у Державній 

міграційній службі України згідно з чинним законодавством; 

- контроль за перевіркою документів, які подають іноземні громадяни 

під час вступу і зарахування до Університету згідно з чинним законодавством. 

контроль за оформленням особистих справ іноземних студентів, контрактів із 

іноземними студентами, документів, які супроводжують навчання іноземних 

громадян; 

- надання іноземцям організаційної і правової підтримки при здійсненні 

процедури нострифікації закордонних документів про вищу освіту, якщо такі 

подаються ними при вступі до Університету. 

Відділ по роботі з іноземними громадянами співпрацює з фірмами-

посередниками ТОВ «Юкрейна Голд Стар», ТОВ «АС ЄВРО», ТОВ 

«Демералд», ТОВ «Тайм ТУ». 

В університеті створено сприятливі умови для здобуття вищої освіти для 

іноземців та осіб без громадянства. У проектній групі є фахівці зі знанням 

англійської мови за рівнем В2 за Загальноєвропейськими рекомендаціями з 

мовної освіти, що підтверджено відповідними документами. 

Організація освітнього процесу здійснюється на достатньому науковому і 

методичному рівнях для підготовки іноземців до навчання в Київському 

міжнародному університеті (КиМУ), а також в інших ВОЗ України. Розроблені 

навчальні плани з обов’язковим вивченням української мови як окремої 

навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» у разі підготовки 

іноземців та осіб без громадянства, навчально-методичні комплекси з 

перекладом на англійську мову, підготовлено методичні вказівки з вивчення 

української мови як іноземної. 

Студенти-іноземці забезпечуються гуртожитком, житлова площа якого 

складає 14397 м
2 

(Києво-Святошинський р-н., с. Петропавлівська Борщагівка, 
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вул. Оксамитова, 18-А), відповідно на одного мешканця – не менше 6,0 м
2
. 

Існуючі потужності дають змогу повністю задовольнити відповідні потреби 

студентів щодо проживання у гуртожитку. Гуртожиток відповідає існуючим 

санітарним нормам СНІП 42-121-4719-88 і облаштований необхідними для 

функціонування приміщеннями. На території гуртожитку є пральня, магазин, 

підземний і наземний паркінг. На всіх поверхах і прилеглій території 

забезпечено також відеоспостереження. Відповідно до встановлених вимог для 

проживання гуртожиток обладнаний необхідними меблями та інвентарем. У 

блоці розміщено три кімнати для проживання, кухня, два туалети, дві душові 

кімнати. У кожній кімнаті є точка доступу системи WI-FI. 
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ІХ. ВИСНОВКИ 

ТА ПЕРПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Підводячи підсумки організації навчально-методичної роботи та освітньої 

діяльності у 2019/2020 навчальному році можна зазначити, що в цілому 

науково-педагогічний склад виконав ті завдання, які були поставлені перед 

ним, виявлені недоліки в процесі організації освітнього процесу необхідно 

обов’язково врахувати під час планування діяльності структурних підрозділів 

та Університету в наступному навчальному році.  

Основні завдання освітньої діяльності КиМУ на 2020–2021 

навчальний рік: 
- приведення у відповідність до Законів України «Про вищу освіту», «Про 

освіту», «Про фахову передвищу освіту» нормативно-правових 

документів із організації діяльності Київського міжнародного 

університету; 

- реалізацію освітнього процесу з усіх спеціальностей та освітньо-

професійних програм підготовки, ліцензованих і акредитованих в 

Університеті до вимог, визначених Законами України «Про вищу освіту», 

«Про освіту», «Про фахову передвищу освіту»; 

- адаптування та вдосконалення навчальних планів, програм навчальних 

дисциплін, засобів діагностики якості навчання з усіх ліцензованих 

спеціальностей підготовки відповідно до вимог МОН України; 

- проведення акредитації відповідних освітньо-професійних програм; 

- розширення освітньої діяльності в КиМУ шляхом ліцензування та 

збільшення ліцензійного обсягу; 

- розвиток ступеневої підготовки фахівців шляхом реалізації діяльності 

ВСП ПЗВО «Київський міжнародний університет» – «Коледж Київського 

міжнародного університету»; 

- оптимізацію системи управління організацією освітнього процесу, його 

науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення; 

- впровадження в освітній процес сучасних інноваційних технологій з 

метою забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців за освітнім 

ступенем фаховий молодший бакалавр, освітньо-кваліфікаційним 

ступенем молодший спеціаліст, ступенями вищої освіти бакалавра, 

магістра, доктора філософії відповідно до вимог державних стандартів; 

- удосконалення власної інформаційної системи управління закладом 

вищої освіти; 

- розвиток науково-дослідної роботи, проведення конференцій, наукових 

семінарів, публікацій, поширення інформації в науковометричних базах, 

діяльність наукового студентського товариства, участь у міжнародних 

наукових проектах; 

- розширення міжнародної діяльності Університету; 

- співпрацю із зарубіжними освітніми закладами з метою реалізації 

спільних освітніх програм «Подвійний диплом»; 

- підготовку докторів філософії з відкритих в Університеті наукових 
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спеціальностей, спроможних збагачувати інтелектуальний, творчий, 

культурний потенціал українського народу, зміцнювати позиції 

національної науки; 

- якісний підбір кадрового забезпечення освітньої діяльності; 

- залучення науково-педагогічних працівників Університету до участі в 

міжнародних і національних програмах наукових досліджень; 

- організацію доуніверситетської підготовки та дистанційного навчання 

- вдосконалення форм і методів позааудиторної роботи; 

- розширення видавничої діяльності. 

 


