
Рішення   Вченої ради 

Українсько-американського гуманітарного інституту  

“Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні”  

від 23.09.2015 р., протокол № 9 

 

Про підсумки вступних випробувань та зарахування на навчання до 

інституту за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр» у 

2015 р.  

 

Заслухавши та обговоривши доповідь  завідувача навчально-

методичного відділу  Кондратенко Л.І. про підсумки вступних 

випробувань та зарахування на навчання до інституту за освітньо-

кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр» у 2015 р., Вчена рада 

відзначає, що приймальна комісія інституту забезпечила прийом на всі 

форми навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та 

«магістр».  Проведена потужна організаційна, рекламно-агітаційна та 

профорієнтаційна робота. Кадрове, навчально-методичне, матеріально-

технічне, фінансове  та  інформаційне  забезпечення  навчального процесу 

відповідає державним вимогам. При прийомі та зарахуванні  студентів на 

навчання використовувалась Єдина державна електронна база обліку 

(ЄДЕБО) відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.   

 

Вчена рада ухвалила: 

 

1. Роботу приймальної  комісії інституту у 2015 р. з набору абітурієнтів 

за ступенями бакалавра та магістра схвалити. 

2. З метою формування контингенту студентів в 2016 р. підготувати 

графік проведення Дня відкритих дверей в 2015-2016 н.р. 

Відповідальні: Секретар приймальної комісії. Завідувач навчально-

методичного відділу. Декани факультетів. 

3. Підготувати графік проведення олімпіад у 2015-2016 н.р. 

Відповідальні: Декани факультетів. Завідувачі кафедр. Завідувач 

навчально-методичного відділу. 

 

Рішення   Вченої ради 

Українсько-американського гуманітарного інституту  

“Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні”  

від 14.12.2015 р., протокол № 12 

 

Затвердження «Правил прийому до Українсько-американського 

гуманітарного інституту “Вісконсинський міжнародний університет 

(США) в Україні» в 2016 році». 

 



Заслухавши та обговоривши доповідь  завідувача навчально-

методичного відділу  Кондратенко Л.І. про Правила прийому до 

Українсько-американського гуманітарного інституту “Вісконсинський 

міжнародний університет (США) в Україні» в 2016 році Вчена рада 

ухвалює: 

1. Затвердити «Правила прийому до Українсько-американського 

гуманітарного інституту “Вісконсинський міжнародний університет 

(США) в Україні» в 2016 році». 

2. Підготувати наказ про введення в дію цього рішення Вченої ради 

університету. 

Відповідальні: Секретар приймальної комісії. Завідувач відділу кадрів.   

3. Доручити відповідним структурним підрозділам разом з 

Приймальною комісією розробити нормативну документацію, яка 

використовується під час вступної кампанії. 

Відповідальні: Секретар приймальної комісії. Завідувач навчально-

методичного відділу. Декани факультетів. 

 

Рішення   Вченої ради 

Українсько-американського гуманітарного інституту  

“Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні”  

від 24. 2.2016 р., протокол № 2 

 

Впровадження дистанційної освіти в навчально-виховний процес 

інституту 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь завідувача Центру 

дистанційного навчання Процун Н.М. та голову експертної комісії 

Романовську О.О. щодо експертизи програм дистанційних курсів з 

дисциплін «Міжособове спілкування» («Interpersonal Communication»), 

«Фінанси підприємства» («Business Finance»), «Міжнародні організації» 

(«International Institution in Business»), «Теорія міжнародних відносин» 

(«Theory of International Relation»), «Міжнародне приватне право» 

(«International Private Law»), «Основи бізнесу» («Introduction to Business»), 

«Лідерство» («Leadership»), «Психологія» («Psychology»), 

«Мультинаціональні підприємства» («Multinational Enterprises»), «Гроші та 

кредит» («Monetary Theory and Banking System»), «Міжнародний бізнес» 

(«International Business»), «Міжнародних маркетинг» («International 

Marketing») - MBA, «Міжнародні економічні відносини», «Бухгалтерський 

облік», «Основи дипломатії та дипломатична робота», «Соціологія», Вчена 

рада ухвалила: 

1. Визнати дистанційні курси завершеними та такими, що повністю 

відповідають вимогам до навчально-методичних матеріалів 

дистанційного курсу за якістю змісту згідно з Положенням про 



дистанційне навчання. 

2. Підписати Акти приймання-передачі дистанційних курсів між 

ВМУУ та викладачами /авторами.  

Відповідальні: Завідувач Центру дистанційного навчання. Завідувач 

навчально-методичного відділу. 

3. Рекомендувати  використання програм дистанційних курсів в 

навчальному процесі ВМУУ. 

Відповідальні: Завідувач Центру дистанційного навчання. Завідувач 

навчально-методичного відділу. 

 

Рішення   Вченої ради 

Українсько-американського гуманітарного інституту  

“Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні”  

від 23. 3.2016 р., протокол № 3 

 

Звіт про проведення самоаналізу щодо акредитації підготовки 

бакалаврів у галузі знань 0302 Міжнародні відносини 6.030206 

Міжнародний  бізнес 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь  завідувача навчально-

методичного відділу  Кондратенко Л.І. щодо звіту  про проведення 

самоаналізу до акредитації підготовки бакалаврів у галузі знань 0302 

Міжнародні відносини 6.030206 Міжнародний  бізнес, Вчена рада 

ухвалила: 

1. Затвердити звіт про проведення самоаналізу щодо акредитації 

підготовки бакалаврів у галузі знань 0302 Міжнародні відносини 

6.030206 Міжнародний  бізнес. 

2. Підготувати та винести на затвердження Вченої ради Інституту 

перелік нормативних дисциплін університету, які в обов’язковому 

порядку включатимуться до навчальних планів підготовки фахівців 

за всіма рівнями вищої освіти та всіма спеціальностями. 

Відповідальні: Декани факультетів. Завідувачі кафедр. Завідувач 

навчально-методичного відділу. 

3. Підготувати наказ про введення в дію цього рішення Вченої ради 

університету. 

Відповідальні: Завідувач навчально-методичного відділу. Завідувач 

відділу кадрів.   

 

Рішення   Вченої ради 

Українсько-американського гуманітарного інституту  

“Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні”  

від 27. 4.2016 р., протокол № 4 

 



Про затвердження стратегії і перспективних напрямів розвитку 

освітньої, наукової та інноваційної діяльності  Українсько-

американського гуманітарного інституту “Вісконсинський  

міжнародний університет (США) в Україні”  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію віце-ректора ВМУУ, кандидата 

філологічних наук, професора Романовської  Ю. Ю. про стратегію та  

перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної 

діяльності відповідно до статті 36 та пункту 3 статті 79 Закону України 

«Про вищу освіту», Вчена рада оцінює діяльність робочої групи з розробки 

структури та основних засад стратегії розвитку ВМУУ як ефективну. 

ВМУУ надає вищу освіту, яка допомагає студентам стати ефективними, 

підприємливими, конкурентоспроможними й відповідальними 

громадянами, що сприймають дух підприємництва та моральні й етичні 

цінності. Завданням Інституту є створення стимулюючого 

мультикультурного середовища для професорсько-викладацького складу 

та студентської спільноти. Програми, які орієнтовані  на міжнародний 

бізнес, розраховані для задоволення потреб професіоналів та лідерів 

світового співтовариства 21-го століття. Бізнес-освіта у ВМУУ має на меті 

підготувати студентів з високими лідерськими вміннями й навичками, що 

дасть їм у майбутньому можливість зайняти провідні посади в організаціях 

та комерційних структурах. Навчальний процес забезпечує 

висококваліфікований професорсько-викладацький склад, серед якого 

академіки, члени-кореспонденти Національної академії педагогічних наук, 

професори, доктори наук, доценти й кандидати наук.  Викладачі Інституту 

є авторами багатьох наукових публікацій у галузі філології, економіки, 

освіти, культури та педагогічної майстерності.  

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію віце-ректора  ВМУУ, к. ф. н. к, професора Романовської  Ю. 

Ю. взяти до відома. 

2. Затвердити структуру та основні засади стратегії та  перспективних 

напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ВМУУ. 

3. Винести структуру та основні засади стратегії та  перспективних 

напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ВМУУ на 

колективне обговорення та на розгляд конференції трудового колективу.  



Рішення   Вченої ради 

Українсько-американського гуманітарного інституту  

“Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні”  

від 25. 5.2016 р., протокол № 5 

Про визначення системи та затвердження процедури внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчально-

методичної роботи проф. Гребельника О. П. про систему внутрішнього 

забезпечення якості освіти в Українсько-американському гуманітарному 

інституті “Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні” 

відповідно до статті 36 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу 

освіту», Вчена рада зазначає, що в Інституті розроблена та функціонує 

система внутрішнього забезпечення якості освіти, яка здійснює регулярний 

контроль за кадровим, науково-методичним, навчально-методичним, 

матеріально-технічним забезпеченням освітньої діяльності, а також за 

якістю проведення практичних та лекційних занять. 

 

Вчена рада ухвалила: 

 

1. Посилити контроль за якістю проведення всіх видів навчальних занять. 

Відповідальні: Декан факультету. Завідувачі кафедр.   

 

2. Посилити контроль за якістю знань, умінь і навичок студентів.  

Відповідальні: Декан факультету. Завідувачі кафедр. 

 

3. Організувати роботу, спрямовану на встановлення  тісної співпраці з 

роботодавцями з метою сприяння студентам і випускникам ВМУУ  в 

працевлаштуванні. 

Відповідальні: Декан факультету. Завідувачі кафедр. 

 

4. Здійснювати профорієнтаційну роботу з майбутніми абітурієнтами. 

Відповідальні: Секретар приймальної комісії. Декан факультету. Завідувачі 

кафедр. 

 

5. Поліпшувати матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності,  

забезпечувати умови для подальшої інформатизації навчального процесу, 

розширити форми і методи використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітньому процесі. 

Відповідальні: Декан факультету. Завідувачі кафедр. 

 



6. Організувати роботу студентів і викладачів у рамках міжнародних 

програм 

Відповідальні: Проректор  з  наукової роботи . 

 

7. Затвердити Положення про Наглядову раду ВМУУ. 

Відповідальні: Проректор з навчально-методичної роботи. Завідувач 

навчально-методичного відділу. Завідувач відділу кадрів.   

 

8. Затвердити Положення про факультет ВМУУ. 

Відповідальні: Проректор з навчально-методичної роботи. Декан 

факультету. Завідувач навчально-методичного відділу. Завідувач відділу 

кадрів.   

 

9. Затвердити Положення про кафедру ВМУУ. 

Відповідальні: Проректор з навчально-методичної роботи. Завідувач 

навчально-методичного відділу. Завідувач відділу кадрів.  

  
10. Затвердити Звіт ректора перед науково-педагогічним, адміністративним 

та студентським колективом. 

Відповідальні: Ректор. Проректор з навчально-методичної роботи. 

 

Рішення   Вченої ради 

Українсько-американського гуманітарного інституту  

“Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні”  

від 25.05.2016 р., протокол № 5 

 

Про затвердження зразка та порядку виготовлення власного документа про 

вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі 

випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави 

для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача навчально-

методичного відділу  Кондратенко Л.І. про затвердження зразка та порядку 

виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про 

процедуру й підстави для його видачі випускникам, а також зразки, 

порядок виготовлення, процедуру й підстави для видачі випускникам 

спільних і подвійних дипломів відповідно до статті 36 та пункту 3 статті 79 

Закону України «Про вищу освіти» (№ 1556-УІІ від 01.07.2014 року),  

постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 193 «Про 

документи про вищу освіти (наукові ступені) державного зразка» та наказу 

Міністерства освіти та науки України від 12.05.2015 р. № 525 «Про 

затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) 

державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки» 



Вчена рада ухвалила: 

1. Схвалити інформацію  завідувача навчально-методичного відділу  

Кондратенко Л.І. про затвердження зразка та порядку виготовлення 

власного документа про вищу освіту. 

2. Затвердити зразки документів про вищу освіту: диплом бакалавра, 

диплом магістра та додатків до дипломів. 

3. Заповнення бланків дипломів та додатків до них державного зразка 

про вищу освіту здійснювати відповідальними особами, які призначені 

наказом ректора Інституту, відповідно до вимог,  затверджених наказом 

Міністерства освіти та науки України від 12.05.2015 р. № 525 «Про 

затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) 

державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки».  

Відповідальні: Завідувач навчально-методичного відділу. 

4. Відповідальність за достовірність інформації, що друкується в 

дипломі та додатках до диплома про вищу освіту, формулювання щодо 

змісту й результатів навчання за кожною програмою/спеціальністю 

українською та англійською мовами несуть відповідальні особи.  

Відповідальні: Завідувач навчально-методичного відділу. 

5. Бухгалтерії укласти договір про виготовлення дипломів про вищу 

освіту та додатків до дипломів. 

Відповідальні: Головний бухгалтер. 

 


