
Звіт роботи  про результати Вченої ради 

Чернігівського інституту імені Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

за 2019-2020 н.р. 
 

Впродовж 2019-2020 навчального року Вчена рада Інституту координувала 

всю науково-методичну роботу викладачів; перевірку електронного та паперового 

навчально-методичного забезпечення з дисциплін кафедр, систематично 

проводилися засідання науково-методичної ради Інституту. 

У складі науково-методичної ради Інституту плідно працювали 9 осіб, які 

брали участь в обговоренні проблемних питань, проектів положень, ухвал та 

питань, що стосувалися організації навчального процесу в Інституті.  

 

У І семестрі 2019-2020 навчального року на засіданнях Вченої ради 

обговорено такі питання: 

Про організацію, планування та матеріально-технічне забезпечення 

навчально-методичного та виховного процесів. 

Розгляд і затвердження складу та плану роботи Вченої Ради, плану роботи 

Інституту на 2019-2020 н.р. 

Готовність до нового навчального року. Про стан охорони праці та 

забезпечення належної техніки безпеки Інституту. 

Підготовка до «Дня знань». Затвердження плану соціально-виховної роботи. 

Прийняття рішення про склад кафедр та навчальної документації кафедр. 

Затвердження навантаження науково-педагогічного складу Інституту на 

2019-2020 навчальний рік. 

Затвердження питань до державних комплексних екзаменів. 

Інформація про підсумки роботи приймальної комісії та підготовку до 

вступної компанії протягом року. 

Розгляд та затвердження склад комісії для захисту звітів практик. 

Формування складу ДЕК та затвердження Голів ДЕК. 

Про зміни у структурі Інституту. 

Про затвердження вартості навчання для наборів 12-18 та 12-19. 

Аналіз якості підготовки студентів за підсумками заліково-екзаменаційної 

сесії студентів заочного відділення. 

Затвердження тематики випускних кваліфікаційних робіт на 2019 – 2020 

навчальний рік. 

Затвердження заходів спрямованих на підвищення якості підготовки 

студентів. 

Організація практик для студентів та формування баз практик, заключення 

угод, договорів. 

Звіт про роботу бібліотеки та затвердження плану-графіка оновлення 

бібліотечного фонду. 

Звіт про профорієнтаційну роботу та затвердження плану-графіка на 2019-

2020 н.р. 

Звіт про підготовку до осінньо-зимового періоду та проблеми 

енергозбереження для можливості забезпечення раціональної організації 

навчального процесу. 

Затвердження плану-графіка публікацій викладачів. 



Розглянути питання стосовно підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників на поточний навчальний рік та затвердження плану-

графіку. 

Про організацію фізичного виховання та спортивно-масової роботи. 

Про заходи з енергозбереження і ефективного використання енергоносіїв. 

Стан організації науково-дослідної роботи серед викладачів і студентів 

Інституту. Підготовка та проведення круглих столів та конференцій. 

Про стан та підготовку проведення V регіональної науково-практичної 

конференції «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні» 

Стан наукової роботи науково-педагогічного складу. 

Про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт серед студентів старших курсів та створення конкурсної комісії. 

Підсумки прийому студентів на заочну форму навчання у жовтні. 

Про складання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічного 

складу Інституту.  

Про розгляд та ухвалення складу відбіркової, фахових атестаційних, 

апеляційної, предметних екзаменаційних комісій та комісії для проведення 

співбесід на 2020 рік. 

Про «Правила прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» на 2020  

рік. 

Про заходи щодо покращення якості відвідування занять здобувачами вищої 

освіти денної форми навчання. 

Про виконання плану роботи Вченої ради Чернігівського інституту МАУП у 

2019 році та перспективний план роботи Вченої ради на 2020 рік. 

Про роботу кафедр для підвищення якості знань студентів ЧІ МАУП. 

Стан якості підготовки та захисту студентами випускних кваліфікаційних 

робіт та методичне забезпечення їх підготовки. 

Підсумки  заліково-екзаменаційної сесії студентів заочного відділення. 

Звіт про наукову роботу студентів. 

 

У ІІ семестрі 2019-2020 навчального року на засіданнях Вченої ради 

обговорено такі питання: 

Про навчально-методичну діяльність кафедр у І семестрі 2019/2020 

навчального року. 

Стан навчально-методичного забезпечення дисциплін.  

Бази проходження практик студентами ЧІ МАУП та їх методичне 

забезпечення. 

Результати проведення  ДЕК. 

Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СОVІD-

19 та організацію освітнього процесу (виконання освітніх програм) із 

використанням технологій дистанційного навчання у період обмежень. 

Стан наукової роботи науково-педагогічних працівників. 

Стан виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників Інституту. 

Про хід виконання Заходів з профорієнтаційної роботи та організації набору 

у 2020 році. 



Про стан та підготовку проведення ХІІ міжнародної науково-практичної 

онлайн-конференції «Удосконалення правових та соціально-економічних 

механізмів децентралізації регіонів України». 

Про проведення ХІІ міжнародної науково-практичної онлайн-конференції 

«Удосконалення правових та соціально-економічних механізмів децентралізації 

регіонів України».  

Про роботу кураторів навчальних груп в поточному навчальному році та 

заходи з її удосконалення. 

Про успішність та навчальну дисципліну студентів у другому семестрі. 

Про підготовку до державної атестації студентів денної та заочної форми 

навчання в дистанційному та очному режимі.  

Результати переддипломної практики студентів 4 курсу. 

Стан виконання плану профорієнтаційної роботи. 

Про стан інститутського сайту. 

Стан виконання наукових робіт викладачами кафедр за 2019-20 н. р. 

Про організацію вступної компанії 2020 року. Планування роботи 

відбіркової комісії. 

Про навчально-методичну, виховну та наукову діяльність кафедр Інституту 

у 2019/2020 навчальному році. 

Про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019/2020 навчального 

року. 

Про роботу відбіркової комісії під час вступної кампанії у липні-серпні 2020 

року. 

Про хід підготовки Інституту до 2020/2021 навчального року. 

 

 

 

Секретар НМР                                                                     С.Г. Суворова 
 


