
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАУП 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Науково-методичної ради 

 

 м. Чернігів                                                                            від «04» лютого 2020 р. 

 

Співголова: к.е.н., доцент Мурашко М.І. 

Співголова: к.е.н., доцент Назарко С.О. 

Секретар: к.е.н., доцент Суворова С.Г. 

 

Присутні: к.е.н., доцент Кадетов С.М., к. іст.н. Ямполець П.В., к.ю.н. 

Сидоренко Є.В., к.н. з держ упр. Макаренко І.О., к.е.н., доцент Суворова С.Г., 

к.е.н. Бачуріна І.В., к.ю.н. Рябченко М.С. 

 

Запрошені: к.ю.н., приватний нотаріус Чернігівського міського 

нотаріального округу Красногор О.В., голова Студентської ради 

Лавріненко Ю.А. 

 

Порядок денний: 

1. Узгодження  складу та затвердження плану  роботи  Науково-

методичної ради на ІІ семестр 2019-2020 н.р. 

2. Про функції та завдання методичної ради Інституту. 

3. Про регламент роботи методичної ради Інституту. 

4. Про сучасні підходи в освіті як чинника підвищення рівня якості 

підготовки професійно-компетентного фахівця. 

5. Про академічну мобільність викладачів і студентів, їх участь у 

міжнародних освітніх та наукових проектах, науково-практичних нарад, 

семінарів, конкурсів, конференцій. 

6. Про систему науково-методичного супроводу, результати і 

перспективи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Інституту. 

7. Про участь та результативність роботи викладачів у науково-

методичних об’єднаннях м. Чернігова, області та регіону. 

8. Про науково-публікаційну, інформаційно-методичну активність 

викладачів та студентів. 

9. Результати роботи ДЕК 

10. Аналіз якості підготовки студентів денної форми навчання за 

підсумками зимової заліково-екзаменаційної сесії. 

 

Хід засідання: 

 

1. Слухали: інформацію співголови к.е.н., доцента Мурашка М.І., щодо 

узгодження складу та затвердження плану  роботи  Науково-методичної ради на 

ІІ семестр 2019-2020 н.р. 

Ухвалили:  
1. Інформацію прийняти до відома та виконання.  
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2. Узгодити склад та затвердити план роботи Науково-методичної ради 

Інституту на 2020- 2021 навчальний рік.  

 

2. Слухали: інформацію співголови к.е.н., доцента Мурашка М.І., про 

функції та завдання методичної ради Інституту. 

 

Функціями із забезпечення якості освітніх програм є наступні: 

– організація роботи з розробки та систематичного перегляду освітніх 

програм закріплених за кафедрами Інституту;  

– надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги в 

підготовці матеріалів щодо розробки, запровадження освітніх програм 

закріплених за кафедрами Інституту, справ щодо ліцензування та акредитації;  

– участь у розробці політики внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти в Інституті та нормативно-правової бази; 

– впровадження в освітній процес нормативних документів 

(внутрішніх нормативних документів та наказів, розпоряджень МОН України 

тощо) з навчально-методичного забезпечення освітнього процесу;  

– загальний моніторинг та оцінювання якості умов провадження освітньої 

діяльності в Інституті;  

– формування рекомендацій щодо приведення у відповідність 

документації, яка регламентує діяльність кафедр в частині забезпечення якості 

освіти. 

 

Функціями із забезпечення якості освітнього процесу та діяльності 

викладачів є: 

– розробка напрямів удосконалення навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу та контроль за виконанням навчально-методичної роботи 

кафедрами Інституту;  

– координація діяльності кафедр з питань навчально-методичної роботи 

та надання консультативної допомоги щодо забезпечення якості освіти;  

– аналіз відповідності робочих програм навчальних дисциплін та 

методичних матеріалів з вивчення навчальних дисциплін існуючим вимогам;  

– відслідковування стану та оновлення (розробки) методичного 

забезпечення навчальних дисциплін кафедр та підготовка пропозицій щодо 

його вдосконалення;  

– інформування кафедр Інституту щодо досвіду застосування науково-

педагогічним персоналом інноваційних методик в освітньому процесі;  

– контроль за виконанням кафедрами рішень методичної ради Інституту 

щодо необхідності підготовки навчальних видань для навчально-методичного 

забезпечення освітнього процесу;  

– проведення аналізу забезпечення освітнього процесу сучасними 

інформаційними ресурсами (забезпеченість та ефективність використання в 

освітньому процесі бібліотечних фондів навчальної та іншої літератури, 

дистанційних курсів тощо);  

– організація контролю готовності кафедр Інституту до навчального року 

та підбиття підсумків роботи за поточний навчальний рік;  
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– моніторинг процесів, що забезпечують академічну репутацію і свободу 

задля запобігання нетерпимості будь-якого роду, дискримінації здобувачів 

вищої освіти чи науково-педагогічних (педагогічних) працівників;  

– моніторинг проведення науково-педагогічними (педагогічними) 

працівниками навчальних занять, аналіз ефективності використання існуючих 

та впровадження в освітній процес інноваційних освітніх технологій і методів 

навчання;  

– формування рекомендацій щодо покращання організації освітнього 

процесу.  

 

Функціями моніторингу якості вищої освіти є: 

– підготовка пропозицій щодо організації студентоцентричного навчання, 

викладання та оцінювання досягнень, зокрема:  

- моніторингу механізмів реалізації індивідуальних траєкторій 

навчання здобувачів вищої освіти;  

- діагностика соціально-професійної спрямованості, соціального 

самовизначення, соціальної активності, соціальної відповідальності здобувачів 

вищої освіти Інституту шляхом анкетування (самооцінювання) і експертних 

оцінок;  

- організація відкритої прозорої можливості оцінювання здобувачами 

вищої освіти роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників та 

адміністрації за визначеними показниками; 

– аналіз впливу застосування в освітньому процесі інноваційних 

технологій, у тому числі, дистанційних, на успішність навчання здобувачів 

вищої освіти. 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Затвердити перелік функцій, які мають виконувати всі науково-

педагогічні працівники Інституту. 

 

3. Слухали: інформацію співголови к.е.н., доцент Назарко С.О. про 

регламент роботи методичної ради Інституту. 

Внесено пропозицію встановити періодичність проведення нарад 1 раз на 

місяць, перший вівторок місяця. 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Встановити періодичність засідання комісій 1 раз на місяць, перший 

вівторок місяця. 

 

4. Слухали: інформацію співголови к.е.н., доцента Мурашка М.І. про 

сучасні підходи в освіті як чинника підвищення рівня якості підготовки 

професійно-компетентного фахівця. 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 
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5. Слухали: інформацію співголови к.е.н., доцент Назарко С.О. про 

академічну мобільність викладачів і студентів, їх участь у міжнародних 

освітніх та наукових проектах, науково-практичних нарад, семінарів, конкурсів, 

конференцій. 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Завідувачам кафедр активізувати роботу викладачів та студентів у 

міжнародних освітніх та наукових проектах, науково-практичних нарадах, 

семінарах, конкурсах, конференціях. 

  

6. Слухали: інформацію співголови інформацію співголови к.е.н., доцент 

Назарко С.О. про систему науково-методичного супроводу, результати і 

перспективи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Інституту. 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Завідувачам кафедр взяти під контроль проходження підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників відповідно до графіків. 

  
7. Слухали: інформацію співголови к.е.н., доцента Мурашка М.І. про 

участь та результативність роботи викладачів у науково-методичних 

об’єднаннях м. Чернігова, області та регіону. 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Завідувачам кафедр активізувати роботу викладачів щодо участі та 

результативності роботи у науково-методичних об’єднаннях м. Чернігова, 

області та регіону. 

 

8. Слухали: інформацію співголови к.е.н., доцент Назарко С.О. про 

науково-публікаційну, інформаційно-методичну активність викладачів та 

студентів. 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Завідувачам кафедр контролювати науково-публікаційну, 

інформаційно-методичну активність викладачів та студентів. 

 

9. Слухали: інформацію співголови к.е.н., доцент Назарко С.О. про 

результати роботи ДЕК 

Зазначили, що державна  екзаменаційна комісія працювала з 27.01.20 р.  

по 09.02.20 р. До складання державних іспитів були допущені всі студенти. 

Державна атестація  проводилася відповідно до затвердженого розкладу. 

 Комісія відзначає достатній рівень підготовки студентів. Відповіді 

студентів на питання екзаменаційних  білетів та додаткові запитання членів 

ДЕК відзначались змістовністю, аргументованістю, логічністю викладу. Це 

свідчить про належне засвоєння студентами  програмного матеріалу з обраної 

спеціальності. ДЕК відмічає, що в цілому студенти  продемонстрували 
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достатній рівень професійної підготовки. Зауважень до роботи ДЕК немає. 

Порушень графіку роботи ДЕК не відбувалось. Всі члени комісії працювали 

чітко та злагоджено. 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Результати ДЕК вважати задовільними. Належно готуватися до 

проведення наступних ДЕК. 

 

10. Слухали: інформацію співголови к.е.н., доцент Назарко С.О. про 

якість підготовки студентів денної форми навчання за підсумками зимової 

заліково-екзаменаційної сесії. 

Відзначила, що студенти відзначаються доброю підготовкою: 

належним чином виконують контрольні та курсові роботи, готують 

реферати, показують достатній рівень підготовки при складанні заліків та 

екзаменів. 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Якість підготовки студентів за підсумками  зимової заліково-

екзаменаційної сесії вважати задовільною.  

3. Завідувачам кафедр активізувати впровадження заходів  щодо 

підвищення якості знань студентів.  

 

 

Співголова 

 

С.О.Назарко  

  

Секретар 

 

С.Г. Суворова  

 


