
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАУП 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Науково-методичної ради 

 

 м. Чернігів                                                                            від «02» жовтня 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. Бачуріна І.В., к.ю.н. 

Рябченко М.С. 

 

Запрошені: д.н. з держ. управ., професор Непомнящий О.М., голова 

Студентської ради Лавріненко Ю.А. 

 

Порядок денний: 

1. Про розробку анкет-опитувальників для студентів щодо вивчення 

ступеня задоволеності організацією освітнього процесу; методиками, формами 

та якістю викладання дисциплін тощо.  

2. Про рівень науково-педагогічної майстерності викладачів, їх 

інноваційний досвід та науково-методичну роботу. 

3. Стан підготовки та публікації статей викладачами кафедр. Узгодження 

плану подання наукових статей на 2020/21 н. р. 

4. Про  організацію  навчального  процесу  з  використанням  технологій  

дистанційного навчання. 

5. Про  організацію,  участь  та  проведення  науково-практичних 

семінарів, нарад, конкурсів, конференцій. 

 

Хід засідання: 

 

1. Слухали: інформацію співголови к.е.н., доцент Назарко С.О., яка 

наголосила про необхідність розробки анкет-опитувальників для студентів 

щодо вивчення ступеня задоволеності організацією освітнього процесу; 

методиками, формами та якістю викладання дисциплін тощо.  

Запропонувала залучити студентську раду інституту до вирішення цього 

питання. 

Ухвалили:  
1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Розробити анкети-опитувальники для студентів щодо вивчення ступеня 

задоволеності організацією освітнього процесу тощо.  

3. Залучити до розробки анкет студентську раду Інституту. 

 

 



 

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

рівень науково-педагогічної майстерності викладачів, їх інноваційний досвід та 

науково-методичну роботу. 

Назарко С.О. зазначила, що основою, на якій розвивається корпоративна 

культура Інституту, є філософія лідерства-служіння та прийняті колективом 

цінності. На цій основі формується, зокрема, профіль викладача Інституту. 

Ухвалили:  
1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Завідувачам кафедр мотивувати викладачів відвідувати заходи, які 

розвивають їх фахово та формують необхідні для викладацької, наукової 

діяльності компетентності, не заради сертифікату, а для власного розвитку.  

 

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

стан підготовки та публікації статей викладачами кафедр. Узгодження плану 

подання наукових статей на 2020/21 н. р. 

Мурашко М.І., зазначав, що наука – важлива складова діяльності 

Інституту і Академії, адже її індикатори (результати актуальних досліджень, 

реалізація наукових проєктів, наукові публікації, індекс цитування тощо) 

впливають на присутність та позиції Академії у міжнародних та українських 

рейтингах, визначаючи роль, місце, конкурентоспроможність закладу у 

вітчизняному та світовому освітньому і науковому просторі. 

Ухвалили:  
1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2.  Завідувачам кафедр активізувати публікаційну діяльність кафедр в 

українських та міжнародних наукових виданнях.  

3. З метою активізації, підвищення якості та результативності реалізації 

наукових досліджень в Інституті систематично здійснювати моніторинг та 

звітування про результати реалізації наукових досліджень (круглі столи, 

конкурси, дебати, науково-практичні конференції, кейси, тренінги і т ін.) 

4. Пріоритетом залишається підвищення якості досліджень та 

представлення їх результатів у виданнях, що індексуються у Scopus / Web of 

Science. 

 

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

організацію  навчального  процесу  з  використанням  технологій  

дистанційного навчання. 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Завідувачам кафедр активно використовувати в освітньому процесі 

інтерактивні (аудіовізуальні носії); комп’ютерне навчання (включаючи засоби 

мультимедіа); засоби телекомунікації (відеоконференції, форуми тощо) і 

залучати викладацький склад. 

 

5. Слухали: інформацію співголови к.е.н., доцента Назарко С.О. про  

організацію та якість підготовки студентів до участі у олімпіадах, конкурсах, 

науково-методичних форумах, конференціях. А також проведення  науково-



 

практичних семінарів, нарад, конкурсів, конференцій серед науково- 

педагогічних працівників. 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Завідувачам кафедр звернути увагу на дотримання академічної 

доброчесності та перевірку на плагіат всіх студентських наукових робіт. 

3. Залучати до участь в науково-практичних семінарах, нарадах, 

конкурсах, конференціях роботодавців, аспірантів, молодих вчених, здобувачів 

вищої освіти, науково-педагогічних працівників інших закладів вищої освіти, 

представників органів державного і місцевого самоврядування, громадських 

організацій та всіх зацікавлених осіб. 

 

Співголова 

 

С.О.Назарко  

  

Секретар 

 

С.Г. Суворова  

 


