
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМ. ГЕРОЇВ КРУТ ПРАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

 

засідання Вченої Ради 

 

від 31 жовтня 2019 р. 

 

Голова: директор ЧІ МАУП, к.е.н., доцент Мурашко М.І. 

Заступник: заступник директора з науково-педагогічної роботи, к.е.н., 

доцент Назарко С.О. 

 

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., Ткаченко Л.М., к.е.н., доцент 

Суворова С.Г., Маклюк О.В., к.ю.н., доцент Барабаш А.Г., Захарчук І.В., к.е.н. 

Бачуріна І.В., к.псих.н., доцент Дем’яненко Ю.О., Болдирева В.М., Лавріненко 

Ю.А., Воєдило О.В. 

 

Порядок денний: 
 

1. Про стан технічного забезпечення Інституту. 

2. Стан організації науково-дослідної роботи серед викладачів і студентів 

Інституту. Підготовка та проведення круглих столів та конференцій. 

3. Про стан підготовки та проведення V регіональної науково-практичної 

конференції «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні» 

4. Поточні питання. 

 

Хід засідання: 

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію викладача Маклюка О.В. про стан технічного 

забезпечення Інституту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію викладача Маклюка О.В. про стан технічного забезпечення 

Інституту взяти до відома.  

2. Роботу з технічного забезпечення Інституту визнати задовільною.  

3. Систематично стежити за дотриманням технічних умов оснащення 

навчальних, адміністративних приміщень та подавати відповідну інформацію на 

розгляд керівництва Інституту.  

4. Вченому секретарю Суворовій С.Г. довести це рішення до відома 

відповідальних посадових осіб Інституту. 

 

2. СЛУХАЛИ: заступника Голови Вченої ради, заступника директора з 

науково-педагогічної роботи, к.е.н. Назарко С.О., яка зазначила, що в 

Чернігівську інституті МАУП завжди приділяється належна увага організації 

науково-дослідної роботи студентів, мають місце різні форми її проведення, адже 

науково-дослідна робота студентів ВНЗ є одним із напрямів їх самостійної 

роботи, важливим чинником підготовки висококваліфікованих фахівців. 



Науково-дослідна робота студентів охоплює два взаємозв'язаних аспекти: 

а)  навчання студентів елементів дослідної діяльності, організації і методики 

наукової творчості; 

б) наукові дослідження, які здійснюють студенти під керівництвом 

професорсько-викладацького складу. 

 Зміст і характер науково-дослідної роботи студентів визначаються: 

- проблематикою науково-дослідної і науково-методичної діяльності кафедр 

та Інституту загалом; 

-  тематикою досліджень, що здійснюються кафедрами; 

- умовами дослідної роботи студентів, наявністю бази дослідження, 

можливостей доступу до потрібної наукової інформації, наявністю комп'ютерної 

техніки, наявністю кваліфікованого наукового керівництва. 

Зміст і структура НДРС забезпечує послідовність її засобів і форм 

відповідно до логіки і послідовності навчального процесу. Це зумовлює 

спадкоємність її методів і форм від курсу до курсу, від кафедри до кафедри, від 

однієї дисципліни до іншої, поступове зростання обсягу і складності набутих 

студентами знань, умінь і навичок у процесі виконання ними наукової роботи. 

Науково-дослідна діяльність студентів Інституту здійснюється в таких 

напрямах: 

- науково-дослідна робота як невід'ємний елемент навчального процесу, що 

належить до календарно-тематичних та навчальних планів, навчальних програм і 

є обов'язковою для всіх студентів; 

- науково-дослідна робота, що здійснюється поза навчальним процесом у 

межах студентського науково-творчого товариства, у наукових гуртках, 

проблемних групах тощо; 

- науково-організаційні заходи (конференції, конкурси, олімпіади тощо). 

Належно організована науково-дослідна робота студентів у навчальному 

процесі сприяє поглибленому засвоєнню навчальних дисциплін, виявленню 

індивідуальності, формуванню власної думки щодо конкретної дисципліни. 

Реалізована в комплексі науково-дослідна діяльність студентів забезпечує 

розв'язання таких завдань: формування наукового світогляду студентів, 

оволодіння методологією і методами наукового дослідження; надання допомоги 

їм у прискореному оволодінні спеціальністю; розвиток творчого мислення та 

індивідуальних здібностей у розв'язанні практичних завдань; прищеплення на-

вичок самостійної науково-дослідної діяльності; розвиток ініціативи, здатності 

застосовувати теоретичні знання у своїй практичній роботі; залучення 

найздібніших студентів до розв'язання наукових проблем, що мають суттєве 

значення для науки і практики; постійне оновлення і вдосконалення своїх знань; 

розширення теоретичного кругозору і наукової ерудиції майбутнього фахівця 

тощо. 

 Науково-дослідну роботу студентів слід спрямовувати на розвиток системи 

інтелектуальних творчих якостей особистості: інтуїції (пряме бачення суті речей 

без обґрунтування); креативності (творче) мислення (здатність продукувати нові 

ідеї, гіпотези, способи розв'язання проблемних задач); творчої уяви (самостійне 

створення нових образів, які реалізуються в оригінальних результатах діяльності); 

дивергентності мислення (здатність запропонувати декілька підходів до 

розв'язання задачі та міняти їх, бачити проблеми, об'єкти в різних ракурсах); 



оригінальності мислення (своєрідність якостей розуму, способу розумової 

діяльності); асоціативності мислення (здатність використовувати асоціації, в т. ч. 

аналогії). 

 Для науково-дослідної роботи студентів характерною є єдність цілей і 

напрямів навчальної, наукової і виховної роботи, тісна взаємодія всіх форм і 

методів роботи, що реалізується в навчальному процесі і в позанавчальний час. Це 

забезпечує безперервну їх участь у науковій діяльності протягом періоду 

навчання. 

Протягом навчання у вищому навчальному закладі студенти виконують 

різні за своїм характером, рівнем складності та змістом наукові роботи: реферати, 

курсові, дипломні, магістерські, доповіді. 

Студенти залучаються до участі в «круглих» столах, наукових та науково-

практичних конференцій, Всеукраїнському конкурсі творчих робіт студентів, 

Всеукраїнській олімпіаді, до участі в семінарах різного рангу: вузівських, 

міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних, присвячених актуальним 

проблемам історичних, юридичних та економічних наук. Проблематика таких 

заходів визначається заздалегідь, їх учасники мають достатньо часу й 

можливостей підготувати свої доповіді й повідомлення. В ході до їх підготовки 

проявляються науковий потенціал та творчі пошуки студентів.  

УХВАЛИЛИ:  

1. Активізувати організацію науково-дослідної роботи серед студентів 

інституту.  

2. Забезпечувати активну участь студентів у проведенні «круглих» столів 

та конференцій згідно з планом.  

3. Розглянути кандидатури студентів для участі у Всеукраїнській олімпіаді. 

4. Вченому секретарю Суворовій С.Г. довести це рішення до відома 

відповідальних посадових осіб Інституту. 

 

3. СЛУХАЛИ: к.ю.н. Сидоренко Є.В., яка проінформував про проведення 8 

жовтня 2019 р. V регіональної науково-практичної конференції «Реалії та 

перспективи розбудови правової держави в Україні», мета якої дати можливість 

студентам, науковцям, фахівцям у галузі права презентувати власні наукові ідеї, 

взяти участь у дискусіях та обговорити проблемні моменти правового 

регулювання у різних сферах. Конференції була приурочена до Дня юриста. До 

участі в конференції запрошено  науковців, діячів, провідних юристів та 

нотаріусів Чернігова, викладачів, студентів чернігівських інститутів та 

університетів.  

У конференції брали участь: Красногор О.В. приватний нотаріус м. 

Чернігова, голова Чернігівського осередку ВГО «Академія нотаріату України», 

кандидат юридичних наук; викладачі та студенти юридичних факультетів 

Чернігівського інституту МАУП, Чернігівського національного технологічного 

університету, Академії Державної пенітенціарної служби України, а також 

фахівці-практики органів державного і місцевого самоврядування, громадських 

організацій, підприємств та інші зацікавлені особи. 

 

УХВАЛИЛИ: 



1. Відмітити належну підготовку до проведення V регіональної науково-

практичної конференції.   

2. Розширити роботу щодо проведення подібних заходів. 

3. Викладачу Захарчуку І.В. випустити електронний збірник тез і розмістити 

на сайті Інституту 

4. Вченому секретарю Суворовій С.Г. довести це рішення до відома 

відповідальних посадових осіб Інституту. 

 

 

Голова                                                              М.І. Мурашко 

 

Вчений секретар                                             С.Г. Суворова 

  

  
 


