
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАУП 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

онлайн-засідання Науково-методичної ради 

 

 м. Чернігів                                                                            від «04» травня 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. Про аналіз методичного забезпечення підготовки до державної 

атестації. 

2. Моніторинг проведення відкритих лекційних та практичних занять 

викладачами Інституту із використанням інноваційних методик та технологій. 

3. Проведення загальноінститутського семінару для викладачів з метою 

підвищення якості освітнього процесу. 
 

Хід засідання: 

 

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

аналіз методичного забезпечення підготовки до державної атестації. 

Так, під час моніторингу методичного забезпечення підготовки до 

державної атестації було розглянуто теми ДЕК, методичні рекомендації, 

екзаменаційні білети. В цілому, все методичне забезпечення ДЕК підготовлене 

відповідно до навчального плану і відповідають навчальним програмам 

дисциплін. Проте, було виявлено ряд недоліків, а саме: застаріла література, 

питання в білетах осучаснити. 

Щодо загальної картини, то все методичне забезпечення підготовки до 

державної атестації потребує уніфікації, єдиної структури. 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

 

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

моніторинг проведення відкритих лекційних та практичних занять викладачами 

Інституту із використанням інноваційних методик та технологій.  
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Протягом вересня-грудня 2019 року навчально-методичним відділом 

здійснено моніторинг діяльності кафедр щодо організації та проведення 

відкритих лекцій. Кафедрами були надані графіки проведення відкритих лекцій. 

Зауваження: 

кафедри на черговому засіданні мають обговорювати результати, 

підводити підсумки та вносити пропозицій щодо вдосконалення професійного, 

наукового, методичного та організаційного рівнів читання лекції. Витяги з 

протоколів кафедри мають бути на кафедрі; 

під час проведення лекцій науково-педагогічні працівники недостатньо 

використовують технічні засоби надання інформації. 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

 

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

проведення загальноінститутського семінару для викладачів з метою 

підвищення якості освітнього процесу. 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Організувати науково-методичний семінар підвищення педагогічної 

майстерності науково-педагогічних працівників  з метою підвищення якості 

освітнього процесу, посилення теоретичної і практичної педагогічної 

підготовки викладачів та зростання рівня їх практично-педагогічної 

майстерності. 

 

 

Співголова 

 

С.О.Назарко  

 

Секретар 

 

С.Г. Суворова  

 

 


