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

 

ПРОТОКОЛ № 4 

 

засідання Вченої Ради 

 

від 29 листопада 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. 

 

Запрошені: 

Атрощенко В.О. – секретар відбіркової комісії  

 

Порядок денний: 
 

1. Стан наукової роботи науково-педагогічного складу. 

2. Про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт серед студентів старших курсів та створення конкурсної комісії. 

3. Підсумки прийому студентів на заочну форму навчання у жовтні. 

4. Поточні питання. 

 

 

Хід засідання: 
 

1. СЛУХАЛИ: Заступника директора з науково-педагогічної роботи Назарко 

С.О., яка зазначила, що науково-педагогічними працівниками і студентами 

Чернігівського інституту МАУП ведеться активна наукова робота. Яка включає: 

1. Підготовка та проведення V Регіональної науково-практичної 

конференції «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні» 

(8 жовтня 2019 р.); 

2. Підготовку до проведення ХІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції (квітень 2020 р.); 

3. Науково-дослідна робота за науковою тематикою кафедр: 

- «Імплементація Європейських стандартів у сфері забезпечення прав і 

свобод людини та громадянина в національне законодавство України»; 

- «Удосконалення методології формування стратегій суб’єктів 

господарювання»; 

- «Імперативи модернізації соціальної політики та окремих її 

складових: методологія та практика» 



- «Повсякденне життя населення України радянської доби». 

4. Організація та підготовка студентів до участі в проведенні круглих 

столів.  

ВИСТУПИЛИ: Завідувачі кафедр, які звітували про хід науково-дослідної 

роботи кафедр відповідно до затвердженої тематики. 

 УХВАЛИЛИ:  

1. Завідувачам кафедр продовжити пошук шляхів направлених на 

підвищення рівня НДР, форм і методів її реалізації та збільшення обсягів 

господарчих договорів. 

2. Переглянути тематику НДР у відповідності з пріоритетними напрямами 

розвитку науки і техніки – залучити всі кафедри. 

3. Розробити перспективний план роботи з обдарованими студентами та 

залучити до виконання НДР. 

4. За підсумками звіту 2019 р. затвердити план заходів, направлених на 

подальший розвиток НДР на 2020 р. 

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

відповідальних посадових осіб Інституту. 

 

2. СЛУХАЛИ: заступника директора з науково-педагогічної роботи 

Назарко С.О., яка проінформувала про проведення І туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт серед студентів старших курсів та 

створення конкурсної комісії. 

УХВАЛИЛИ: 

1. До 23 грудня 2019 р. створити конкурсну комісію та здійснити 

рецензування поданих на конкурс студентських досліджень, перевірити на 

наявність академічного плагіату. 

2. До 20 січня 2020 р. організувати проведення очного туру Конкурсу у 

форматі захисту студентами-авторами своїх досліджень та здійснити якісний 

відбір кращих наукових робіт. 

3. Направити відібрані наукові роботи у паперовому та електронному 

вигляді у базові заклади вищої освіти для участі у ІІ турі Конкурсу в термін до 

01.02.2020 р. 

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

відповідальних посадових осіб Інституту. 

 

3. СЛУХАЛИ: секретаря відбіркової комісії Атрощенко В.О., яка звітувала 

про  результати прийому студентів на заочну форму навчання у жовтні. 

УХВАЛИЛИ: підсумки прийому студентів на заочну форму навчання 

прийняти до відома. Продовжувати агітаційну роботу щодо залучення 

абітурієнтів на навчання. 

 

4. СЛУХАЛИ: заступника директора з науково-педагогічної роботи Назарко 

С.О., яка проінформувала присутніх щодо проведення організаційно-виховних 

заходів проведених в Інституті в листопаді. 

Основним завданням Інституту є підготовка студентів до ефективного 

виконання професійних функцій у майбутньому. Саме тому дуже важливо, щоб 



студенти ще під час навчання залучались до юридичної практики, зокрема через 

відвідання судів, прокуратури, адвокатських і нотаріальних контор.  

8 листопада викладачі та студенти Інституту долучилися до написання 

Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, спрямованим на перевірку 

грамотності, за ініціативи викладача української та іноземних мов Болдиревої 

Вікторії Михайлівни. 

Варто зазначити, що рівень володіння українською мовою  високий навіть 

серед студентів нефілологічних спеціальностей. Хоча, звичайно, вплив 

інтерференції на мовлення наших студентів – значний. Саме на унеможливлення 

таких впливів спрямована робота викладачів Інституту. 

14 листопада в бібліотеці імені В.Г. Короленка було організовано екскурсію 

для студентів – першокурсників на чолі з викладачем кафедри 

«Загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін» Болдиревою В.М. 

Мета цього заходу – ознайомити студентів зі структурою бібліотеки та 

правилами користування; прищепити навички самостійного інформаційного 

пошуку в автоматизованих бібліотечних системах, базах даних і мережі Інтернет; 

підвищити рівень інформаційної культури студентів. 

Під час екскурсії студенти дізналися як стати читачем бібліотеки, завітали 

до зали каталогів бібліотеки, де їм розказали про основні правила роботи з 

каталогом, розповіли про багатий книжковий фонд бібліотеки. Ознайомили з 

комп’ютерним відділом. У довідково-бібліографічному відділі розповіли про 

тематичний підбір матеріалу, правила оформлення літератури, про можливості 

електронних зв’язків з іншими бібліотеками, дистанційний доступ до їх ресурсів. 

У відділі рідкісної книги студенти заворожено слухали розповідь про унікальні 

видання, збережені у бібліотеці, розглядали старовинні книги, видані у різні 

століття, порівнювали їх, розглядали великі та крихітні видання, дивувалися 

технологіям їх створення. Студенти завітали до художнього відділу, у якому їм 

запропонували отримувати доступ до великого творчого світу, тримаючи у руках 

книгу. Відділ іноземної літератури запропонував використання літератури 

іноземними мовами, можливості читати твір мовою оригіналу. Закінчилась 

екскурсія у книгосховищі, де молодь захоплено дивилися на полиці, які 

заповнюють тисячі книг. 

20 листопада у великому читальному залі Чернігівської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка було проведено круглий 

стіл «За Гідність і Свободу», що об’єднав дві знакові події у новітній історії 

країни – Помаранчеву революцію 2004 року та Революцію Гідності 2013 року. 

Під час роботи круглого столу було заслухано інформаційні 

повідомленнями та презентації учасників. На завершення відбулася презентація 

книжкової експозиції.  

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Продовжити роботу щодо 

проведення та участі в подібних заходах. 

 

Голова 

 

М.І. Мурашко 

 

Вчений секретар 

 

С.Г. Суворова  

 


