
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАУП 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Науково-методичної ради 

 

 м. Чернігів                                                                            від «09» червня 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 результати роботи науково-методичної ради у 2019-2020 н.р. та 

визначення завдань на 2020-2021 н.р. 

2. Про результати роботи системи управління якістю освітньої діяльності 

в Інституті у другому семестрі 2019-2020 н.р. 

3. Аналіз наповнення сайту Інституту. 

 

Хід засідання: 

 

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

результати роботи науково-методичної ради у 2019-2020 н.р. та визначення 

завдань на 2020-2021 н.р. 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Роботу науково-методичної ради вважати задовільною. 

 

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

результати роботи системи управління якістю освітньої діяльності в Інституті у 

другому семестрі 2019-2020 н.р. 

Виявлено невідповідності:  

- порушено терміни проходження підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників;  

- відсутні звіти про підвищення кваліфікації;  

- виявлено невідповідність вимогам щодо оформлення документів 

(порушення термінів оформлення, відсутність підписів відповідальних осіб, 

використання старих форм документів);  
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- порушено вимоги щодо заповнення індивідуальних планів науково-

педагогічних працівників;  

- на кафедральних дошках оголошень / сайтах інформація для студентів 

або відсутня зовсім, або є застарілою;  

- неналежне наповнення навчально-методичних комплексів дисциплін. 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Завідувачам кафедр взяти під контроль усунення недоліків. 

 

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

аналіз наповнення сайту Інституту. 

Зауваження: 

- Складність координації між авторами інформації і відповідальними за 

супроводження сайту; 

- запізнення з публікацією; 

- подання неповної інформації; 

-складність навігації на сайті (інформація є, але користувачі не можуть її 

знайти); 

- виставлення інформації на сайт без супровідного тексту – файлом doc, 

xls; 

- відсутність наскрізного висвітлення навчального процесу за 

спеціальністю з урахуванням працевлаштування; 

- відсутність більшої частини інформації англійською мовою; 

- відсутність актуальних новин про життя кафедр; 

Стандартна інформація є, а оригінальна інформація відсутня, наприклад: 

- опис підрозділу (лице кафедри, її «родзинка»); 

- опис спеціальності – її теперішнього стану та перспектив у 

майбутньому; 

- співпраця з фірмами-партнерами: практика, стажування; 

- працевлаштування; 

- опис випускників; 

- контакти із потенційними вступниками за допомогою їхніх засобів 

зв’язку. 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома та виконання  

 

 

Співголова 

 

 

С.О.Назарко  

 

Секретар 

 

С.Г. Суворова  

 

 


