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

 

ПРОТОКОЛ № 10 

 

онлайн-засідання Вченої Ради 

 

від 29 травня 2020 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: Чала Л.Ф., Грабовець В.Ю. – фахівці навчально-методичного 

відділу, Устименко І.В - секретар відбіркової комісії. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про успішність та навчальну дисципліну студентів у другому семестрі. 

2. Про підготовку до державної атестації студентів денної та заочної форми 

навчання в дистанційному та очному режимі.  

3. Результати переддипломної практики студентів 4 курсу. 

4. Стан виконання плану профорієнтаційної роботи. 

5. Про стан інститутського сайту. 

6. Стан виконання наукових робіт викладачами кафедр за 2019-20 н. р. 

7. Про організацію вступної компанії 2020 року. Планування роботи 

відбіркової комісії. 

 

Хід засідання: 

1. СЛУХАЛИ: кураторів груп к. іст.н. Ямпольця П.В., к.ю.н. Сидоренко 

Є.В., к.е.н., доцента Суворову С.Г., Маклюка О.В., Захарчука І.В., які  

повідомили, що проведена відповідна робота з ліквідації академічної 

заборгованості студентами Інституту. В групах проведені письмові контрольні 

роботи. Забезпечено студентів-випускників методичними рекомендаціями до 

виробничої практики, завданнями до теоретичної та практичної частин випускної 

атестації. Підготовлено білети і роздруковані екзаменаційні відомості для 

проведення сесії студентів. Відібрані задачі до практичної частини випускної 

атестації. 

УХВАЛИЛИ: інформацію кураторів взяти до уваги. Забезпечити оновлення 

викладачами завдань до письмових робіт, білетів, заліків. 

 



 2 

2. СЛУХАЛИ: фахівців навчально-методичного відділу Чалу Л.Ф., 

Грабовець В.Ю., які повідомили присутнім, що Державна екзаменаційна комісія 

починає свою роботу в Інституті 01 червня 2020 р. в дистанційному та очному 

режимі. Повністю підготовлено методичне і документальне забезпечення для 

проведення державних іспитів. Критерії оцінювання знань студентів також 

підготовлено. Всі студенти ознайомлені з «Положенням про Державну 

екзаменаційну комісію», а також до їх відома доведено склад ДЕК. Студенти, які 

мають академічну заборгованість, були надіслані письмові попередження про 

недопуск до державного екзамену у випадку, якщо вони не перескладуть іспити і 

заліки. 

УХВАЛИЛИ: інформацію фахівців навчально-методичного відділу Чалої 

Л.Ф., Грабовець В.Ю. взяти до відома. 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію викладача Маклюка О.В. про результати 

переддипломної практики студентів 4 курсу. Обсяг завдань та засоби їх 

виконання визначені програмою практики і були повідомлені студентам-

практикантам. 

Студенти-практиканти були розподілені між керівниками практики у 

відповідності з їх індивідуальним навчальним навантаженням.  

У процесі практики (в дистанційному та очному режимі) відбувався тісний 

контакт керівників практики з студентами-практикантами. Кожним керівником 

практики були визначені дні індивідуальних консультацій, складено графіки 

проведення практики кожним студентом. Щоденно керівники безпосередньо 

контролювали виконання завдань практики студентами. 

Програму практики було виконано всіма студентами. 

УХВАЛИЛИ: інформацію взяти до відома. Пропозиції щодо оптимізації 

проходження практики у наступному навчальному році: 

- звернути увагу студентів на підвищення методичного рівня викладацької 

діяльності; 

- приділити увагу навчально-методичній підготовці студентів до здійснення 

самоаналізу студентами проведеного заняття в процесі проходження визначеного 

виду практики; 

- акцентувати увагу студентів на вчасному поданні керівникам практики 

звітної документації. 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію к.е.н., доцент Суворової С.Г. про стан 

виконання плану профорієнтаційної роботи. 
Профорієнтаційна робота – важлива складова діяльності Інституту протягом 

останніх років. На виконання цієї програми щорічно на поточний навчальний рік  

розробляється та затверджується директором Інституту робочий план. 

Враховуючи тенденції демографічної ситуації в області та головні завдання, що 

стоять перед Інститутом, профорієнтаційна робота відрізняється активною та 

злагодженою участю всіх викладачів Чернігівського інституту МАУП. 

Головною метою профорієнтаційної роботи є пропаганда Інституту як 

вишу, який готує висококваліфікованих фахівців. 
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Під час проведення профорієнтаційної компанії в якості агітаційного 

матеріалу використовувалися: презентації; плакати; буклети; календарі тощо. 

До основних напрямків профорієнтаційної роботи включено: 

- інформативна зустріч з випускниками та розповсюдження рекламної 

продукції по школах міста, технікумах; 

- відвідування батьківських зборів і роздача наочних рекламних проспектів 

про Інститут; 

- розповсюдження рекламної продукції по фірмах, організаціях, 

підприємствах в м. Чернігові та області; 

- «Дні відкритих дверей», згідно з затвердженим графіком; 

- реклама по радіо; 

- проведення рекламних акцій під час складання ЗНО; 

- реклама в газетах; 

- рекламне оголошення в маршрутка м.Чернігова та Чернігівської області; 

- розміщення реклами в мережі Інтернет (через соц. сторінки); 

- проведення різноманітних круглих столів, конференцій, брейн-рингів із 

залученням молоді міста. 

В 2019-20 н.р. викладачі кафедр активно включились в профорієнтаційну 

роботу серед учнів випускних класів і план профорієнтаційної роботи виконали. 

УХВАЛИЛИ: інформацію взяти до відома. Активно проводити 

профорієнтаційну роботу в мережі Інтернет (через соц. сторінки). 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію викладача Захарчука І.В. про стан інститутського 

сайту.  

1. Оновлено інформацію про персональний склад кафедр в цілому та 

персональні сторінки всіх викладачів кафедр.  

2. Регулярно, в середньому двічі на місяць, оновлювалися новини Інституту 

інформацією про проведені та заплановані заходи.  

3. Наповнено відповідною інформацією сторінки про наукову, навчально-

методичні роботу.  

4. Окремо на сайті подано інформація про соціально-виховну роботу. 

УХВАЛИЛИ: інформацію взяти до відома. Продовжувати оновлювати стан 

сайту в цілому і наповнювати актуальною інформацією.  

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію заступника директора з науково-педагогічної 

роботи, к.е.н., доцента Назарко С.О. про стан виконання наукових робіт 

викладачами кафедр за 2019-20 н. р. 

Основні напрями наукової діяльності в межах наукових кафедральних тем: 

Маклюк О.В. Аналіз стану ринку праці Чернігівської області у 2018-2019 

роках /О.В.Маклюк// Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-

конференції «Удосконалення правових та соціально-економічних механізмів 

децентралізації регіонів України». Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. 

Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. – С. 6-16. 

Мурашко М.І. Теоретичні аспекти формування інтелектуальної ренти 

/М.І.Мурашко// Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-

конференції «Удосконалення правових та соціально-економічних механізмів 
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децентралізації регіонів України». Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. 

Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. – С. 17-30. 

Назарко С.О. Системний підхід до управління закладами охорони здоров’я 

/С.О.Назарко// Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-

конференції «Удосконалення правових та соціально-економічних механізмів 

децентралізації регіонів України». Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. 

Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. – С. 31-39. 

Назарко С.О., Ременець А., Василенко М. Економічний ефект технологій 

штучного інтелекту /С.О.Назарко, А.Ременець, М.Василенко // Матеріали ХІІ 

Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Удосконалення правових 

та соціально-економічних механізмів децентралізації регіонів України». Збірник – 

Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. – С. 

40-50. 

Назарко С.О., Руденок К., Лосєв Д. Стан розвитку штучного інтелекту в 

Україні /С.О.Назарко, К.Руденок, Д.Лосєв// Матеріали ХІІ Міжнародної науково-

практичної онлайн-конференції «Удосконалення правових та соціально-

економічних механізмів децентралізації регіонів України». Збірник – Чернігів: 

Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. – С. 51-59. 

Суворова С.Г. Маркетингові дослідження як різновид наукових досліджень 

/С.Г.Суворова // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-

конференції «Удосконалення правових та соціально-економічних механізмів 

децентралізації регіонів України». Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. 

Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. – С. 74-77. 

Захарчук І.В. Computer forensics /І.В.Захарчук // Матеріали ХІІ Міжнародної 

науково-практичної онлайн-конференції «Удосконалення правових та соціально-

економічних механізмів децентралізації регіонів України». Збірник – Чернігів: 

Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. – С. 133-140. 

Сидоренко Є.В. Особливості матеріальної відповідальності в трудовому 

праві україни: деякі аспекти / Є.В.Сидоренко // Матеріали ХІІ Міжнародної 

науково-практичної онлайн-конференції «Удосконалення правових та соціально-

економічних механізмів децентралізації регіонів України». Збірник – Чернігів: 

Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. – С. 177-180. 

Болдирева В.М. Англомовність сучасного світу /В.М.Болдирева// Матеріали 

ХІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Удосконалення 

правових та соціально-економічних механізмів децентралізації регіонів України». 

Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 

2020. – С. 234-240. 

У рамках святкування Дня Європи в Чернігівському інституті викладачем 

кафедри «Загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін» Болдиревою 

В.М. проведено онлайн ЄвроКВЕСТ для студентів першого курсу з 

використанням дистанційних технологій. 

Дня філолога викладачем кафедри «Загальнонаукових, соціальних та 

поведінкових дисциплін» Болдиревою В.М. проведено онлайн – круглий стіл 

«Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості». 

Ямполець П.В. Економічна політика держави та рівень життя трудящих 

України у середині 1920-х рр.. / П.В.Ямполець // Матеріали ХІІ Міжнародної 
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науково-практичної онлайн-конференції «Удосконалення правових та соціально-

економічних механізмів децентралізації регіонів України». Збірник – Чернігів: 

Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. – С. 241-250. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Інформацію заступника директора з науково-педагогічної роботи, к.е.н., 

доцента Назарко С.О. про стан виконання наукових робіт викладачами кафедр за 

2019-20 н. р. взяти до відома.  

2. Організацію та результати наукової роботи визнати задовільними.  

3. Завідувачам кафедр продовжувати наукову діяльність в межах 

кафедральних наукових тем та збільшити кількість наукових публікацій у 

наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України та 

періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of 

Science Core Collection. 

4. На засіданнях кафедр здійснити обговорення стану наукової роботи та 

активізувати публікаційну діяльність студентів.  

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

відповідальних посадових осіб Інституту. 

 

7. СЛУХАЛИ: Інформацію секретаря відбіркової комісії Устименко І.В.,  

про організацію вступної компанії 2020 року та планування роботи відбіркової 

комісії. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Інформацію секретаря відбіркової комісії Устименко І.В.,  про організацію 

вступної компанії 2020 року та планування роботи відбіркової комісії взяти до 

відома.  

2. Підсумки роботи відбіркової комісії визнати задовільними.  

3. Для організації та проведення набору студентів до Інституту користуватися 

затвердженими складами відбіркової, фахової атестаційної, апеляційної та 

предметних екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід на 2020 рік.  

4. Відбірковій комісії при проведенні рекламної кампанії набору керуватися 

ліцензією ПрАТ «ВНЗ «МАУП» та ліцензією Чернігівського інституту МАУП.  

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Мурашко М.І. 

Вчений секретар  Суворова С.Г. 

 

 


