
 

 

Звіт науково-дослідної роботи 

Чернігівського інституту МАУП за 2020 р. 

Форма 1 

Чисельний склад науковців підрозділу у 2020 році: 
 

Штатних  (осіб) Сумісників (осіб) 

докторів наук (ВАК) 1 докторів наук (ВАК) 2 

кандидатів наук  9 кандидатів наук  4 

докторів наук у галузі - докторів наук у галузі - 

докторів філософії - докторів філософії - 

аспірантів - аспірантів - 

викладачів без ступеню, які мають наукові 

публікації 
3 

викладачів без ступеню, які мають 

наукові публікації 

1 

 

Інформація про наявні або завершені науково-дослідні теми,  

для коригування документу «Зведений план наукової роботи МАУП на 2016-2020рр.» 
 

Науково-дослідні роботи підрозділів МАУП 
 

Стан 
(нова тема; 

триваюча тема;  
скасована; 

змінена; закінчена) 

Код 
завдання 

Назва теми Кафедра 
Науковий 

керівник 

Термін 
виконання 

II.2 

30.00.02 

 

«Імплементація 

Європейських 

стандартів у сфері 

забезпечення прав і 

свобод людини та 

громадянина в 
національне 

законодавство 

України» 

Кафедра 

Правознавство 

 

 К.ю.н.  

Сидоренко 

Є.В. 
 

2016-2020  

Написання статей; участь у 

конференціях; у регіональних 

програмах розвитку; міжнародна 

співпраця  

 

відповідно до теми 

«Імплементація Європейських 
стандартів у сфері забезпечення 

прав і свобод людини та 

громадянина в національне 

законодавство України» 

II.2 

29.06.01 

 

«Удосконалення 

методології 

формування 

стратегій суб’єктів 

господарювання» 

Кафедра 

«Управління 
персоналом, 

економіки праці 

та публічного 

управління» 

К.е.н., доц. 
Мурашко М.І. 

 

2016-2020 

Публікація монографій, 

навчальних посібників, 

підручників 

 

відповідно до теми 

«Удосконалення методології 

формування стратегій суб’єктів 

господарювання» 

II.2 

29.02.03 

 

«Імперативи 

модернізації 

соціальної 

політики та 

окремих її 

складових: 

методологія та 

практика» 

2016-2020 

Написання статей; участь у 
конференціях; у регіональних 

програмах розвитку; міжнародна 

співпраця;  захист дисертаційних 

робіт 

 

відповідно до теми 

«Імперативи модернізації 

соціальної політики та окремих 

її складових: методологія та 

практика» 

II.1 

21.00.01 

 

«Повсякденне 
життя населення 

України радянської 

доби» 

Кафедра 

«Загально-
наукових, 

соціальних та 

поведінкових 

дисциплін» 

К.іст.н., доц. 

Ямполець 

П.В. 

2016-2020 

Написання статей; участь у 

конференціях; у регіональних 

програмах розвитку; міжнародна 
співпраця  

 

відповідно до теми 

«Повсякденне життя населення 

України радянської доби» 
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Форма 2   

(стан роботи над затвердженими темами) 

 

ЗМІСТ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, 

що виконуються у підрозділі відповідно до  

Зведеного плану наукової роботи МАУП на 2016-2020 рр.  

 

1. Наукова діяльність науково-педагогічного складу підрозділу 

 

Основні напрями наукової діяльності в межах теми: «Імплементація Європейських 

стандартів у сфері забезпечення прав і свобод людини та громадянина в національне 

законодавство України», за звітний період: 

1. Вплив європейської інтеграції на розвиток трудових відносин в Україні. 

2. Вдосконалення нормативно – правового регулювання вчинення нотаріальних дій. 

3. Вплив Європейського права на законодавство України в контексті шляху України до 

Євроінтеграції. 

 

Участь у наукових заходах за звітний період: 

 

1. Сидоренко Є.В. Доктринальне та нормативне визначення поняття «умисне тяжке тілесне 

ушкодження» / Є.В.Сидоренко // Юридичний науковий електронний журнал. – Запорізького 

національного університету, 2020. – № 5 (електронне наукове фахове видання юридичного 

факультету) 

2. Сидоренко Є.В. Особливості матеріальної відповідальності в трудовому праві україни: 

деякі аспекти. / Є.В. Сидоренко //  Матеріали XІІ міжнародної науково-практичної конференції 

«Удосконалення правових та соціально-економічних механізмів децентралізації регіонів України». 

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

2020. С. 177-181. 

3. Сидоренко  Є.В. Визначення понять «протидія» та «запобігання» корупції 

/Є.В. Сидоренко // Матеріали VІ регіональної науково-практичної конференції «Правова держава в 

сучасних умовах». Електронний збірник. – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП», 2020. С. 98-102. 

4. Сидоренко  Є.В. Протидія корупції в органах місцевої влади / Є.В. Сидоренко, 

Ю.А.Лавриненко // Матеріали VІ регіональної науково-практичної конференції «Правова держава 

в сучасних умовах». Електронний збірник. – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 102-105. 

5. Захарчук І.В. Computer forensics / І.В.Захарчук //  Матеріали ХІі Міжнародної науково-

практичної конференції «Удосконалення правових та соціально-економічних механізмів 

децентралізації регіонів України». Електронний збірник – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП», 2020. С. 95-100. 

6. Захарчук І.В. Вплив сучасних інформаційних технологій на юриспруденцію / 

І.В.Захарчук // Матеріали VІ регіональної науково-практичної конференції «Правова держава в 

сучасних умовах». Електронний збірник. – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП», 2020. С. 67-71. 

7. Рябченко М.С. До питання щодо організаційно-правових форм міжнародного 

співробітництва у галузі правової допомоги в кримінальних справах / М.С. Рябченко // 

Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2020. – Ч.2.- С. 17-20. 
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Основні напрями наукової діяльності в межах теми: «Удосконалення методології 

формування стратегій суб’єктів господарювання», за звітний період: 

1. Розробка методологічних основ формування довгострокових програм розвитку суб’єктів.  

2. Формування маркетингових стратегій суб’єктів господарювання. 

 

Участь у наукових заходах за звітний період: 

1. Суворова С.Г. Маркетингові дослідження в умовах діджиталізації /  С.Г. Суворова // 

Електронний журнал «Ефективна економіка». – Дніпро: Дніпровський державний аграрно-

економічний університет», ТОВ «ДСК-центр», 2020. - № 12. 

2. Суворова С.Г. Маркетингові дослідження як різновид наукових досліджень 

/С.Г.Суворова // Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення 

правових та соціально-економічних механізмів децентралізації регіонів України.  Електронний 

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

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

Маклюк // Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення правових 

та соціально-економічних механізмів децентралізації регіонів України». Електронний збірник – 

Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. – С. 7-17. 

4. Мурашко М.І. Теоретичні аспекти формування інтелектуальної ренти  / М.І.Мурашко// 

Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення правових та 

соціально-економічних механізмів децентралізації регіонів України». Електронний збірник – 

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

5. Назарко С.О. Ефективне управління медичним закладом в умовах реформування системи 

охорони здоров’я / С.О.Назарко // Ефективна економіка. – 2020. – № 1 (Електронний науковий 

журнал). 

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

/С.О.Назарко// Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення 

правових та соціально-економічних механізмів децентралізації регіонів України». Електронний 

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

7. Назарко С.О. Економічний ефект технологій штучного інтелекту / С.О.Назарко, 

А.Ременець, М.Василенко // Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції 

«Удосконалення правових та соціально-економічних механізмів децентралізації регіонів України». 

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

2020. 

 

Основні наукові здобутки за звітний період: 

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента (Назарко С.О.). 

Захист  дисертації  відбувся  15.05.20  року  на  засіданні спеціалізованої  вченої  ради  Д 

79.051.01  в  Чернігівському  національному технологічному  університету  за  адресою:  14035,  м.  

Чернігів,  вул. Шевченка,  95. 

 

Основні напрями наукової діяльності в межах теми «Імперативи модернізації соціальної 

політики та окремих її складових: методологія та практика» за звітний період: 

1. Практика формування людського капіталу суб’єктами господарювання. 

2. Регіональні аспекти відтворення людського капіталу. 

 

Участь у наукових заходах за звітний період: 

1. Суворова С.Г. Бенчмаркінг як метод інформаційного забезпечення  стратегічного 

управління / С.Г.Суворова // Матеріали VІ регіональної науково-практичної конференції «Правова 

держава в сучасних умовах». Електронний збірник. – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. 

2. Маклюк О.В. Оцінка рівня і структури доходів та витрат населення України за 2017-2019 

роки / О.В. Маклюк // Матеріали VІ регіональної наук.- прак. конф. «Правова держава в сучасних 

умовах» Електронний збірник. – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП», 2020. 
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3. Мурашко М.І. Інструментарій та етапи управління розвитком інтелектуальної активності 

персоналу, як елемент публічного управління / М.І.Мурашко // Матеріали VІ регіональної наук.- 

прак. конф. «Правова держава в сучасних умовах» Електронний збірник. – Чернігів: Чернігівський 

інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. 

4. Назарко С.О. Стан розвитку штучного інтелекту в Україні / С.О.Назарко, К.Руденок, 

Д.Лосєв // Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення правових 

та соціально-економічних механізмів децентралізації регіонів України». Електронний збірник – 

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

5. Назарко С.О. Євроінтеграційні трансформації вищої освіти та науки / С.О.Назарко, 

Я.Семенець, Д.Лосєв // Матеріали VІ регіональної наук.- прак. конф. «Правова держава в сучасних 

умовах» Електронний збірник. – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП», 2020. 

6. Кадетов С.М. Соціально-гуманітарний контекст трансформаційних фінансово-

економічних процесів / С.М.Кадетов // Матеріали XII Міжнародної науково-практичної 

конференції «Удосконалення правових та соціально-економічних механізмів децентралізації 

регіонів України». Електронний збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП», 2020. 

 

 

 

Основні напрями наукової діяльності в межах теми «Повсякденне життя населення 

України радянської доби» за звітний період: 

1. Рівень життя міського населення України у післявоєнний період (1918-1939 рр.). 

2. Динаміка реальної заробітної плати службовців України радянської доби. 

3. Рівень і склад харчування робітників України в другій половині 20 століття. 

 

Участь у наукових заходах за звітний період: 

1. Макаренко І.О. Технiко-економiчна стратегiя оптимальних безаварiйних робiт на 

газорозподiльних мережах / І.О.Макаренко та ін. // Программа IV Мiжнародної науково-технiчної 

конференцii, «Сучаснi проблеми машинознавства», Киiв, 10 жовтня 2020. 

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

Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення правових та соціально-

економічних механізмів децентралізації регіонів України». Електронний збірник – Чернігів: 

Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. – С. 234-240. 

3. Болдирева В.М. Проблеми правового регулювання майна подружжя / В.М. Болдирева, 

М.Карпенко // Матеріали VІ регіональної наук.- прак. конф. «Правова держава в сучасних умовах» 

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

2020. 

4. Болдирева В.М. Спадщина. Відмова від спадщини / В.М. Болдирева, М.Cкрипка // 

Матеріали VІ регіональної наук.- прак. конф. «Правова держава в сучасних умовах» Електронний 

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

5. Ямполець П.В. Економічна політика держави та рівень життя трудящих України у 

середині 1920-х рр. / П.В.Ямполець // Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції 

«Удосконалення правових та соціально-економічних механізмів децентралізації регіонів України». 

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

2020. – С.241-251. 

6. Ямполець П.В. Проведення негласних слідчих (розшукових) дій  та підстави для них. / 

П.В.Ямполець // Матеріали VІ регіональної наук.- прак. конф. «Правова держава в сучасних 

умовах» Електронний збірник. – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП», 2020. 
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2. Анотований звіт з виконання НДР (по кафедрах) 

 

1. Назва кафедри. Кафедра «Правознавство». 

 

Назва НДР. «Імплементація Європейських стандартів у сфері забезпечення прав і свобод 

людини та громадянина в національне законодавство України». 

Науковий керівник (п.і.б., посада, науковий ступінь, вчене звання). К.ю.н. Сидоренко Є.В. 

 

Реєстраційний номер Укр. НТЕІ (при наявності)  – відсутній. 

 

Перелік сторонніх організацій (при наявності таких). 

- Чернігівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Директор Бобруйко В.А. 

- Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомого у Чернігівській 

області. Директор Протченко І.Б. 

- Кафедра «Трудового права, адміністративного права та процесу» Навчально-наукового 

інституту права і соціальних технологій Національного університету «Чернігівська політехніка» 

на чолі доктора юридичних наук, професора Пузирного В.Ф. 

 

Оцінка стану роботи, основні наукові результати згідно з технічним завданням НДР і 

календарним планом. 

За результатами науково-дослідної діяльності видаються збірки наукових праць, 

монографії, навчальні посібники, підручники, публікуються статті, тези доповідей на наукових 

конференціях, захищаються кандидатські дисертації, а також складається відповідна звітна 

документація. 

За результатами роботи кафедри готують звіти про науково-дослідну діяльність за півріччя 

та календарний рік за формою, що визначається наказом ректора Академії. 

Щорічне оцінювання наукових результатів за темою НДР, які виконуються відповідно до 

зведеного тематичного плану НДР Інституту, здійснюється шляхом їх обговорення на Вченій раді 

із залученням експертів з числа провідних науковців та фахівців Університетів, інших установ та 

організацій (за згодою). 

 

2. Назва кафедри. Кафедра «Управління персоналом, економіки праці та публічного 

управління». 

 

Назва НДР.  

- «Удосконалення методології формування стратегій суб’єктів господарювання». 

- «Імперативи модернізації соціальної політики та окремих її складових: методологія та 

практика». 

Реєстраційний номер Укр. НТЕІ (при наявності)  – відсутній. 

 

Перелік сторонніх організацій (при наявності таких). 

- Організація роботодавців «Чернігівська обласна спілка роботодавців у сфері професійної 

оцінки» під керівництвом Молота Г.М. 

- Кафедра «Фінансів, банківської справи та страхування» Навчально-наукового інституту 

економіки Національного університету «Чернігівська політехніка» на чолі кандидата економічних 

наук, доцента Панченко О.І. 

- Кафедра «Менеджменту і державної служби» Навчально-наукового інституту 

менеджменту, харчових технологій та торгівлі Національного університету «Чернігівська 

політехніка» на чолі кандидата економічних наук, доцента Повної С.В. 

- Кафедра «Управління персоналом та економіки праці» Навчально-наукового інституту 

бізнесу, природокористування і туризму Національного університету «Чернігівська політехніка»  

на чолі кандидата економічних наук, доцента Холодницької А.В. 
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Оцінка стану роботи, основні наукові результати згідно з технічним завданням НДР і 

календарним планом. 

За результатами науково-дослідної діяльності видаються збірки наукових праць, 

монографії, навчальні посібники, підручники, публікуються статті, тези доповідей на наукових 

конференціях, захищаються кандидатські дисертації, а також складається відповідна звітна 

документація. 

За результатами роботи кафедри готують звіти про науково-дослідну діяльність за півріччя 

та календарний рік за формою, що визначається наказом ректора Академії. 

Щорічне оцінювання наукових результатів за темою НДР, які виконуються відповідно до 

зведеного тематичного плану НДР Інституту, здійснюється шляхом їх обговорення на Вченій раді 

із залученням експертів з числа провідних науковців та фахівців Університетів, інших установ та 

організацій (за згодою). 

 

3. Назва кафедри. Кафедра «Загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін» 

 

Назва НДР.  «Повсякденне життя населення України радянської доби». 

Реєстраційний номер Укр. НТЕІ (при наявності)  – відсутній. 

 

Перелік сторонніх організацій (при наявності таких). 

- Інститут історичної освіти Київського національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова, кафедра історії і археології слов’ян.  

- Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка. 

 

Оцінка стану роботи, основні наукові результати згідно з технічним завданням НДР і 

календарним планом. 

За результатами науково-дослідної діяльності видаються збірки наукових праць, 

монографії, навчальні посібники, підручники, публікуються статті, тези доповідей на наукових 

конференціях, захищаються кандидатські дисертації, а також складається відповідна звітна 

документація. 

За результатами роботи кафедри готують звіти про науково-дослідну діяльність за півріччя 

та календарний рік за формою, що визначається наказом ректора Академії. 

Щорічне оцінювання наукових результатів за темою НДР, які виконуються відповідно до 

зведеного тематичного плану НДР Інституту, здійснюється шляхом їх обговорення на Вченій раді 

із залученням експертів з числа провідних науковців та фахівців Університетів, інших установ та 

організацій (за згодою). 
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Форма 3 

Зведені дані про науково-методичну діяльність 

та підготовку наукових кадрів у підрозділі МАУП 
 

(відповідно до Переліку основних видів наукової роботи науково-педагогічних працівників закладів 

вищої освіти) 
 

Таблиця 1  

За результатами виконання планових наукових досліджень   

штатними співробітниками у 2020 році: 

 

 
 

Таблиця 2 

За результатами виконання планових наукових досліджень 

штатними співробітниками у 2020 році: 
 

Розроблено 

навчально - 

методичних 

матеріалів, 

програм, тестів 

Надруковано Рецензовано 

Наукових 

статей, 

загалом 

У тому числі у 

фахових 

виданнях 

У тому числі 

у виданнях 

що індексо-

вані у  

Scopus* 

Моногра-

фій 

Наукових  

статей, 

проектів, 

тематичних 

планів 

Навчальних 

посібників, 

методичних 

рекомендацій  

22 15 4 - - 2 - 
 

1. Сидоренко Є.В. Доктринальне та нормативне визначення поняття «умисне тяжке тілесне 

ушкодження» / Є.В.Сидоренко // Юридичний науковий електронний журнал. – Запорізького 

національного університету, 2020. – № 5 (електронне наукове фахове видання юридичного 

факультету). 

2. Рябченко М.С. До питання щодо організаційно-правових форм міжнародного 

співробітництва у галузі правової допомоги в кримінальних справах / М.С. Рябченко // 

Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2020. – Ч.2.- С. 17-20. 

3. Суворова С.Г. Маркетингові дослідження в умовах діджиталізації /  С.Г. Суворова // 

Електронний журнал «Ефективна економіка». – Дніпро: Дніпровський державний аграрно-

економічний університет», ТОВ «ДСК-центр», 2020. - № 12. 

4. Назарко С.О. Ефективне управління медичним закладом в умовах реформування системи 

охорони здоров’я / С.О.Назарко // Ефективна економіка. – 2020. – № 1 (Електронний науковий 

журнал). 

 
 

Таблиця 3 

Керівництво дисертаційними роботами, рецензування у 2020 році 
 

Кількість науково-

педагогічних 

співробітників, що є 

керівниками 

дисертаційних 

досліджень 

Кількість молодих вчених, науковою 

роботою яких керують науковці 

підрозділу, у тому числі: 

Рецензовано науковцями підрозділу 

Аспірантів, 

докторантів 

МАУП 

Пошукувачів  наукових 

ступенів, що закріплені 

за кафедрами (поза 

аспірантурою і 

докторантурою) 

Дисертацій, 

авторефератів  

Наукових  статей, 

наукових проектів, 

тематичних планів, 

тощо 

- - - 1 2 

 

 

Захищено дисертацій 
Видано або  доопрацьовано для 

перевидання 
Складено науково-

дослідницьких звітів 

(відповідно Плану науково-

дослідної роботи) 
д-р наук 

(ВАК) 
канд. н. 

(ВАК) 
докт. н. 

у гал. 

докт. 

філос. 
Монографій 

Підручників та 

навчальних посібників,  
словників, довідників 

- - - - - - 3 
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Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента (Назарко С.О.). 

Захист  дисертації  відбувся  15.05.20  року  на  засіданні спеціалізованої  вченої  ради  Д 

79.051.01  в  Чернігівському  національному технологічному  університету  за  адресою:  14035,  м.  

Чернігів,  вул. Шевченка,  95. 

 
Таблиця 4  

 

Участь у конференціях, симпозіумах, семінарах науковців, викладачів та фахівців підрозділу 

у 2020 році 
 

Загальна кількість заходів за 

участю науковців підрозділу 

Кількість доповідей, зроблених 

науково-педагогічним складом та 

фахівцями підрозділу 

Кількість  надрукованих тез 

доповідей 

міжнарод. всеукр., інших міжнарод. всеукр., інших міжнарод. всеукр., інших 

13 16 10 10 23 16 

 

 
 

Таблиця 5 
 

Участь студентів у науковій роботі, керівництво науковою роботою студентів у 2020 році 
 

К-сть  

студ. 

наук. 

гуртків  

 

К-сть 

членів 

студ. 

наук. 

гуртків 

Участь у конкурсах наукових робіт  

Назва  конкурсу  

К-сть 

учасн. 

(робіт) 

всеукр. 

туру 

К-сть  

запрошен. на 

підсум. конф. 

К-сть  

перемож-ців 

2 20 
Всеукраїнська студентська 

олімпіада 
4 2 - 

  

Всеукраїнський конкурс 
студентських наукових робіт з 

галузей і спеціальностей 

1 1 - 
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Таблиця 6 

Участь студентів у роботі наукових заходів у 2020 році 

 

№ 
Теми форумів, конференцій, семінарів, 

круглих столів 
Місце проведення 

Кіл-сть 

студ. 

доповідей 

Кіл-сть 

студ. 

публікац. 

Лютий 

1. 

Літературно-музичний вечір пам’яті 

Героїв Крут 

(03.02.2020) 

Чернігівський 

обласний молодіжний 

центр 

11 - 

2. 

Круглий стіл присвячений 

Міжнародному дню рідної мови на тему: 

«Мова як дім буття» 

(21.02.2020) 

Чернігівська міська 

бібліотека імені 

М. Коцюбинського 

10 - 

Березень 

3. 

За сприянням Центру розвитку кар’єри 

відбувся воркшоп від Приватбанку на 

тему: «Як знайти своє місце у системі?». 

(06.03.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

25 - 

4. 

Науково-практичний круглий стіл  

на тему:  

«Чи легко вивчити англійську» 

Round Table Discussion “Is It Easy To 

Learn English?” 

(13.03.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

17 - 

5. 

Тренінги за авторським методичним 

посібником «Молодіжні субкультури» з 

профілактики ксенофобії «Людина серед 

людей» 

 (20.03.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

10 - 

6. 

Лекція представника компанії «L'Oréal 

Україна» на тему: 

«Діджиталізація  – основа для розвитку 

сучасного бізнесу»: 

 (30.03.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

9 - 

Квітень 

7. 

ХV Міжнародна науково-практична 

конференція «Перспективи розвитку 

цифрової економіки, її соціально-правові 

аспекти та управління інформаційними 

системами і технологіями в умовах 

євроінтеграції» 

(02.04.2020) 

Чернігівський 

інститут інформації, 

бізнесу і права ПВНЗ 

«Міжнародний 

науково-технічний 

університет імені 

академіка Юрія 

Бугая» 

3 3 

8. 

XІІ Міжнародна науково-практична 

онлайн- конференція 

 «Удосконалення правових та соціально-

економічних механізмів децентралізації 

регіонів України» 

(15.04.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

13 13 
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9. 

Зустріч - бесіда студентів з менторами 

Чернігівської інвестиційної компанії на 

тему соціальних проектів 

(23.04.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

21 - 

10. 

Семінар-практикум «Розвиток 

європейських традицій на теренах 

України». 

(30.04.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

16 - 

Травень 

11. 

Лекція-бесіда на тему:  

«Прагнення до свободи – вчора, 

патріотизм і нездоланність – сьогодні, 

гідна Україна – завтра”. 

(07.05.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

14 - 

12. 

В рамках науково-літературних 

Довженківських читань відбулася зустріч 

із першим заступником голови НСПУ 

Мельником В.І. та головою Чернігівської 

обласної організації НСПУ, к.філ.наук, 

доц.  Баран Ганною Василівною. 

(15.05.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 
«МАУП» 

25 - 

13 

Викладачем кафедри «Загальнонаукових, 

соціальних та поведінкових дисциплін» 

Болдиревою В.М. проведено онлайн 

ЄвроКВЕСТ для студентів першого 

курсу з використанням дистанційних 

технологій. 

(19.05.2020)  

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

20  

14. 

Конкурс на кращу презентацію наукових 

досягнень кафедр Інституту присвячений 

Дню науки 

(20.05.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

12 - 

15. 

До Дня філолога викладачем кафедри 

«Загальнонаукових, соціальних та 

поведінкових дисциплін» Болдиревою 

В.М. проведено онлайн – круглий стіл 

«Роль іноземних мов у соціокультурному 

становленні особистості» 

(25.05.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 
«МАУП» 

13 - 

16. 

Семінар для студентів, молодих 

науковців та школярів на тему: «Стан та 

перспективи розвитку інтелектуального 

потенціалу в Україні»  

(29.05.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

33 - 

Вересень 

17. 

До Дня знань проведена 

лекція-бесіда на тему:  

«Україна в умовах нових політичних 

реалій!», яку провів к.і.н., завідувач 

кафедри «Загальнонаукових, соціальних та 

поведінкових дисциплін» Ямполець Павло 

Віталійович. 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

20 - 
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(01.09.2020) 

18. 

До дня нотаріату проведене практичне 

заняття на тему: «Кар’єра юриста в 

органах юстиції», проводив її кандидат 

юридичних наук, академік Академії 

нотаріату України, приватний нотаріус  

м. Чернігова Красногор В.О. 

(02.09.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

14 - 

19. 

З нагоди Дня підприємця 

Студенти брали участь в Бізнес-фесті. 

Захід проходив з дотриманням усіх 

карантинних вимог. 

(06.09.2020) 

Стартував бізнес-фест 

у центральному парку 

культури і відпочинку  

м. Чернігова 

17 - 

20. 

Відкрита лекція на тему: «Як покращити 

своє мовлення та письмо». 

Проведена викладачем кафедри 

«Загальнонаукових, соціальних та 

поведінкових дисциплін» 

Болдиревою В. М. 

(08.09.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

10 3 

21. 

День здоров’я у Чернігівському інституті 

МАУП з дотриманням усіх карантинних 

вимог 

(14.09.2020) 

На свіжому повітрі 

біля річки Десни 
40 - 

22. 

До Дня міста Чернігів студенти 

прийняли участь у заході «Науковий 

пікнік» 

(21.09.2020) 

Сквер ім.  

Б. Хмельницького 

м. Чернігів 

 

40 - 

Жовтень 

23. 

Відбулася Zoom-конференція з 

омбутсменоми відокремлених 

структурних підрозділів Академії на 

тему «Роль та місце студентського 

омбутсмена в закладі вищої освіти»  .  
(01.10.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

6 - 

24. 

Студенти Чернігівського інституту 

МАУП провели благодійну акцію 

«Милосердя» до Дня людей похилого 

віку 
(01.10.2020) 

Чернігівський 

геріатричний 

пансіонат 

23 - 

25. 

Студенти усіх курсів відзняли спільне 

відео-привітання, аби подякувати 

працівникам Інституту за плідну працю 

та побажати наснаги у роботі. До 

привітань долучився директор Інституту 

Марашко М.І. 

(05.10.20200) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

34 22 

26. 
Лекція-бесіда присвячена Всесвітньому дню 

психічного здоров’я 

(09.10.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

12 - 
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27. 

Студенти взяли участь у квесті до Дня 

українського козацтва і захисника 

України 
(13.10.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

10 - 

28. 

VІ Регіональна науково-практична  

конференція на тему: 

«Правова держава в сучасних умовах» 

(16.10.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

16 6 

29. 

Онлайн науково-практичний семінар на 

тему «Інтелектуальні технології в 

управлінні та прийнятті рішень» 

(20.10.2020) 

Національний 

університет 

«Чернігівська 

політехніка» 

19 - 

30. 

Онлайн відкрита лекція на тему: 

«Еластичність попиту і пропозиції» 

(21.10.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

12 - 

31. 

З нагоди визволення України  від 

фашистських загарбників  кафедра 

«Загальнонаукових, соціальних та 

поведінкових дисциплін» провела онлайн 

літературно-історичний захід «Ми 

пам’ятаємо…».  

(28.10.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

22 - 

Листопад 

32. 

Науково-практичний семінар на тему: 

«Наукова публікація студентів як 

складова частина навчального процесу». 

(04.11.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

16 - 

33. 

Традиційний диктант національної 

єдності у День української писемності та 

мови писали студенти Чернігівського 

інституту МАУП 

(09.11.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

25 - 

34. 

«Вернісаж талантів в Чернігівському 

інституті МАУП» 

 (17.11.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

12 - 

35. 

Zoom-круглий стіл на тему: «Перелом 

свідомості»  

(20.11.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

19 - 

36. 

Zoom-міжвузівський науковий круглий 

стіл на тему: «Голодомор 1932-1933 рр. – 

незламні» присвяченому Дню пам’яті 

жертв голодомору 

(27.11.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

20 - 

Грудень 

37. 

Інтерактивна лекція-бесіда до Дня 

боротьби зі СНІДом 

(01.12.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

16 - 
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38. 

Міжнародний бізнес-форум «Наука-

бізнес-освіта: стратегічне партнерство» 

(02.12.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

16 - 

39. 

Круглий стіл на тему: «Дивіться на нас 

як на рівних» присвячений  

Міжнародному дню інвалідів  

(03.12.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

10 - 

40. 

До Дня збройних сил України до 

Інституту завітали прикордонники, 

учасники АТО, волонтери 

(07.12.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

19 - 

41. 

 Круглий стіл «День прав людини» в 

рамках Загальної декларації прав 

людини. 

(10.12.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

19 - 

42. 

Вернісаж – практикум для вчителів 

економіки та викладачів 

підприємницьких дисциплін на тему: 

«Розвиток бізнес-освіти в Україні як 

елемент державної політики сприяння 

розвитку підприємництва» 

(11.12.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

10 - 

43. 

Науковий конкурс студентських 

магістерських наукових робіт на тему 

«Актуальні проблеми та перспективи 

розвитку України в галузі управління та 

адміністрування: ініціативи молоді». 

(16.12.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

9 - 

44. 

Бізнес-турнір  

«Стратегія фірми» 

(18.12.2020) 

Чернiгiвський 

інститут імені героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

17 - 

45. 

Благодійна акція  

«Подаруй дитині свято» до дня Святого 

Миколая! 

(20.12.2020) 

Чернігівська область 

«Ніжинський центр 

соціально-

психологічної 

реабілітації дітей» 

27 - 

  Всього: 729 47 

 

 
 


