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

 

ПРОТОКОЛ № 4 

 

засідання Вченої Ради 

 

від 30 листопада 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.ю.н. Рябченко М.С., к.н. з держ упр. Макаренко І.О., к.е.н., 

доцент Суворова С.Г., к.е.н. Бачуріна І.В., Ткаченко Л.М., Лавріненко Ю.А., 

Карпенко М.М. 

 

Запрошені: д.н. з держ. управ., професор Непомнящий, О.М.викладач 

Маклюк О.В., викладач Захарчук І.В., к.псих.н., доцент Дем’яненко Ю.О., 

викладач Болдирева В.М. 

Шишова А.Я. – секретар відбіркової комісії, бібліотекар. 

 

Порядок денний: 
 

1. Стан наукової роботи науково-педагогічного складу. Про затвердження 

тем та тематичного плану науково-дослідної роботи на 2021-2025 рр.  

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. Схвалення Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у  

Чернігівському інституті імені МАУП. 

5. 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. Підготовку до проведення ХІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції (квітень-травень 2021р.); 

2. 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». 

3. Організація та підготовка студентів до участі в проведенні круглих 

столів, вебінарах.  

Назарко наголосила про перегляд та затвердження тематичного плану 

науково-дослідної роботи на 2021-2025 рр.  

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 

договорів про співпрацю. 

2. Науково-педагогічному складу кафедр Інституту активізувати роботу, 

щодо публікацій у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази 

даних Scopus, Web of Science. Взяти до уваги наказ Президента Академії Щокіна 

Р.Г. «Про заходи зі збільшення кількості публікацій науковців Академії у 

виданнях, що індексуються наукометричною базою даних Scopus» від 09 вересня 

2020 року № 113-0. 

Переглянути та перезатвердити тематику НДР у відповідності з 

пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки на 2021-2025 рр.  – залучити 

всі кафедри. 

3. Розробити перспективний план роботи з обдарованими студентами та 

залучити до виконання НДР. Завідувачам кафедр активізувати роботу 

студентського наукового гуртка шляхом залучення членів гуртків до 

загальноінститутських, регіональних, Всеукраїнських та Міжнародних наукових 

заходів. 

4. За підсумками звіту 2020 р. затвердити план заходів, направлених на 

подальший розвиток НДР на 2021 р. 

 

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 2020 р. створити конкурсну комісію та здійснити 

рецензування поданих на конкурс студентських досліджень, перевірити на 

наявність академічного плагіату. 

2. До 20 січня 2021 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 

01.02.2021 р. 

 

3. СЛУХАЛИ: секретаря відбіркової комісії Шишову А.Я., 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., про схвалення Положення про врегулювання конфліктних ситуацій 

у  Чернігівському інституті МАУП. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Схвалити Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у  

Чернігівському інституті МАУП. 

3. Завідувачам кафедр довести зміст цього Положення до науково-

педагогічних працівників для неухильного виконання та використання у 

освітньому процесі.  

4. Викладачу Захарчуку І.В. розмістити ці Положення на офіційному web-

сайті Інституту. 

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

відповідальних посадових осіб Інституту. 

 

5. ПОТОЧНІ ПИТАННЯ: 

5.1. 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. 

4 листопада 2020 року з метою популяризації студентської науки та 

залучення активної талановитої молоді до участі у науково-дослідній діяльності в 

Інституті кандидатом економічних наук, доцентом Назарко С.О. було проведено 

науково-практичний семінар «Наукова публікація студентів як складова частина 

навчального процесу». Захід було організовано у межах діяльності студентського 

наукового гуртка «Scientia»  за участю представників Студентського наукового 

товариства Інституту.  

9 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. 

В Міжнародний день студента, який у всьому світі святкують 17 листопада, в 

Чернігівському інституті МАУП відбувся «Вернісаж талантів». Де студенти 

презентували свої доробки в різних жанрах (вишивка, малюнки, осінні композиції з 

овочів та фруктів та ін..). Тематичний колаж присвячений осені. 



Кращих студентів нагороджували в різних номінаціях:  за оригінальність; за 

творчий підхід; за винахідливість; за креативність; за стиль і гумор; глядацьких 

симпатій; за дизайн. 

20 листопада, в переддень Дня Гідності та Свободи, в Інституті відбулося 

засідання круглого столу, приуроченого цій славетній і, водночас, скорботній 

сторінці в новітній історії України. 

У заході взяли участь державні службовці, лідери громадських організацій 

області, представники політичних партій, студенти вишів м. Чернігова. 

Модератором заходу виступив кандидат історичних наук, доцент Ямполець П.В., 

який презентував результати дослідницької роботи викладачів та студентів 

Інституту на тему участі громадськості Чернігівської області у подіях що відбулися 

на Київському Майдані. Під час презентації були продемонстровані кіно-, відео-, 

фотодокументи, інтерв’ю наших земляків - учасників Революції Гідності. 

27.11.2020 р. відбувся Zoom-міжвузівський науковий круглий стіл на тему: 

«Голодомор 1932-1933 рр. – незламні» присвяченому Дню пам’яті жертв 

голодомору. Захід відбувся за участю провідних фахівці з даної проблематики, 

викладачів та студентів закладів вищої освіти м. Чернігова, представників 

Українського інституту національної пам’яті та Чернігівського обласного 

історичного  музею ім. В.В.Тарновського. Модератор круглого столу від 

Чернігівського інституту МАУП був кандидат історичних наук, доцент  

Ямполець П.В., який запропонував план роботи та встановив регламент виступів, 

обговорень і запитань. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Продовжити роботу щодо 

проведення подібних заходів. 

 

5.2. СЛУХАЛИ: інформацію бібліотекаря Шишової А.Я. про роботу 

бібліотеки. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію бібліотекаря Шишової А.Я. про роботу бібліотеки взяти до 

відома. 

2. Бібліотекарю Шишовій А.Я. спільно з завідувачами кафедр подати на 

розгляд керівництва Інституту пропозиції щодо поповнення електронного 

бібліотечного фонду. 

3. Бібліотекарю Шишовій А.Я. розробити План тематичних виставок 

літератури. 

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

відповідальних посадових осіб Інституту. 

 

5.3. СЛУХАЛИ: директора ЧІ МАУП, к.е.н., доцента Мурашка М.І. про 

підготовку до проходження процедури рейтингових показників МАУП 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію директора ЧІ МАУП, к.е.н., доцента Мурашка М.І. про 

підготовку до проходження процедури рейтингових показників МАУП взяти до 

відома. 

2. Завідувачам кафедр Інституту підготувати відповідно до Розпорядження 

Президента Академії Щокіна Р.Г. «Про підготовку до проходження процедури 

рейтингових показників МАУП» та додатку до нього від 16 листопада 2020 року 



№38-р. інформацію та подати заступнику директора з науково-педагогічної 

роботи Назарко С.О. 

3. Заступнику директора з науково-педагогічної роботи Назарко С.О.,  

систематизувати подану інформацію та подати до Центру організації наукової 

роботи та інновацій в освітньому процесі Академії (м.Київ). 

4. Вченому секретарю включати до щорічного звіту на вченій раді «Про 

підсумки навчального року» інформацію про результати виконання плану роботи 

кафедр відповідно до критеріїв оцінювання закладів вищої освіти за рейтингом 

«ТОП-200 Україна» 

5. Завідувачам кафедр Інституту щорічно включати до плану роботи 

кафедр види робіт, які спрямовані на підвищення рейтингових показників 

МАУП. 

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

відповідальних посадових осіб Інституту. 

 
 

 

Голова 

 

М.І. Мурашко 

 

Вчений секретар 

 

С.Г. Суворова  

 


