
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАУП 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

засідання Науково-методичної ради 

 

 м. Чернігів                                                                            від «02» лютого 2021 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: д.н. з держ. управ., професор Непомнящий О.М., 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 сучасні підходи в освіті як чинника підвищення рівня якості 

підготовки професійно-компетентного фахівця. 

2. Про академічну мобільність викладачів і студентів, їх участь у 

міжнародних освітніх та наукових проектах, науково-практичних нарад, 

семінарів, конкурсів, конференцій. 

3. Про систему науково-методичного супроводу, результати і 

перспективи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Інституту. 

4. Про науково-публікаційну, інформаційно-методичну активність 

викладачів та студентів. 

5. Про хід і результати підготовки до акредитації спеціальності  281  

«Публічне управління  та  адміністрування»,  освітньо-професійної програми 

«Адміністративний менеджмент». 

6. Результати роботи ДЕК. 

7. Стан навчально-методичного забезпечення дисциплін. 

 

Хід засідання: 

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

сучасні підходи в освіті як чинника підвищення рівня якості підготовки 

професійно-компетентного фахівця. 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

 

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

академічну мобільність викладачів і студентів, їх участь у міжнародних 



 

освітніх та наукових проектах, науково-практичних нарад, семінарів, конкурсів, 

конференцій. 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Завідувачам кафедр активізувати роботу викладачів та студентів у 

міжнародних освітніх та наукових проектах, науково-практичних нарадах, 

семінарах, конкурсах, конференціях. 

 

3. Слухали: інформацію співголови інформацію співголови к.е.н., доцент 

Назарко С.О. про систему науково-методичного супроводу, результати і 

перспективи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Інституту. 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Завідувачам кафедр взяти під контроль проходження підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників відповідно до графіків. 

 

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

науково-публікаційну, інформаційно-методичну активність викладачів та 

студентів. 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Завідувачам кафедр контролювати науково-публікаційну, 

інформаційно-методичну активність викладачів та студентів. 

 

5. Слухали: Слухали: інформацію співголови к.е.н., доцента Мурашка 

М.І. про хід і результати підготовки до акредитації спеціальності  281  

«Публічне управління  та  адміністрування»,  освітньо-професійної програми 

«Адміністративний менеджмент». 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

1. Інформацію про організацію проходження акредитації освітньої 

програми взяти до відома та виконання 

2. З метою дотримання ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти, а також державних вимог до акредитації, 

ознайомити науково-педагогічних працівників кафедри з ключовими 

питаннями, пов’язаними із нормативно-правовою базою з акредитації освітніх 

програм, що сприятиме ефективній реалізації внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти у Інституті та дотримання академічної 

доброчесності усіма учасниками освітнього процесу. 

 

6. Слухали: інформацію співголови к.е.н., доцент Назарко С.О. про 

результати роботи ДЕК. 

Зазначила, що державна  екзаменаційна комісія працюватиме з 25.01.21 р.  

по 07.02.21 р. До складання державних іспитів були допущені всі студенти. 

Державна атестація  проводилася відповідно до затвердженого розкладу. 



 

 Комісія відзначає достатній рівень підготовки студентів. Відповіді 

студентів на питання екзаменаційних  білетів та додаткові запитання членів 

ДЕК відзначались змістовністю, аргументованістю, логічністю викладу. Це 

свідчить про належне засвоєння студентами  програмного матеріалу з обраної 

спеціальності. ДЕК відмічає, що в цілому студенти  продемонстрували 

достатній рівень професійної підготовки. Зауважень до роботи ДЕК немає. 

Порушень графіку роботи ДЕК не відбувалось. Всі члени комісії працювали 

чітко та злагоджено. 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Результати ДЕК вважати задовільними. Належно готуватися до 

проведення наступних ДЕК. 

 

7. Слухали: інформацію співголови к.е.н., доцент Назарко С.О. про стан 

навчально-методичного забезпечення дисциплін. 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. При розробці та оновленні робочих програм і силабусів дисциплін 

дотримуватись матриці відповідності програмних компетентностей та 

програмних результатів навчання (ПРН) освітніх програм спеціальностей 

відповідного освітнього рівня. 

 

Співголова                                                          С.О.Назарко 

 

Секретар                                                           С.Г. Суворова 
 

 


