
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАУП 

 

ПРОТОКОЛ № 10 

засідання Науково-методичної ради 

 

 м. Чернігів                                                                            від «01» червня 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  результати літньої  заліково-екзаменаційної  сесії  у 2020/21 н. р та  

організацію підсумкового семестрового контролю. 

2. Про результати роботи науково-методичної ради у 2020-2021 н.р. та 

визначення завдань на 2021-2022 н.р. 

3. Аналіз наповнення сайту Інституту. 

 

 

Хід засідання: 

 

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

результати літньої  заліково-екзаменаційної  сесії  у 2020/21 н. р та  організацію 

підсумкового семестрового контролю. 

Назарко С.О. ознайомила присутніх з результатами літньої 

заліковоекзаменаційної сесії. Повідомила, що у Інституті успішність бакалаврів 

на етапі закінчення сесії становить 100 %, а показник якості знань – 60,3 % 

(відсоток «4» і «5» від загальної кількості оцінок) та 82,3 % (відсоток студентів, 

що склали сесію лише на «4» і «5»). Наведені показники свідчать про 

необхідність конструктивного аналізу організації навчального процесу кожним 

викладачем, кафедрою. Після ліквідації академзаборгованості відсоток 

успішності та якості знань студентів у розрізі спеціальностей дещо 

підвищиться.  

Загалом організацію, проведення та методичне забезпечення літньої 

екзаменаційної сесії здійснено на належному рівні. Проте варто усвідомлювати, 

що не кількість випускників чи ліцензованих місць, а якість підготовки наших 



 

студентів має визначати престиж Інституту. Цей об’єктивний якісний показник 

залежить від компетентності, вимогливості та відповідальності викладачів.  

Упродовж кількох років, згідно з розпорядженням директора, на 

спеціальностях проводяться контрольні заміри залишкових знань студентів за 

результатами сесії. Увагу акцентовано, як на високих показниках із навчальної 

дисципліни, так і на низьких, а також на навчально-методичному забезпеченні. 

На засіданнях кафедр ці результати обговорюються. Є випадки, коли якість 

знань студентів, продемонстрована на замірах, у кілька разів нижча або ж вища 

за результати сесії. Вважаємо, що до цього контролю знань не можна ставитися 

формально. Потрібно розробляти відповідні заходи, а не обмежуватися 

обговоренням на Вченій раді. Лише спільними зусиллями викладачів можна 

забезпечити якісну підготовку фахівців.  

Загалом літня сесія поточного навчального року пройшла без зривів, 

своєчасно, за встановленими правилами відповідно до «Положення про 

організацію навчального процесу».  

Пропозиції:  

- відрахувати тих студентів, які не бажають вчитися та тих, котрі не 

ліквідували академічні борги;  

- активізувати роботу кураторів. 

- повернутися, за необхідності до проведення ДЕК у два дні;  

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

 

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

результати роботи науково-методичної ради у 2020-2021 н.р. та визначення 

завдань на 2021-2022 н.р. 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Роботу науково-методичної ради вважати задовільною. 

 

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

 


