
Звіт роботи  про результати Вченої ради 

Чернігівського інституту імені Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

за 2020-2021 н.р. 
 

Впродовж 2020-2021 навчального року Вчена рада Інституту координувала 

всю науково-методичну роботу викладачів; перевірку електронного та паперового 

навчально-методичного забезпечення з дисциплін кафедр, систематично 

проводилися засідання науково-методичної ради Інституту. 

У складі науково-методичної ради Інституту плідно працювали 9 осіб, які 

брали участь в обговоренні проблемних питань, проектів положень, ухвал та 

питань, що стосувалися організації навчального процесу в Інституті.  

 

У І семестрі 2020-2021 навчального року на засіданнях Вченої ради 

обговорено такі питання: 

1. Про організацію, планування та матеріально-технічне забезпечення 

навчально-методичного та виховного процесів. 

2. Розгляд і затвердження складу та плану роботи Вченої Ради, плану 

роботи Інституту на 2020-2021 н.р. 

3. Готовність до нового навчального року. Про стан охорони праці та 

забезпечення належної техніки безпеки Інституту. 

4. Підготовка до «Дня знань». Розгляд плану соціально-виховної роботи.  

5. Прийняття рішення про склад кафедр та навчальної документації 

кафедр. 

6. Про розподіл та закріплення навчального навантаження науково-

педагогічного складу Інституту на 2020-2021 н.р. 

7. Інформація про підсумки роботи відбіркової комісії та підготовку до 

вступної компанії протягом року. 

8. Розгляд та затвердження склад комісії для захисту звітів практик. 

9. Формування складу ДЕК та затвердження Голів ДЕК. 

10. Про затвердження вартості навчання. 

11. Затвердження плану роботи Науково-методичної ради Чернігівського 

інституту МАУП на 2020-2021 н. р. 

12.  Про рекомендацію кандидатур на заняття посад (за конкурсом, 

оголошення в місцевій газеті «Най край» від 9 липня 2020 р.): Кадетова С.М. – 

завідувачем кафедри «Управління персоналом, економіки праці та публічного 

управління»; Рябченка М.С. - доцентом кафедри «Правознавство»; Сидоренко 

Є.В. - доцентом кафедри «Правознавство»; Бачуріну І.В. – доцентом кафедри 

«Управління персоналом, економіки праці та публічного управління». 

13. Аналіз якості підготовки студентів за підсумками заліково-

екзаменаційної сесії студентів заочного відділення. 

14. Затвердження (схвалення) силабусів, навчальних програм, робочих 

програм, методичних рекомендацій, програм практик, тематики випускних 

кваліфікаційних робіт, питань до державних екзаменів на 2020 – 2021 навчальний 

рік. 

15. Затвердження заходів спрямованих на підвищення якості підготовки 

студентів. 



16. Організація практик для студентів та формування баз практик, 

заключення угод, договорів. 

17. Звіт про профорієнтаційну роботу та затвердження плану-графіка на 

2020-2021 н.р.  

18. Звіт про підготовку до осінньо-зимового періоду та проблеми 

енергозбереження для можливості забезпечення раціональної організації 

навчального процесу. 

19. Про наукову роботу викладачів кафедр та студентів, затвердження плану 

науково-дослідної роботи Інституту (по кафедрам), затвердження плану-графіка 

публікацій викладачів. 

20. Розглянути питання стосовно підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників на поточний навчальний рік та затвердження плану-

графіку. 

21. Про організацію фізичного виховання та спортивно-масової роботи. 

22. Про підготовку до акредитації спеціальності  281  «Публічне управління 

та адміністрування», освітньо-професійної програми «Адміністративний 

менеджмент». 

23. Обговорення проекту освітньо-професійної програми 

«Адміністративний менеджмент» для другого магістерського рівня вищої освіти. 

24.  Про стан та підготовку проведення VІ регіональної науково-практичної 

конференції «Правова держава в сучасних умовах» та випуск електронного 

збірника конференції. 

25.  Про затвердження Положення про уповноваженого з прав студентів. 

26. Про стан технічного забезпечення Інституту. 

27. Стан організації науково-дослідної роботи серед студентів Інституту. 

Підготовка та проведення круглих столів та конференцій. 

28. Стан підготовки та публікації статей викладачами кафедри. 

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

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

30. Про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт серед студентів старших курсів та створення конкурсної комісії. 

31. Підсумки прийому студентів на заочну форму навчання у жовтні. 

32. Схвалення Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у  

Чернігівському інституті імені МАУП. 

33. Про складання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічного 

складу Інституту на 2021 р. 

34. Про розгляд та ухвалення складу відбіркової, фахових атестаційних, 

апеляційної, предметних екзаменаційних комісій та комісії для проведення 

співбесід на 2021 рік. 

35. Про «Правила прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» на 2021  

рік. 

36. Про заходи щодо покращення якості відвідування занять здобувачами 

вищої освіти денної форми навчання. 

37. Про виконання плану роботи Вченої ради Чернігівського інституту 

МАУП у І семестрі 2020 році та внести пропозиції в план роботи Вченої ради на ІІ 

семестр 2021 рік. 



38. Про роботу кафедр для підвищення якості знань студентів ЧІ МАУП. 

39. Стан якості підготовки та захисту студентами випускних 

кваліфікаційних робіт та методичне забезпечення їх підготовки. 

40. Підсумки  заліково-екзаменаційної сесії студентів заочного відділення. 

41. Звіт про наукову роботу студентів. 

42. Про організацію та якість проведення відкритих занять та 

взаємовідвідування викладачів у І семестрі 2020/21 н. р. 

43. Про виконання індивідуальних планів викладачів за І півріччя 

2020/21н.р. 

 

У ІІ семестрі 2020-2021 навчального року на засіданнях Вченої ради 

обговорено такі питання: 

1. Аналіз якості підготовки студентів денної форми за підсумками заліково-

екзаменаційної сесії І семестру навчального року. 

2. Виконання плану соціально-виховної роботи у І-му півріччі навчального 

року. 

3. Підсумки прийому студентів на заочну форму навчання у грудні та про 

роботу відбіркової комісії у І-му півріччі 20/21 навчального року. 

4. Звіт про профорієнтаційну роботу за І півріччя та план на ІІ півріччя 

5. Звіт про результати ККР за І-й семестр 2020-2021 н.р. 

6. Про внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу в 

Чернігівському інституті МАУП та Положення про порядок реалізації 

здобувачами вищої освіти Чернігівського інституту імені Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» права на вільний вибір навчальних дисциплін. 

7. Для популяризації власної наукової, організаційної, навчальної тощо 

діяльності та додаткового інформування студентів, роботодавців та інших 

стейкхолдерів про заходи, які проводяться, створити сторінки в соціальних 

мережах Facebook, призначити відповідальних за оновлення та ведення цих 

сторінок. 

8. Про виконання кошторису за 2020 р. та схвалення кошторису на 2021 р. 

9. Про оновлення портфоліо викладачів на сайті Інституту. 

10. Про дотримання принципів академічної доброчесності. 

11. Стан навчально-методичного забезпечення дисциплін 

12. Бази проходження практик студентами ЧІ МАУП та їх методичне 

забезпечення 

13. Результати проведення  ДЕК   

14. Про розгляд  Положення про порядок і процедури врегулювання 

конфліктних ситуацій в ПрАТ «ВНЗ «МАУП». 

15. Про анкетування студентів денної форми навчання щодо вивчення 

задоволеності здобувачів вищої освіти якістю оцінювання навчальних досягнень 

та вирішенням конфліктних ситуацій у Чернігівському інституті МАУП.  

16. Аналіз якості підготовки студентів заочного відділення за підсумками  

заліково-екзаменаційної сесії. 

17. Стан виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників інституту. 

18. Стан наукової роботи науково-педагогічного складу. 



19. Про хід виконання заходів з профорієнтаційної роботи та організації 

набору у 2021 році. 

20. Про стан готовності до акредитації спеціальності  281  «Публічне 

управління  та  адміністрування»,  освітньо-професійної програми 

«Адміністративний менеджмент». 

21. Про стан та підготовку проведення ХІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного 

розвитку регіону та територіальних громад». 

22. Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу 

СОVІD-19 та організацію освітнього процесу (виконання освітніх програм) із 

використанням технологій дистанційного навчання у період обмежень. 

23. Про роботу органів студентського самоврядування 

24. Про роботу кураторів навчальних груп в поточному навчальному році та 

заходи з її удосконалення. 

25. Про організацію та якість проведення відкритих занять та 

взаємовідвідування викладачів у ІІ семестрі 2020/21 н. р. 

26. Аналіз якості підготовки студентів заочного відділення за підсумками  

заліково-екзаменаційної сесії. 

27. Результати переддипломної практики студентів. 

28. Звіт наукових керівників про стан виконання графіка написання 

дипломних робіт, обговорення критеріїв оцінювання заліків. 

29. Про стан викладання вибіркових дисциплін в Інституті. 

30. Виконання плану соціально-виховної роботи у ІІ-му півріччі 

навчального року. 

31. Підсумки роботи кафедр у 2020-2021 н.р.  

32. Про проведення рейтингового оцінювання науково-педагогічних та 

кафедр. 

33. Стан виконання плану профорієнтаційної роботи. 

34. Про організацію вступної компанії 2021 року. Планування роботи 

відбіркової комісії. 

35. Результати проведення  ДЕК   

36. Аналіз якості підготовки студентів денної та заочної форми навчання за 

підсумками заліково-екзаменаційної сесії ІІ семестру навчального року. 

37. Про навчально-методичну, виховну та наукову діяльність кафедр 

Інституту у 2020/2021 навчальному році. 

38. Про оприлюднення рейтингу науково-педагогічних та кафедр. 

39. Про стан акредитаційної справи спеціальності  281  «Публічне 

управління та адміністрування», освітньо-професійної програми 

«Адміністративний менеджмент». 

40. Про хід підготовки Інституту до 2021/2022 навчального року. 

 

 

Секретар НМР                                                                     С.Г. Суворова 
 


