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

 

ПРОТОКОЛ № 3 

 

засідання Вченої Ради 

 

від 29 жовтня 2021 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., Карпенко М.М., 

Скрипка М.О. 

 

Запрошені: викладач Маклюк О.В., к.псих.н., доцент Дем’яненко Ю.О., 

викладач Болдирева В.М., викладач Захарчук І.В. 

Чала Л.Ф., Грабовець В.Ю. – фахівці навчально-методичного відділу; 

Дудченко С.Ю. – секретар відбіркової комісії, Дмитрієнко С.С. – провідний 

інженер з організації, експлуатації та ремонту Інституту. 

 

роботодавці: Молот Г.М. – генеральний директор групи компаній «Десна-

Експерт»;  

Бабич М.В. – директор ТОВ ВП «Чернігівгазмонтаж»;  

 

 

Порядок денний: 
 

1. Про заходи з енергозбереження і ефективного використання енергоносіїв 

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

Підготовка та проведення круглих столів та конференцій. 

3. Стан організації науково-дослідної роботи НПП, підготовка та публікація 

статей викладачами кафедр. 

4. Аналіз якості підготовки студентів за підсумками жовтневої заліково-

екзаменаційної сесії студентів заочного відділення. 

5. Про результати перевірок кваліфікаційних робіт/проектів здобувачів 

вищої освіти на наявність академічного плагіату. 

6. Підсумки роботи ДЕК у жовтні 

7. Про розробку та впровадження в навчальний процес нових інноваційних 

технологій. 

8. Поточні питання 

 

Хід засідання: 



 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію Дмитрієнко С.С. – провідного інженера з 

організації, експлуатації та ремонту Інституту про заходи з енергозбереження і 

ефективного використання енергоносіїв. 

 УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію провідного інженера Дмитрієнко С.С. прийняти до відома.  

2. Розробити базовий рівень використання паливно-енергетичними 

ресурсами (ПЕР) на 2021/2022 опалювальний сезон.  

3. Розробити план організаційно-технічних заходів з енергозбереження на 

2022р. із залученням профільних фахівців кафедр Інституту.  

4. Здійснювати моніторинг та аналіз споживання енергоресурсів для 

розробки заходів з енергоефективності.  

5. Завідувачам кафедр активізувати роботу щодо залучення студентів та 

працівників до раціонального використання енергоресурсів. 

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

відповідальних посадових осіб Інституту. 

 

2. СЛУХАЛИ: заступника Голови Вченої ради, к.е.н., доцента Назарко 

С.О., яка зазначила, що в Чернігівську інституті МАУП завжди приділяється 

належна увага організації науково-дослідної роботи студентів, мають місце різні 

форми її проведення, адже науково-дослідна робота студентів ВНЗ є одним із 

напрямів їх самостійної роботи, важливим чинником підготовки 

висококваліфікованих фахівців. 

Науково-дослідна робота студентів охоплює два взаємозв'язаних аспекти: 

а)  навчання студентів елементів дослідної діяльності, організації і методики 

наукової творчості; 

б) наукові дослідження, які здійснюють студенти під керівництвом 

професорсько-викладацького складу. 

 Зміст і характер науково-дослідної роботи студентів визначаються: 

- проблематикою науково-дослідної і науково-методичної діяльності кафедр 

та Інституту загалом; 

-  тематикою досліджень, що здійснюються кафедрами; 

- умовами дослідної роботи студентів, наявністю бази дослідження, 

можливостей доступу до потрібної наукової інформації, наявністю комп'ютерної 

техніки, наявністю кваліфікованого наукового керівництва. 

Зміст і структура НДРС забезпечує послідовність її засобів і форм 

відповідно до логіки і послідовності навчального процесу. Це зумовлює 

спадкоємність її методів і форм від курсу до курсу, від кафедри до кафедри, від 

однієї дисципліни до іншої, поступове зростання обсягу і складності набутих 

студентами знань, умінь і навичок у процесі виконання ними наукової роботи. 

Науково-дослідна діяльність студентів Інституту здійснюється в таких 

напрямах: 

- науково-дослідна робота як невід'ємний елемент навчального процесу, що 

належить до календарно-тематичних та навчальних планів, навчальних програм і 

є обов'язковою для всіх студентів; 



- науково-дослідна робота, що здійснюється поза навчальним процесом у 

межах студентського науково-творчого товариства, у наукових гуртках, 

проблемних групах тощо; 

- науково-організаційні заходи (конференції, конкурси, олімпіади тощо). 

Належно організована науково-дослідна робота студентів у навчальному 

процесі сприяє поглибленому засвоєнню навчальних дисциплін, виявленню 

індивідуальності, формуванню власної думки щодо конкретної дисципліни. 

Реалізована в комплексі науково-дослідна діяльність студентів забезпечує 

розв'язання таких завдань: формування наукового світогляду студентів, 

оволодіння методологією і методами наукового дослідження; надання допомоги 

їм у прискореному оволодінні спеціальністю; розвиток творчого мислення та 

індивідуальних здібностей у розв'язанні практичних завдань; прищеплення на-

вичок самостійної науково-дослідної діяльності; розвиток ініціативи, здатності 

застосовувати теоретичні знання у своїй практичній роботі; залучення 

найздібніших студентів до розв'язання наукових проблем, що мають суттєве 

значення для науки і практики; постійне оновлення і вдосконалення своїх знань; 

розширення теоретичного кругозору і наукової ерудиції майбутнього фахівця 

тощо. 

 Науково-дослідну роботу студентів слід спрямовувати на розвиток системи 

інтелектуальних творчих якостей особистості: інтуїції (пряме бачення суті речей 

без обґрунтування); креативності (творче) мислення (здатність продукувати нові 

ідеї, гіпотези, способи розв'язання проблемних задач); творчої уяви (самостійне 

створення нових образів, які реалізуються в оригінальних результатах діяльності); 

дивергентності мислення (здатність запропонувати декілька підходів до 

розв'язання задачі та міняти їх, бачити проблеми, об'єкти в різних ракурсах); 

оригінальності мислення (своєрідність якостей розуму, способу розумової 

діяльності); асоціативності мислення (здатність використовувати асоціації, в т. ч. 

аналогії). 

 Для науково-дослідної роботи студентів характерною є єдність цілей і 

напрямів навчальної, наукової і виховної роботи, тісна взаємодія всіх форм і 

методів роботи, що реалізується в навчальному процесі і в позанавчальний час. Це 

забезпечує безперервну їх участь у науковій діяльності протягом періоду 

навчання. 

Протягом навчання у закладі вищої освіти студенти виконують різні за 

своїм характером, рівнем складності та змістом наукові роботи: реферати, 

курсові, дипломні, магістерські, доповіді. 

Студенти залучаються до участі в «круглих» столах, наукових та науково-

практичних конференцій, Всеукраїнському конкурсі творчих робіт студентів, 

Всеукраїнській олімпіаді, до участі в семінарах різного рангу: вузівських, 

міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних, присвячених актуальним 

проблемам історичних, юридичних та економічних наук. Проблематика таких 

заходів визначається заздалегідь, їх учасники мають достатньо часу й 

можливостей підготувати свої доповіді й повідомлення. В ході до їх підготовки 

проявляються науковий потенціал та творчі пошуки студентів.  

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію заступника Голови Вченої ради, к.е.н., доцента Назарко С.О., 

прийняти до відома та виконання. 



2. Активізувати організацію науково-дослідної роботи серед студентів 

Інституту. 

3. Забезпечувати активну участь студентів у проведенні «круглих» столів та 

конференцій згідно з планом. 

4. Розглянути кандидатури студентів для участі у Всеукраїнській олімпіаді. 

5. Розглянути кандидатури студентів для участі у Всеукраїнському конкурсі 

наукових робіт. 

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

відповідальних посадових осіб Інституту. 

 

3. СЛУХАЛИ: заступника Голови Вченої ради к.е.н., доцента Назарко С.О., 

про стан організації науково-дослідної роботи НПП, підготовка та публікація 

статей викладачами кафедр. 

Назарко С.О. зауважила, що викладачі кафедр Інституту проводять наукові 

дослідження за тематичним планом НДР. Загалом наукові дослідження Інституту 

проводяться в межах 4 тем різної наукової тематики.За результатами наукових 

досліджень підготовлено та опубліковано наукові статті, тези доповіді на 

конференціях, організовано семінари, засідання круглих столів за темами 

досліджень, підготовлено матеріали для видання монографії.. 

Щорічно кафедри Інституту проводять наукові конференції (або приймають 

участь в якості співорганізаторів). 

На базі Інституту кожного року викладачами кафедр проводяться науково-

методичні семінари з метою підвищення якості викладання. 

Інститутом підписано договори про спільну наукову діяльність з 

університетами. На кафедрах Інституту ведеться активна робота з міжнародного 

співробітництва у галузі наукових досліджень, стажування, участі у проєктах. 

За звітний період викладачі Інституту взяли участь у різноманітних 

програмах, очних міжнародних науково-практичних конференціях, вебінарах, 

симпозіумах, форумах та ін. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію заступника голови Вченої ради, к.е.н., доцента Назарко С.О., 

прийняти до відома та виконання. 

2. Вимоги сучасних рейтингів ставлять перед Інститутом нові завдання, у 

переліку яких чільне місце займає підвищення публікаційної активності 

співробітників.  

Основні перспективи Інституту щодо покращення її показників на 

найближчий період пов’язані з такими завданнями: 

1) збільшення кількості публікацій у журналах, що входять до 

наукометричних баз даних Scopus, Web of Science та інших закордонних видань; 

2) більш активна участь співробітників Інституту у міжнародних грантах та 

співпраця з міжнародними  науковими організаціями й інституціями; 

3) підвищення цитування публікацій співробітників Інституту засобами 

нетворкінгу, зокрема шляхом створення профілів та розміщення публікацій в 

Research Gate, Linked тощо; 

4) поширення інформації про наукові досягнення співробітників Інституту 

на сайті та соціальних мережах; 



5) розширення доступу до міжнародних реферативних баз даних з метою 

забезпечення міжнародної колаборації вчених Інституту (забезпечення критерію 

рейтингування QS – міжнародна співпраця шляхом/ засобами колаборації); 

6) удосконалення бази даних Інституту з метою автоматичного 

розпізнавання афільованих з Інститутом публікацій, які внесені у міжнародні бази 

даних, зокрема Scopus та Web of Science; 

7) здійснення моніторингу / аналізу публікаційної активності співробітників 

Інституту з урахуванням присутності їх наукових робіт у різних номінаціях 

наукометричних баз даних (статті, посилання, монографії тощо); 

3. Завідувачам кафедр продовжити пошук шляхів направлених на 

підвищення рівня НДР, форм і методів її реалізації та збільшення обсягів 

договорів про співпрацю. 

4. Переглянути та перезатвердити тематику НДР у відповідності з 

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

всі кафедри. 

5. 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. 

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

відповідальних посадових осіб Інституту. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: фахівців навчально-методичного відділу Чалу Л.Ф. та 

Грабовець В.Ю., які повідомили про результати заліково-екзаменаційної сесії 

студентів дистанційного та заочного відділення. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Результати заліково-екзаменаційної сесії прийняти до відома. Належно 

підготуватися до наступної сесії.  

2. Викладачам продовжити роботу над вдосконаленням заходів з 

підвищення якості навчання студентів заочної форми навчання. Завідувачам 

кафедр взяти на контроль впровадження цих заходів. 

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

відповідальних посадових осіб Інституту. 

 

5. СЛУХАЛИ: заступника Голови Вченої ради к.е.н., доцента Назарко С.О., 

про результати перевірок кваліфікаційних робіт/проектів здобувачів вищої освіти 

на наявність академічного плагіату. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію заступника голови Вченої ради, к.е.н., доцента Назарко С.О., 

прийняти до відома та виконання. 

2. Затвердити Порядок проведення перевірки кваліфікаційних робіт, 

наукових праць та навчальних видань щодо наявності запозичень з інших 

документів.  



3. Ознайомити студентів та науково-педагогічних працівників з Порядком 

проведення перевірки кваліфікаційних робіт, наукових праць та навчальних 

видань щодо наявності запозичень з інших документів.  

4. Провести заходи з роз’яснювальної роботи серед студентів та науково-

педагогічних працівників щодо процедурного й термінологічного забезпечення 

проведення перевірки текстів робіт щодо наявності в них запозичень з інших 

документів.  

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

відповідальних посадових осіб Інституту. 

 

6. СЛУХАЛИ: фахівців навчально-методичного відділу Чалу Л.Ф. та 

Грабовець В.Ю., які доповіли, що державна  екзаменаційна комісія працювала з 

04.10.21 р.  по 17.10.21 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 членів комісії прийняти до відома. 

2. Результати ДЕК вважати задовільними. Належно готуватися до 

проведення наступних ДЕК. 

 

7. СЛУХАЛИ: заступника Голови Вченої ради к.е.н., доцента Назарко С.О., 

про розробку та впровадження в навчальний процес нових інноваційних 

технологій. 

Назарко С.О. зазначила, що кафедри, керуючись Законом України «Про 

вищу освіту», рішеннями колегії МОН України та Загальноєвропейськими 

рекомендаціями, активно та цілеспрямовано працюють над впровадженням 

інноваційно-прогресивних форм організації навчального процесу згідно з 

професійними стандартами. Кафедри розширюють діапазон застосування 

інноваційних технологій і новітніх педагогічних методик у навчальному процесі 

та самостійній роботі студентів. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію заступника Голови Вченої ради, к.е.н., доцента Назарко С.О., 

прийняти до відома та виконання. 

2. Поповнити комп’ютерну базу кафедр новими ліцензійними програмами 

та оновити аудіо-відео-забезпечення навчально-виховного процесу з метою 

створення належних умов для застосування інноваційно-прогресивних 

технологій.  

3. Удосконалити систему дистанційного навчання студентів на основі 

використання Інтернет-ресурсів. 



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

відповідальних посадових осіб Інституту. 

 

8. ПОТОЧНІ ПИТАННЯ: 

8.1. СЛУХАЛИ: заступника Голови Вченої ради, к.е.н., доцента Назарко 

С.О., про перевірку навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедр на І 

семестр 2021/2022 н.р. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію заступника Голови Вченої ради, к.е.н., доцента Назарко С.О., 

прийняти до відома та виконання. 

2. Визнати результати перевірки навчально-методичного забезпечення 

дисциплін кафедр на І семестр 2021/2022 н.р. задовільними.  

3. Завідувачам кафедр організувати роботу з перегляду і актуалізації 

навчально-методичної літератури з усіх дисциплін з акцентом на створення 

повного інформаційного пакету дисципліни.  

4. Завідувачам кафедр організувати роботу з підготовки та удосконалення 

Силабусів, що відносяться до блоку вибіркових дисциплін.  

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

відповідальних посадових осіб Інституту. 
 

 

 
 

 

Голова 

 

М.І. Мурашко  

  

Вчений секретар 

 

С.Г. Суворова  

 


