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

 

ПРОТОКОЛ № 4 

 

засідання Вченої Ради 

 

від 30 листопада 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 та бібліотекарка, 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. Стан наукової роботи науково-педагогічного складу Інституту 

2. Про академічну мобільність учасників освітнього процесу Інституту 

3. Підсумки прийому студентів на заочну форму навчання у жовтні 

4. Про результати рейтингового оцінювання якості роботи викладацького 

складу Інституту. 

5. Про запобігання корупції в Інституті. 

6. Поточні питання. 

 

Хід засідання: 

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

яка зазначила, що науково-педагогічними працівниками і студентами 

Чернігівського інституту МАУП ведеться активна наукова робота, а саме: 

Бачуріна І.В. Сучасні реалії ринку маркетингових досліджень в Україні /І.В. 

Бачуріна, С.Г.Суворова // Матеріали XІІІ Міжнар. наук.- прак. конф. «Правові та 

соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних 

громад» – Чернігів: ЧІ МАУП, 2021. – С. 116-119. 

Болдирева В.М. Майбутнє англійської як світової мови /В.М. Болдирева// 

Збірник матеріалів Матеріали XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 



«Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та 

територіальних громад». – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП», 2021. С.522-529. 

Захарчук І.В. Об’єктивна відповідальність в міжнародному праві 

/І.В.Захарчук// Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку 

регіону та територіальних громад. Збірник – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП», 2021 – С. 209-214. 

Кадетов С.М. Вплив демографічних процесів на рівень забезпечення 

Чернігівської області трудовими ресурсами у 2010-2019 роках / С.М.Кадетов, О.В. 

Маклюк // Матеріали XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Правові 

та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних 

громад». – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 

2021. – С. 44-54. 

Савченко В., Маклюк О. Знаннєвий пріоритет у розвитку економіки як один 

із факторів сучасної освіти / В. Савченко, О. Маклюк // Вища школа. – 2021. – № 5. 

– С. 51-64. 

Савченко В.Ф, Маклюк О.В. Інноваційні підходи до розвитку соціальної 

сфери України / В.Ф. Савченко, О.В. Маклюк // Економічний форум. – 2021. – № 2. 

– 154-163. 

 Савченко В.Ф., Стойка С.О., Маклюк О.В. Інвестиційно-будівельна галузь як 

гарант підвищення життєвого рівня населення та фундамент соціально-економічної 

безпеки країни / В.Ф. Савченко, С.О. Стойка, О.В. Маклюк // Причорноморські 

економічні студії. – 2021. – Випуск 66. – С. 116-122. 

Назарко С.О. Еdтech ринок — аналітичний огляд /С.О.Назарко, М.І.Мурашко, 

С.Г.Суворова// Економіка та держава. 2021. № 3. С. 83–87. DOI: 10.32702/2306-

6806.2021.3.83 

Рябченко М.С. Нотаріат в Україні /М.С.Рябченко, Є.В.Сидоренко // 

Матеріали XІІІ Міжнар. наук.- прак. конф. «Правові та соціально-економічні 

аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад» – Чернігів: ЧІ 

МАУП, 2021. – С. 427-231. 

Рябченко М.С. Деякі питання щодо надання відпусток /М.С.Рябченко, 

Є.В.Сидоренко // Матеріали VІІ Регіональної наук.- прак. конф. «Правові засади 

розвитку держави в умовах проведення децентралізації» – Чернігів: ЧІ МАУП, 

2021. – С. 157-161. 

Суворова С.Г. Маркетинг в умовах розвитку інтернет-економіки / С.Г. 

Суворова // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової 

соціальної реальності». – Київ: ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. 

Суворова С.Г. Сучасні реалії ринку маркетингових досліджень в Україні / 

С.Г. Суворова // Матеріали XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та 

територіальних громад». – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП», 2021. 

Суворова С.Г. Психологія кольору в рекламі / С.Г. Суворова, А.І. Ременець // 

Матеріали VІІ регіональної науково-практичної конференції «Правові засади 

розвитку держави в умовах проведення деценталізації». – Чернігів: Чернігівський 

інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. – С. 165-168. 

https://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.3.83
https://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.3.83


Ямполець П.В. Бюджети міського населення України на початку 1920-х років 

/П.В.Ямполець// Матеріали міжнар. наук.- прак. конференція «Розбудова 

інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної 

реальності» / МАУП. – К.: МАУП, 20 квітня 2021 р. С. 559-563. (електронне 

видання) 

УХВАЛИЛИ:  

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

прийняти до відома та виконання. 

 

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

С.О., про академічну мобільність учасників освітнього процесу Інституту. 

У виступі Світлана Олексіївна відзначила, що 2021 році реалізувались 

програма мобільності у співпраці з університетами Польщі. За цими програмами 

на даний момент навчаються 9 студентів.  

Поза межами ґрантових програм, на підставі угод про співпрацю та 

академічні обміни у підвищенні кваліфікації за кордоном прийняли участь ряд 

викладачів Інституту: доц. Мурашко М.І. та Назарко С.О. 

Важливим напрямом міжнародної мобільності студентів залишається 

проходження літніх стажувань за кордоном. 

УХВАЛИЛИ: 

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

прийняти до відома та виконання. 

2. Для подальшого розвитку академічної мобільності здобувачів вищої 

освіти та НПП Інституту, кафедрам продовжувати активно співпрацювати із 

Студентською радою у пошуку нових можливостей та партнерів для розширення 

академічної мобільності, навчання в іноземних закладах вищої освіти. 

3. Також на засіданнях кафедр розглянути питання: про реалізацію 

індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти на основі 

удосконалення освітньо-професійних програм і навчальних планів для студентів 

2022 року набору; про завдання з підвищенні якості освітнього процесу. 

 

3. СЛУХАЛИ: секретаря відбіркової комісії Дудченко С.Ю., 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 Голови Вченої ради, к.е.н., доцента Назарко 

С.О., про результати рейтингового оцінювання якості роботи викладацького 

складу Інституту. 

Назарко С.О. відзначила, що по Інституту відбулося підвищення рейтингів 

викладачів багатьох кафедр у порівнянні з минулим роком, що пояснюється 

напруженою роботою  протягом навчального року у зв'язку з проходженням 

акредитації ОПП «Адміністративний менеджмент» з підготовки здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня; збільшенням публікацій у наукових 

виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus або Web of Science 

та/або інших наукометричних базах; проходженням викладачами стажування в 



Україні та за кордоном, участю у зарубіжних конференціях, публікацією 

підручників і навчальних посібників та оновленням навчально-методичного 

забезпечення, у тому числі дистанційних курсів навчальних дисциплін. 

УХВАЛИЛИ:  

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

прийняти до відома та виконання. 

2. Директорату Інституту результати рейтингового оцінювання 

ефективності роботи враховувати при укладанні контрактів з науково-

педагогічними працівниками, завідувачам кафедр – при розподілі навантаження 

на наступний навчальний рік; провести у квітні-травні 2022 року опитування 

здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої діяльності «Викладач очима 

студентів» та результати оприлюднити на засіданнях кафедр. 

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

відповідальних посадових осіб Інституту. 

 

5. СЛУХАЛИ: Голову Вченої ради, к.е.н., доцента Мурашка М.І. про 

запобігання корупції в Інституті. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію Голови Вченої ради, к.е.н., доцента Мурашка М.І., прийняти 

до відома та виконання. 

2. Забезпечити виконання та дотримання положень закону України «Про 

запобiгання корупцiї та iнших нормативно правових aктів антикорупцiйного 

спрямування. 

3. Вживати заходiв щодо виявлення та усунення конфлiктy інтересів, 

виявляти сприятливi для вчинення корупцiйних правопорушень ризики в 

діяльностi посадових i слyжбових осiб Інституту, здiйснювати заходи, щодо 

усунення таких ризикiв. 

4. Здiйснювати iнформування правоохоронних органiв, МОН України у разi 

виявлення випадкiв порушення антикорупцiйного законодавства при виконаннi 

працiвниками Інституту cвoїx посадових обов’язків. 

5. Здiйснити заходи щодо ефективного контролю за органiзацiєю та 

здiйсненням освiтнього процесу, атестацiї стyдентiв, проведення 

науководослiдних робiт з метою недопyщенні корупцiйних правопорушень, або 

порушень, пов’язаних з корупцією. 

6. Розглядати в межах повноважень повiдомлення щодо причетностi 

працiвникiв Інституту до вчинення корупцiйних правопорушень, здiйснювати 

аналiз звернень, розглядати його на нарадах та розробляти вiдповiднi заходи щодо 

ycyнення причин i умов, якi сприяють корупцiйним проявам. 

7. Продовжити практику роз’яснювальної роботи, спрямованої на 

формування у працiвникiв Інституту негативного ставлення до фактiв корупцiї, 

пiдвищення їх громадської свiдомостi та активностi у протидiї корупцiї, 

залyчаючи до цього органи студентського самоврядування. 

 

6. ПОТОЧНІ ПИТАННЯ: 

6.1. СЛУХАЛИ: заступника Голови Вченої ради, к.е.н., доцента 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 в онлайн-режимі за участю провідних науковців та здобувачів 

вищої освіти з вишів м. Чернігова відбувся Міжвузівський науково-практичний 

семінар на тему: «Розвиток соціально-економічних систем конкурентоспроможного 

спрямування». 

9 листопада викладачі та студенти Інституту долучилися до написання 21-го 

Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, спрямованим на перевірку 

грамотності. 

17 листопада до Міжнародного Дня студента відбулась інтелектуальна 

онлайн гра «Що? Де? Коли?» з використанням платформи Zoom. 

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

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

сторінці в новітній історії України. 

24 листопада в Інституті для студентів, науково-педагогічних працівників та 

співробітників закладу був проведений відкритий науковий семінар-диспут, 

присвячений черговій річниці пам’яті жертв голодоморів на тему «Скорботне ХХ 

століття: трагедії голоду в Україні». 

25 листопада. викладач Маклюк О.В. прийняв участь в онлайн-зустрічі, яка 

відбулась між закладами вищої освіти м.Чернігова та представниками 

інноваційних корпорацій Японії, щодо перспектив співробітництва та розширення 

наукових зв’язків .   

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Продовжити роботу щодо 

проведення подібних заходів. 

 

6.2. СЛУХАЛИ: інформацію бібліотекарки Дудченко С.Ю. про роботу 

бібліотеки. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію бібліотекарки Дудченко С.Ю. про роботу бібліотеки взяти до 

відома. 

2. Бібліотекарка Дудченко С.Ю. спільно з завідувачами кафедр подати на 

розгляд керівництва Інституту пропозиції щодо поповнення електронного 

бібліотечного фонду. 

3. Бібліотекарці Дудченко С.Ю.розробити План тематичних виставок 

літератури. 

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

відповідальних посадових осіб Інституту. 

 

6.3. СЛУХАЛИ: Голову Вченої ради, к.е.н., доцента Мурашка М.І. щодо 

методичної, організаційної й аналітичної підготовки та технічного оснащення 

проведення ЄДКІ за спеціальністю 281  «Публічне управління та 

адміністрування», освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання.  

2. Програму ЄДКІ зі спеціальності 281  «Публічне управління та 



адміністрування», освітньо-кваліфікаційного рівня магістр розіслати здобувачам 

вищої освіти. 

3. Забезпечити технічне оснащення кабінету відповідно до листа від МОН 

України № 1/9-561 від 22.10.2021 р. «Щодо забезпечення технічних умов для 

проведення ЄДКІ». 

4. Створити внутрішній наказ щодо проведення ЄДКІ. 

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

відповідальних посадових осіб Інституту. 

 

 

 

Голова 

 

М.І. Мурашко 

 

Вчений секретар 

 

С.Г. Суворова  

 


