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

 

ПРОТОКОЛ № 5 

 

засідання Вченої Ради 

 

від 28 грудня 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. 

 

Порядок денний: 
 

1. Про складання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічного 

складу Інституту. 

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

апеляційної, предметних екзаменаційних комісій та комісії для проведення 

співбесід на 2022 рік. 

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

навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» на 2022  

рік. 

4. Про заходи щодо покращення якості відвідування занять здобувачами 

вищої освіти денної форми навчання. 

5. Про роботу кафедр щодо підвищення якості знань студентів ЧІ МАУП. 

6. Стан якості підготовки та захисту студентами випускових 

кваліфікаційних робіт та методичне забезпечення їх підготовки 

7. Підсумки  заліково-екзаменаційної сесії студентів заочного відділення 

8. Про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт серед студентів старших курсів та створення конкурсної комісії. 

9. Про організацію та якість проведення відкритих занять та 

взаємовідвідування викладачів у І семестрі 2021/22 н. р. 

10. Виконання індивідуальних планів викладачів за І півріччя 2021/22 н. р. 

11. Про виконання плану роботи Вченої ради Чернігівського інституту 

МАУП у  І семестрі 2021/22 н. році та план роботи Вченої ради на ІІ семестр 

2021/22 н. рік. 



 

12. Поточні питання 

 

Хід засідання: 

 

1. СЛУХАЛИ: Завідуючих кафедр, які повідомили про план підвищення 

кваліфікації науково-педагогічного складу кафедр на 2022 рік. 

Суворова С.Г. наголосила, що стажування на підприємствах, в організаціях, 

наукових установах та навчальних закладах проводиться для науково-

педагогічних працівників раз на 5 років і розглядається як процес їх 

безперервного професійного розвитку, спрямований на забезпечення якості 

викладання, наукових досліджень, а також стимулювання впровадження у 

науково-освітню діяльність досягнень світової науки та інноваційних технологій 

навчання. 

Оцінювання виконання працівником кваліфікаційних вимог, наукової та 

професійної активності здійснюється: 

- завідувачем кафедри наприкінці навчального року під час аналізу 

виконання викладачем індивідуального плану роботи з обговоренням результатів 

на засіданні кафедри; 

- гарантом ОП під час формування звіту з самооцінювання якості ОП; 

- конкурсною комісією під час процедури продовження контракту в межах 

терміну конкурсного обрання науково-педагогічного працівника на відповідну 

посаду. 

 З метою активізації роботи науково-педагогічних і наукових працівників,  

кафедр та досягнення ними найвищих показників діяльності, що сприятиме 

підвищенню якості освіти, рейтингу Інституту здійснюється щорічне визначення 

рейтингу науково-педагогічних працівниківв за низкою показників (індикаторів), 

порядок обчислення яких і вагові коефіцієнти затверджуються 

відповідним Положенням. 

Результати рейтингу підлягають оприлюдненню. Працівники, які досягли  

найвищих рейтингових показників заохочуються адміністрацією Інституту. 

Перелік рейтингових показників (індикаторів) та їхня вага при визначенні 

рейтингу періодично переглядаються. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію завідувачів кафедр прийняти до відома та виконання. 

2. Затвердити план підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу 

кафедр на 2022 рік у закладах вищої освіти, наукових установах, в організаціях та 

підприємствах та подати їх на затвердження заступнику директора. 

3. Організувати щорічне (у грудні звітного періоду) заслуховування 

підсумків проходження стажування підлеглими науково-педагогічними 

працівниками на засіданнях кафедр. 

4. Вносити щорічні (до 25 грудня наступного звітного періоду) доповнення 

до кафедральних планів проходження стажування, у зв’язку з кадровими змінами 

у складі кафедр. 

5. Організувати приєднання звітів про стажування та підвищення 

кваліфікації до особових справ науково-педагогічних працівників. 



 

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

відповідальних посадових осіб Інституту. 

 

2. СЛУХАЛИ: Секретаря відбіркової комісії Дудченко С.Ю., про ухвалення 

складу відбіркової, фахових атестаційних, апеляційної, предметних 

екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід на 2022 рік. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію секретаря відбіркової комісії Дудченко С.Ю. про формування 

складу відбіркової, фахових атестаційних, апеляційної, предметних 

екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід на 2022 рік прийняти 

до відома. 

2. Для організації та проведення набору студентів до Чернігівського 

інституту МАУП секретарю відбіркової комісії Дудченко С.Ю. сформувати 

склади відбіркової, фахової атестаційної, апеляційної, предметних 

екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід на 2022 рік. У 

формуванні складів комісій керуватися нормами Положення про приймальну 

комісію МАУП. 

3. Подати на розгляд та затвердження в Академію склади відбіркової, 

фахової атестаційної, апеляційної, предметних екзаменаційних комісій та комісії 

для проведення співбесід на 2022 рік. 

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

відповідальних посадових осіб Інституту. 

 

3. СЛУХАЛИ: Секретаря відбіркової комісії Дудченко С.Ю., про «Правила 

прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом» на 2022  рік. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Врахувати оновлені умови вступу до вишів для абітурієнтів у 2022 році та 

розмістити на сайті Інституту. 

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

відповідальних посадових осіб Інституту. 

 

4. СЛУХАЛИ: Фахівця навчально-методичного відділу Грабовець В.Ю., 

про заходи щодо покращення якості відвідування занять здобувачами вищої 

освіти денної форми навчання. 

Слухали Голову студентської ради Карпенко М.М., яка ознайомила 

присутніх із шляхами впливу студентської ради на відвідування занять та 

покращення успішності студентів. А саме, здійснення систематичних рейдів у на 

пари в ранковий та післяобідній час, заслуховування на засіданнях студентської 

ради студентів із великою кількістю пропущених занять, подання інформації про 

успішність та відвідування у навчальний відділ. Метод є дієвим, але потребує 

системності та регулярності. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома. 



 

2. Студентській раді розглянути на своїх засіданнях випадки пропусків 

занять без поважних причин, приймати відповідні рішення, які розміщувати на 

інформаційному стенді.  

3. Фахівцю навчально-методичного відділу Грабовець В.Ю., здійснювати 

систематичну перевірку занять та подавати оперативну інформацію про стан 

відвідування занять здобувачами вищої освіти заступнику директора Інституту. 

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

відповідальних посадових осіб Інституту. 

 

5. СЛУХАЛИ: завідувачів кафедр, які повідомили про роботу кафедр щодо 

підвищення якості знань студентів ЧІ МАУП, а саме про результати анкетування 

здобувачів вищої освіти. За багатьма критеріями оцінки якості викладання 

студенти висловилися позитивно. Більшість здобувачів зазначила, що викладачі 

на високому рівні презентували дисципліну на початку занять, пояснювали 

важливість її вивчення для майбутньої професії, проводили ознайомлення з 

системою та критеріями оцінювання та чітко їх дотримувалися. 

Всі студенти під час анкетування відзначили, що викладання на парах 

здійснювалось державною мовою. Більшість студентів зазначила шанобливе і 

коректне ставлення викладачів до студентів, створювання доброзичливій, 

сприятливій для засвоєння матеріалу емоційно-психологічної атмосфери. 

Разом з тим результати анкетування значно не покращились відносно 

оцінки введення нових форм викладання (викладач застосовував інтерактивні 

форми проведення занять: мозковий штурм, активне залучення студентів до 

обговорення, тренінг, круглий стіл, кейс-метод тощо).  

Слід зазначити покращення результатів під час відповіді на питання 

«заняття проводилися із використанням мультимедійного проектору / 

інтерактивної дошки / роздаткового матеріалу».  

Пропозиції:  

1) більше уваги приділяти профільним дисциплінам та окремим їх розділам; 

2) введення непрофільних дисциплін професійного спрямування; 

3) вилучити дисципліни, що не стосуються професійної підготовки, або 

змінити їхній статус на факультативний; 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію про роботу кафедр щодо підвищення якості знань студентів 

прийняти до відома. Продовжувати надалі використання інноваційних методик 

викладання.  

 

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

С.О., яка розповіла, що для кожної спеціальності розроблені методичні 

рекомендації щодо написання випускних кваліфікаційних робіт. Викладачами 

кафедр проводиться робота з удосконалення методичних рекомендацій відповідно 

до вимог кредитно-модульної системи. Удосконалення методичних вказівок 

виходить із того, що випускні кваліфікаційні роботи виконуються на 

завершальному етапі навчання студентів, тому їх тематика повинна передбачати: 



 

1. Систематизацію і закріплення теоретичних та практичних знань зі 

спеціальності та застосування їх при розв’язанні конкретних наукових, технічних, 

економічних, виробничих та інших завдань. 

2. Розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою 

дослідження та експерименту, пов’язаних з темою роботи. 

3. Випускна кваліфікаційна робота повинна базуватися на найновітніших 

технологіях та засадах. 

Студенти виконують випускні кваліфікаційні роботи відповідно до 

методичних вказівок. 

Так в цьому році було вдосконалено та подано на розгляд засідань кафедр і 

Вченої Ради методичні рекомендації до написання та оформлення випускних 

кваліфікаційних робіт з юридичних та економічних спеціальностей. 

УХВАЛИЛИ:   
1. Інформацію заступника Голови Вченої ради,Назарко С.О. прийняти до 

відома. 

2. Стан якості підготовки та захисту студентами випускних кваліфікаційних 

робіт вважати задовільним та продовжувати роботу над удосконаленням 

методичного забезпечення їх підготовки. 

 

7. СЛУХАЛИ: Фахівців навчально-методичного відділу Грабовець В.Ю., 

Чалу Л.Ф., які повідомили результати заліково-екзаменаційної сесії студентів 

заочного відділення. Студенти відзначаються доброю підготовкою: належним 

чином виконують контрольні та курсові роботи, готують реферати, 

показують достатній рівень підготовки при складанні заліків та екзаменів. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома.  

2. Якість підготовки студентів за підсумками  заліково-екзаменаційної сесії 

вважати задовільною.  

3. Завідувачам кафедр провести обговорення результатів заліково-

екзаменаційної сесії та атестації і проаналізувати причини академічних 

заборгованостей та низької успішності.  

4. Систематично контролювати процес ліквідації академічних 

заборгованостей у строки відповідно до Положення «Про організацію освітнього 

процесу» та графіків ліквідації академічних заборгованостей. 

5. Проаналізувати наявність та доступність для студентів навчально-

методичного забезпечення дисциплін 2 семестру 2021/22 н.р. в системі Мудл.  

6. Проаналізувати наявність та доступність для студентів навчально-

методичного забезпечення дисциплін щодо проходження виробничої та 

переддипломної практики та вжити коригувальних  заходів у разі виявлення 

невідповідностей. Звіт про результати проходження студентами різних видів 

практик заслухати на засіданні кафедр.  

 

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

С.О., яка проінформувала про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт серед студентів старших курсів та створення конкурсної 

комісії. 



 

УХВАЛИЛИ: 

1. До 23 грудня 2021 р. створити конкурсну комісію та здійснити 

рецензування поданих на конкурс студентських досліджень, перевірити на 

наявність академічного плагіату. 

2. До 20 січня 2022 р. організувати проведення очного туру Конкурсу у 

форматі захисту студентами-авторами своїх досліджень та здійснити якісний 

відбір кращих наукових робіт. 

3. Направити відібрані наукові роботи у паперовому та електронному 

вигляді у базові заклади вищої освіти для участі у ІІ турі Конкурсу в термін до 

01.02.2022 р. 

 

9. СЛУХАЛИ: Заступника Голови Вченої ради, к.е.н., доцента Назарко 

С.О., про організацію та якість проведення відкритих занять та 

взаємовідвідування викладачів у І семестрі 2021/22 н. р. 

Протягом І семестру 2021/22 навчального року викладачами кафедр 

проведено відкриті заняття та здійснено взаємовідвідування. Результати 

проведення занять обговорені на засіданнях кафедри.  

В Інституті застосовується низка процедур, що забезпечують оцінювання 

науково-педагогічних працівників: 

- оцінювання науково-методичного рівня проведення працівником 

навчальних занять з боку адміністрації; 

- оцінювання рівня педагогічної майстерності викладача з боку здобувачів 

вищої освіти; 

Оцінювання науково-методичного рівня проведення працівником навчальних 

занять з боку адміністрації реалізується впродовж навчального року за планом 

взаємних відвідувань навчальних занять викладачами кафедри або при обранні за 

конкурсом та за процедурою присудження вченого звання доцента (професора) 

шляхом відвідування навчальних занять завідувачами кафедр. 

Оцінюються: 

-   відповідність змісту заняття програмі дисципліни; 

-   відповідність навчального матеріалу сучасним досягненням у даній галузі 

знань; 

-   рівень володіння навчальним матеріалом; 

-   доступність, логічна послідовність викладання матеріалу; 

-   методичне забезпечення відповідної дисципліни; 

-   застосування активних методів навчання; 

-   професійна етика, культура мовлення тощо. 

За результатами відвідування складається відгук у кафедральних журналах 

взаємного відвідування занять. Результати відвідування обговорюються на 

засіданнях кафедр. 

 Оцінювання рівня педагогічної майстерності викладача з боку здобувачів 

вищої освіти здійснюється шляхом проведення анкетування студентів по 

завершенні викладання певної навчальної дисципліни. Анкетування проводиться 

гарантом освітньої програми, на якій вивчається відповідна дисципліна, в рамках 

заходів з моніторингу якості ОП. 



 

Результати анкетування обробляються на кафедрі для формування 

відповідних рекомендацій та урахування при підготовці звіту з самооцінювання 

якості ОП. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Організацію та якість проведення відкритих занять та взаємовідвідування 

викладачів у І семестрі 2021/22 навчального року вважати задовільною. 

3. Викладачам до 31 січня 2022 року подати інформацію щодо планування 

проведення відкритих занять на ІІ семестр 2021/22 н.р. для складання графіків 

відкритих занять та взаємовідвідування. 

4. Викладачам належно готуватись до проведення подібних заходів. 

 

10. СЛУХАЛИ: Завідуючих кафедр про виконання індивідуальних планів 

викладачів за І півріччя 2021/22 н. р. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома.  

2. За канікулярний період доопрацювати всі прогалини в індивідуальних 

планах викладачів за І півріччя 2021/22 н. р. Контроль покласти на завідувачів 

кафедр. 

3.Внести зміни до індивідуальних планів для додавання в них роботи по 

методичному забезпеченню дистанційного вивчення дисциплін. 

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

відповідальних посадових осіб Інституту. 

 

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

С.О., про виконання плану роботи Вченої ради Чернігівського інституту ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП» у І семестрі 2021/22 н. році та внесення пропозицій в план роботи 

Вченої ради на ІІ семестр 2021/22 н. рік. 

Упродовж і семестру відбулося 5 засідань Вченої ради, 1 з них – 

позачергове. План роботи за І семестр Вченої ради виконано повністю. Окрім 

запланованих питань у зазначений період розглядалися: навчально-методичного 

напряму і виховної роботи, наукового, фінансово-господарського, організаційно-

кадрового, а також питання щодо рекомендації до друку, затвердження планів та 

звітів, наукових проектів та положень, поточні питання.  

Особливу увагу було приділено питанням якості освіти.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Роботу Вченої ради у І семестрі 2021/22 н. році визнати задовільною. 

Водночас слід звернути увагу на якість матеріалів, що подаються на розгляд 

Вченої ради. 

2. План роботи Вченої ради у І семестрі 2021/22 н. році вважати виконаним. 

3. Пропозиції в план роботи Вченої ради Чернігівського інституту МАУП на 

2022 рік подати до 15 січня 2022 року заступнику Голови Вченої ради, к.е.н., 

доценту Назарко С.О. 

 

 

 



 

 

12. ПОТОЧНІ ПИТАННЯ: 

 

12.1. СЛУХАЛИ: Заступника директора з науково-педагогічної роботи 

Назарко С.О., про організацію роботи Інституту в святковий та канікулярний 

період (січень 2022 року) 

УХВАЛИЛИ: Інформацію про організацію роботи Інституту в святковий та 

канікулярний період (січень 2022 року) прийняти до відома. 

 

 

 

Голова 

 

М.І. Мурашко 

Вчений секретар 

 

С.Г. Суворова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


