
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАУП 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Науково-методичної ради 

 

 м. Чернігів                                                                            від «11» січня 2022 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: 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. Бачуріна І.В., к.ю.н. 

Рябченко М.С. 

 

Запрошені: голова Студентської ради Карпенко М.М., к.н. з держ.упр., 

заступник начальника Служби у справах дітей Чернігівської обласної 

державної адміністрації – начальник відділу соціального захисту та 

профілактичної роботи Оліфіренко Ю.І. 

 

Порядок денний: 

1. Про участь та результативність роботи викладачів у науково-

методичних об’єднаннях м. Чернігова, області та регіону 

2. Підсумки наукової роботи кафедр за І семестр 2021/22 н. р. 

3. Аналіз якості підготовки студентів денної форми навчання за 

підсумками зимової заліково-екзаменаційної сесії. 

4. Про  організацію  навчального  процесу  з  використанням  технологій  

дистанційного навчання. 

5. Про активізацію участі стейкхолдерів на всіх етапах реалізації 

освітньої траєкторії. 

 

Хід засідання: 

 

1. Слухали: інформацію співголови к.е.н., доцента Мурашка М.І. про 

участь та результативність роботи викладачів у науково-методичних 

об’єднаннях м. Чернігова, області та регіону. 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Завідувачам кафедр активізувати роботу викладачів щодо участі та 

результативності роботи у науково-методичних об’єднаннях м. Чернігова, 

області та регіону. 

 

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

підсумки наукової роботи кафедр за І семестр 2021/22 н. р. 

Зазначила, що за результатами науково-дослідної діяльності видаються 

збірки наукових праць, монографії, навчальні посібники, підручники, 
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публікуються статті, тези доповідей на наукових конференціях, захищаються 

кандидатські дисертації, а також складається відповідна звітна документація. 

За результатами роботи кафедри готують звіти про науково-дослідну 

діяльність за півріччя та календарний рік за формою, що визначається наказом 

ректора Академії. 

Щорічне оцінювання наукових результатів за темою НДР, які 

виконуються відповідно до зведеного тематичного плану НДР Інституту, 

здійснюється шляхом їх обговорення на Вченій раді із залученням експертів з 

числа провідних науковців та фахівців Університетів, інших установ та 

організацій (за згодою). 

 

За результатами виконання планових наукових досліджень 

штатними співробітниками у 2021 році: 
 

Розроблено 

навчально - 

методичних 

матеріалів, 

програм, 

тестів 

Надруковано Охоронні документи 

Наукових 

статей, 

загалом 

У тому числі 

у фахових 

виданнях 

У тому числі 

у виданнях 

що індексо-

вані у  

Scopus 

Кількість 

діючих у 

2020 р. 

патентів та 

винаходів; 

 

Кількість 

отриманих у 

2020 р. 

патентів та 

винаходів 

22 15 4 - 1 1 

 

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента (Назарко 

С.О.). Захист дисертації  відбувся  23.12.2021 року на  засіданні разової 

спеціалізованої  вченої  ради  ДФ 79.051.010 в Національному університеті 

«Чернігівська політехніка» за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95,  ауд. 

319. 

Захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Коваль Крістіни 

Павлівни на тему «Механізми удосконалення надання соціальних послуг на 

основі європейських стандартів соціального захисту населення».  Спеціальність 

073 «Менеджмент». 

 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Підвищити публікаційну активність науково-педагогічних працівників 

Інституту в українських і зарубіжних виданнях. 

 

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

аналіз якості підготовки студентів денної форми навчання за підсумками 

зимової заліково-екзаменаційної сесії. 

Зазначила, що успішність складає 97,3 %, якість 36,1, і середній бал 

успішності 3,4. 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Обговорити результати на засіданнях кафедр, звернути увагу на 

дисципліни з яких якісний показник менше 50 %. 

3. Розробити заходи покращення якості навчального процесу. 
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4. Слухали: інформацію співголови к.е.н., доцента Мурашка М.І. який 

підкреслив про необхідність використання сучасних комп’ютерних та 

мультимедійних технологій в навчальному процесі по дисциплінах кафедр за 

допомогою яких студенти отримують ґрунтовні знання, зазначив, що 

візуалізація активізує навчальний процес. 

 

Ухвалили:  
1. Інформацію прийняти до відома та виконання.  

2. Викладачам кафедри оновлювати лекційний і практичний матеріал в 

електронному вигляді. 

 

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

активізацію участі стейкхолдерів на всіх етапах реалізації освітньої траєкторії. 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання.  

2. Залучати стейкхолдерів на всіх етапах реалізації освітньої траєкторії. 

 

 

Співголова                                                          С.О.Назарко 

 

Секретар                                                           С.Г. Суворова 

 
 

 


