
Протокол № 10 

засідання вченої ради 

Придунайської філії  ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

19.11.2020 р.          м. Ізмаїл 

 

Голова вченої ради –  проф. Гуменникова Т.Р. 

Вчений секретар  – ст.викл. Огнєва О.М. 

 

Присутні: 21 особа (в онлайн - режимі ) 

 

                                                Порядок денний: 

           1.Наукова студентська робота кафедри права  

                                 Доповідач: завідувач кафедри Н.А.Філіпова  

 

2.Про роботу інституту тьюторів у Придунайської філії Пр АТ «ВНЗ 

«МАУП». 

                                  Доповідач: фахівець з виховної роботи Огнєва О.М. 

 

         І. СЛУХАЛИ: завідувача кафедрою права Придунайської філії 

ПрАТ«ВНЗ «МАУП» Н.А.Філіпову з інформацією щодо результатів 

керівництва студентською науковою роботою: Викладачі кафедри 

здійснюють керівництво науковою роботою студентів згідно з планом роботи 

кафедри у передбачених навчальним планом формах роботи, а саме: 

курсових та дипломних  роботах. Викладачі кафедри здійснювали 

керівництво науковими доповідями студентів для організації й проведення 

студентських науково-практичних конференцій на теми: 

1. «Вектор Європейської інтеграції менеджменту, економіки, освіти і 

права», за результатами якої опубліковано 15 статей; 



2. «Актуальні проблеми юриспруденції», за результатами якої 

опубліковані в різних наукових виданнях 5 статей; 

3. «Стан дотримання правових вимог на сучасному етапі розвитку 

держави» з публікацією 7 доповідей. 

Одна студентська робота представлена на Всеукраїнський конкурс 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей. 

 

           УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Затвердити  план  роботи  кафедри  права  Придунайської філії Пр 

АТ «ВНЗ «МАУП з наукової роботи зі студентами на 2021 рік. 

 

            ІІ. СЛУХАЛИ: фахівця з виховної роботи Огнєву О.М. з інформацією 

щодо роботи інституту тьюторів в Придунайській філії Пр АТ «ВНЗ 

«МАУП»: Тьютори в Придунайській філії проводять свою діяльність 

відповідно до «Положення  про тьюторство в Придунайській філії Пр АТ 

«ВНЗ «МАУП»на підставі розпорядження  директора філії. У межах 

виконання своїх функцій тьютор підпорядкований директору філії та 

відповідає за формування та виконання індивідуального навчального плану, 

практичну й науково-дослідну діяльність здобувача вищої школи. Зрозуміло, 

що роль тьютора зростає з кожним наступним роком навчання студента. Так, 

тьютори Стрілець Г.О., Куля І.Ф., Щокіна В.В., Філіпова Н.А. продовжують 

виконувати обов’язки тьюторів уже другий рік. Контроль за роботою 

тьюторів здійснюється завідувачем випускної кафедри та директором філії. 

 В умовах карантину роль тьюторів ускладнилась тим, що співпраця зі 

студентами перейшла в онлайн-режим. Організаційна та навчальна робота, 

науково-методичний супровід і моніторинг процесу навчання студентів , 

дидактичне, методичне забезпечення освітнього процесу відбуваються 

віртуально. 



Організаційна та навчальна робота тьюторів включає: проведення 

чатів, форумів, вебінарів, інтернет-конференцій, індивідуальних і групових 

консультацій. Науково-методичний супровід здійснюється через надання 

необхідної інформації, допомоги у пошуку ефективних шляхів розв’язання 

освітніх та професійних проблем тощо. У процесі моніторингу навчання 

студентів тьютори роз’яснюють студентам їх права та обов’язки, вимоги, які 

висуваються до рівня засвоєння знань і сформованості компетенцій. Тьютори 

стежать за оптимальним використанням робочого часу студентом, надають 

консультативну допомогу при вирішення будь-яких питань, що пов’язані з 

організацією навчального процесу тощо. 

Саме так працюють  тьютори Андрончик Ю.М., Боденчук С.В., 

Атанасов М.О., які готують щотижневі інструкції для роботи кожного 

студента згідно з рівнем його досягнень, спілкуючись у доброму тоні, 

ввічливо та професійно, додатково спілкуючись з батьками студентів, що 

уникають занять. 

Кращі тьютори філії організують та проводять академічні виховні 

заходи, онлайн-екскурсії, тематичні тижні з професійної спрямованості, а 

також різноманітних творчих конкурсах, проектах тощо. 

 

         УХВАЛИЛИ: 

1.  Інформацію прийняти до відома. 

2. Використати різні форми роботи тьюторів на засадах 

студентоцентрованого підходу в період підготовки студентів до заліково-

екзаменаційної сесії. 

3. Особливу увагу в супроводі студентів під час сесії звернути на 

першокурсників, які проходять етап  адаптації у надзвичайних умовах. 

                         Відповідальні: тьютори, завкафедрами 

 

Голова вченої ради                                             проф.  Гуменникова Т.Р.   

Секретар                                                               ст.викл. Огнєва О.М.  



 

 


