Протокол № 2
засідання вченої ради
Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
24.02.2020 р.

м. Ізмаїл

Голова вченої ради – проф. Гуменникова Т.Р.
Вчений секретар – ст.викл. Огнєва О.М.
Присутні: 30 осіб
Порядок денний:
1. Результати складання заліково-екзаменаційної сесії на денній формі
навчання. Відрахування студентів: причини неуспішності в навчанні (за
результатами опитування студентів філії про якість подання освітніх
послуг).
Доповідач: студентка 4-го курсу Т.Усова
2.Аналіз набору студентів за 2019 н.р. та про зміни у роботі відбіркової
комісії та правилах прийому.
Доповідач: І.В.Ізотова
3.Про надання послуг неформальної освіти кафедрами філії.
Доповідачі: завідувачі кафедр
4. Про підготовку до проведення пробного та основного етапів проведення
ЗНО на базі Придунайської філії МАУП.
Доповідачі: Тишик І.С., Кулава М.К.
І. СЛУХАЛИ:заступника директора філії доц. Ліганенко І,В., з інформацією
про результати складання зимової сесії на денній формі навчання.
Результати складання сесії: успішність – 96,7%; якість – 35%; середній бал
4,0. Є відраховані студенти. Були зроблені графіки перескладань. Проблеми

зі студентами, які навчаються за українсько-польською програмою. Студенти
не виконали вимог. Треба звернути увагу тьюторів. Попередити, що для цих
студентів не передбачені перескладання в літню сесію.
ВИСТУПИЛА: студентка IV курсу, відповідальна за навчальний сектор у
студентській раді самоврядування з інформацією щодо мотивації навчання.
За результатами проведення опитування серед студентів та випускників
Придунайської філії щодо якості освітніх послуг серед випускників філії
різних років. В опитуванні взяли участь 31 випускник. Ось як виглядають
результати їхніх відповідей: навчанням в Придунайській філії повністю
задоволені 77,4% опитаних; цікавим навчання виявилось для 81,7%; як
ґрунтовні й достатні отримані знання оцінюють 93,6%; 71% опитаних
вважають, що знання стали їм у нагоді в подальшому житті та професійній
діяльності; 77,4% оцінили програму навчання як оптимальну, а ось
співвідношення теоретичних знань, що забезпечувалися практичними
навичками, позитивно оцінили лише 56,7%, проте були задоволені
проходженням навчальних виробничих практик 90,3%.
Студентам ІІ-ІV курсів денної форми навчання було запропоновано
відповісти на запитання щодо організації навчального процесу в закладі
вищої освіти. В опитуванні взяли участь 72 студенти. У цілому вони
позитивно оцінюють організацію навчального процесу в навчальному
закладі. Так, 97,2% опитаних відмитили, що в процесі вивчення наукових
курсів були доступні методичні матеріали з навчальної дисципліни,
Засвоєнню навчальних дисциплін сприяло те, що під час лекцій викладачі
використовували інтерактивний (діалоговий) спосіб із зворотнім зв’язком,
прощо повідомили 97,2% студентів. Основними формами проведення
семінарських та практичних занять були виступи студентів з підготовленими
доповідями перед аудиторією (відмітили 53,4%).
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.

2. Ознайомитися на сайті з діаграмами з кожної дисципліни.
3. Провести наступний аналіз результатів навчання та опитування за
результатами навчання у ІІ семестрі навчального року.
ІІ. СЛУХАЛИ: спеціаліаліста з набору студентів

І.В.Ізотову з

інформацією щодо набору студентів. У 2018 році контингент складав
564 студенти, з них 467 – заочної форми та 96 – денної. За 2018 рік
набрано 247 студентів. З них за польсько-українською програмою 99,
за ліцензіями 148. На початок 2019 року контингент складав 637
студентів. З них 509 – заочної та 128 – денної форм навчання. За 2019
рік прийнято 240 студентів: 122 – за польсько-українською та 118 – за
ліцезіями. У 2019 році контингент виріс на 12%. На сайті є нові
правила прийому.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
ІІІ. СЛУХАЛИ: завідувачів кафедр з

інформацією про надання послуг

неформальної освіти кафедрами філії. Кафедрою економіки

(Куля І.Ф.)

організовані бухгалтерські курси 1С; кафедра права (Переверза О.Я.)
продовжує і розвиває роботу юридичної клініки, написання мотиваційних
листів, підготовка до ЗНО з права, планується підготовка медіаторів права.
Кафедра суспільно-наукових дисциплін (доц..Байрамова О.В.) здійснює
атестацію держслужбовців щодо знання державної мови, а також організує
бізнес-аналіз в MS Excel Pytfon Gava Script, а також організовані курси для
пенсіонерів «Комп’ютерна грамотність».
УХВАЛИЛИ:
1. Розширити

можливості

надання

послуг

неформальної

кафедрами, а саме:
- в написанні претензійних листів абітурієнтам;

освіти

- -у проведенні психологічних майстер-класів.
ІV. СЛУХАЛИ: відповідальну за проведення ЗНО на базі Придунайської
філії МАУП Тишик І.С. з інформацією щодо підготовки до пробного та
основного етапів проведення ЗНО в 2020 році.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Провести роботу з сертифікації учасників проведення ЗНО.
Голова вченої ради

проф. Гуменникова Т.Р.

Секретар

ст.викл. Огнєва О.М.

