
Протокол № 3 

засідання вченої ради 

Придунайської філії  ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

23.03.2020 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.Аналіз діяльності кафедр в онлайн навчанні, вихованні та рекламній 

діяльності.   

Доповідачі: завідувачі кафедр, Рященко О.І. 

 

2.Про стан протипожежної безпеки та підготовку викладачів філії до 

дій в нестандартних екстремальних ситуаціях.  

                    Доповідачі: Манчук П.П.,  Гуменникова Т.Р., Кулава М.К. 

 

3.Про результати роботи кафедр філії з питань академічної 

доброчесності.  

                                               Доповідачі: завідувачі кафедр   

 

 

І. СЛУХАЛИ: завідувачів кафедр філії (Кулю І.Ф., Переверзу О.Я., 

Байрамову О.В.) з аналізом діяльності кафедр в онлайн навчанні, вихованні 

та рекламній діяльності. Робота проводиться за встановленими контактами зі 

студентами денної та заочної форм навчання за розкладом. Виконуються всі 



вимоги. Надаються консультації щодо проведення навчальних занять в 

системі Zoom тощо. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Продовжити навчальну, виховну та рекламну роботу кафедр за 

планами в онлайн режимі.  

 

ІІ. СЛУХАЛИ: заступника директора з господарської частини 

П.П.Манчука з інформацією щодо стану протипожежної безпеки та 

підготовки викладачів філії до діяльності в нестандартних екстремальних 

ситуаціях. Проведена протипожежна сигналізація, усі викладачі пройшли 

інструктаж щодо дій в екстремальних ситуаціях. Практичні заняття проведені 

запрошеними спеціалістами. За наказом директора філії призначені 

відповідальні за протипожежну безпеку. Куратори та тьютори груп провели 

відповідну роботу зі студентами. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: завідувачів кафедр з  інформацією  щодо результатів 

роботи кафедр філії з питань академічної доброчесності. Завкафедри         

доц. Байрамова О.В.: Пройшли обговорення  «Положення про 

доброчесність» зі студентами всіх курсів. Завкафедри економіки та 

менеджменту Куля І.Ф.: Усі курсові та дипломні роботи перевіряються 

відповідною системою на плагіат тощо. Завкафедри права доц. Переверза 

О.Я.: Загальні положення потребують конкретизації щодо специфіки 

навчання на кожній спеціальності, тому є необхідність розробки питань 

академічної доброчесності кожною кафедрою. 

 



       УХВАЛИЛИ: 

1.Інформацію прийняти до відома. 

2.Розмістити «Положення про академічну доброчесність в 

Придунайській філії МАУП» на сайті філії для подальшого 

обговорення. 

3.Кафедрам розробити специфіку вимог з питань академічної 

доброчесності для кожної спеціальності (до 1 липня 2020р.). 

4. Оформити інфографіку з академічної доброчесності в Придунайській 

філії (до1серпня 2020р.).                                              

                                                           Відповідальний: доц. Байрамова О.В. 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                             проф.  Гуменникова Т.Р.   

 

Секретар                                                               ст.викл. Огнєва О.М.  

 

 


