
Протокол № 4 

засідання вченої ради 

Придунайської філії  ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

3.04.2020 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.Про стан підготовки до Днів науки та студентських наукових 

конференцій. 

Доповідачі: завідувачі кафедр 

 

2.Підготовка до проведення ДЕК на денній та заочній формах 

навчання.  

                                                                   Доповідачі: завідувачі кафедр 

 

3.Затвердження «Положення про організацію і проведення виховної 

роботи в ПФ ПрАТ «ВНЗ МАУП».  

                                                                     Доповідач: Огнєва О.М.   

 

 



І. СЛУХАЛИ: завідувачів кафедр Придунайської філії Кулю І.Ф., 

Переверзу О.Я., Байрамову О.В.з інформацією щодо підготовки кафедр до 

Днів науки та студентських наукових конференцій. Підготовка проводиться 

за планами кафедр. Проведення відбудеться в онлайн режимі.  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Продовжити підготовку до Днів науки та студентських наукових 

конференцій за планами кафедр в онлайн режимі та висвітлити їхнє 

проведення в соцмережах.  

 

ІІ. СЛУХАЛИ: завідувачів кафедр з  інформацією  щодо проведення 

ДЕК на денній та заочній формах навчання в умовах карантину. Завкафедри 

суспільно-наукових дисциплін доц. Байрамова О.В.: В умовах карантину 

організація поточного, семестрового контролю відбувається зі застосуванням 

дистанційних технологій. Керуючись розпорядженням щодо проведення ДЕК 

на денній та заочній формах навчання, організована робота на кафедрі. До 

ДЕК підготовлена документація, графіки та технічна частина. Завкафедри 

економіки та менеджменту Куля І.Ф.: Готуємося до змішаної форми 

проведення ДЕК як в аудиторіях, так і  режимі відеоконференцій. Завкафедри 

права доц. Переверза О.Я.: Потрібна чітка технічна робота з відеозапису, 

аудіозапису, фотофіксації  тощо, щоб захист кваліфікаційних робіт пройшов 

без перешкод. 

 

       УХВАЛИЛИ: 

1.Інформацію прийняти до відома. 

2.Передбачити все необхідне для належного проведення ДЕК в умовах 

карантину. 

 



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

щодо виховної системи в Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» та 

затвердження «Положення про організацію і проведення  виховної роботи в 

ПФ ПрАТ «ВНЗ «МАУП». 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.Затвердити «Положення про виховну роботу в ПФ Пр АТ «ВНЗ 

«МАУП». 

2. Розмістити документ на сайті філії. 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                             проф.  Гуменникова Т.Р.   

 

Секретар                                                               ст.викл. Огнєва О.М.  

 

 


