
Протокол № 6 

засідання вченої ради 

Придунайської філії  ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

30.06.2020 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.Звіти завідувачів кафедр про освітню діяльність.  

Доповідачі: завідувачі кафедр  

 

2.Освітнє та студентське лідерство як умова підготовки до професійної 

активності.  

                                  Доповідач: фахівець з виховної роботи Огнєва О.М. 

 

  

 

І. СЛУХАЛИ: Звіти завідувачів кафедр про освітню діяльність: 

Завідувач кафедри суспільно-наукових дисциплін доц. Байрамова О.В.: 

Робота кафедри протягом навчального року проводилась за планом. 

Результатом роботи можна вважати  підготовку та проведення  ДЕК в умовах 

карантину. Оцінки нижче рівня «добре» (С) – відсутні. Це стало можливим в 

результаті плідної методичної роботи викладачів кафедри. Упродовж 

навчального року здійснювалося керівництво науковою діяльністю студентів,  

участь в науково-практичних заходах, керівництво набуттям студентами 



додаткових компетенцій на онлайн-курсах. Професорсько-викладацьким 

складом кафедри опубліковані 12 статей у фахових періодичних виданнях 

(українських та закордонних); участь у 23 міжнародних та 7 вітчизняних 

науково- практичних конференціях; здійснювалося керівництво дипломними 

роботами; проводилося рецензування методичних рекомендацій, освітньо-

наукових програм, дисертаційних досліджень, монографій, комплексів 

методичних розробок тощо (звіт кафедри додається). 

 Завідувач кафедри права доц. Переверза О.Я.: Кафедрою права була 

проведена запланована робота: по-перше, науково-педагогічними 

працівниками кафедри розроблені та оновлені робочі програми навчальних 

дисциплін та складені Силабуси навчальних дисциплін, які розпочали 

викладати в другому семестрі 2019-2020 н.р.; по-друге, були підготовлені 

навчально-методичні матеріали, програми, науково-методичні праці (звіт 

додається). 

Завідувач кафедри економіки та менеджменту, к.е.н., доцент Заєць М. А.: 

Викладачами кафедри проведений весь обсяг запланованої роботи. Крім 

навчально- методичної, науково-дослідної роботи здійснювалася плідна 

виховна та профорієнтаційна робота. Уже кілька років Економічний марафон 

під керівництвом викладачів кафедри об‘єднує студентську та шкільну 

молодь, привертаючи увагу до філії викладачів-спеціалістів усіх навчальних 

закладів міста та району (звіт додається). 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Розробити та затвердити на вченій раді Концепції розвитку кафедр 

Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» на 2020-2025рр. 

                    Відповідальні: завідувачі кафедр (вересень-жовтень 2020)  

 

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

щодо розвитку лідерських якостей студентів Придунайської філії. Рада 



студентського самоврядування за пропозицією дирекції філії розглянула 

систему академічного рейтингу та її вплив на рівень професійної підготовки 

фахівців ПФ МАУП. Набір взаємопов’язаних якостей особистості – знань, 

умінь, навичок, здібностей, що входять в поняття «компетенція», формується 

в межах певного кола дисциплін, необхідних для якісної продуктивної 

діяльності в професії. Для студента – це отримання та засвоєння знань в 

умовах системи контролю якості знань, отримання та засвоєння певного 

набору навичок й особистісних якостей в умовах чинних в Придунайській 

філії норм і правил. Рейтингове оцінювання рівня навчальної, наукової, 

громадської та соціальної активності студентів проводитиметься два рази на 

рік за результатами семестрового навчання. Основними завданнями 

рейтингового оцінювання досягнень студентів є створення фактографічної 

інформаційної бази, що всебічно відображає здобуті досягнення кожного 

студента філії в навчанні, науковій та науково-дослідній роботі, його участі в 

громадському, спортивному та культурному житті філії, в роботі органів 

студентського самоврядування. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Розробити «Положення про рейтингове оцінювання здобувачів 

вищої освіти в ПФ ПрАТ «ВНЗ «МАУП» та запропонувати для обговорення 

й впровадження в роботу філії системи академічного рейтингу студентів 

Придунайської філії МАУП. 

Відповідальний: фахівець з виховної роботи філії Огнєва О.М.                  

(до 15 серпня 2020р.). 

 

 

Голова вченої ради                                             проф.  Гуменникова Т.Р.   

 

Секретар                                                               ст.викл. Огнєва О.М.  



 

 


