Протокол № 8
засідання вченої ради
Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
16.09.2020 р.

м. Ізмаїл

Голова вченої ради – проф. Гуменникова Т.Р.
Вчений секретар – ст.викл. Огнєва О.М.
Присутні: 22 особи (в онлайн режимі )
Порядок денний:
1.Аналіз результатів діяльності колективу за 2019-2020 н.р. та
визначення стратегій розвитку філії.
Доповідач: директор філії проф. Гуменникова Т.Р.
2.Затвердження планів роботи кафедр на 2020-2021 н.р..
Доповідачі: завідувачі кафедр
3. Затвердження перспективного плану роботи студради та клубу
«Комільфо» ПФ МАУП
Доповідач: фахівець з виховної роботи Огнєва О.М.

І. СЛУХАЛИ: директора ПФ МАУП проф. Гуменникову Т.Р. з
інформацією щодо результатів діяльності філії за 2019-2020 н.р. та стратегії
розвитку філії. Коронавірусна криза стала неочікуваною не лише для
України, але й для всього світового співтовариства. Вона змусила в стислі
терміни суттєво перебудувати діяльність практично всіх ланок суспільства,

змінивши характер виробничих процесів і комунікацій людей. Відповідно до
висновків Світового Банку відбулося падіння світової економіки на 3%, а
економіки України – на 7,2%. Система освіти більшості країн, так і України,
під час пандемії СОVID-19 змушена була перейти переважно на дистанційну
й змішану форми навчання. На тлі цих дестабілізуючих факторів протягом
останнього року відбуваються суттєві перетворення в системі вищої освіти
країни, що впливає на умови функціонування ЗВО. Важлива позиція рівня
конкурентоспроможності та працевлаштування випускників. У зв’язку з цим
кафедри обговорювали та винесли на затвердження Концепції розвитку
кафедр до 2025 року, де планується започаткування нових освітніх програм
на основі нових знань і компетентностей, якими повинен володіти фахівець у
майбутньому. Ці перетворення вимагають від викладачів ефективного
освітнього менеджменту, підвищенню рівня професіоналізму, запровадження
принципів академічної доброчесності, роботи студентського омбудсмена
тощо. Важливою складовою успішного функціонування філії є підвищення
ефективності інформаційної політики та інформаційного супроводження
його діяльності. Основними складовими інформаційного супроводження
освітнього процесу є офіційний сайт філії, фейсбук-сторінки, телеграмканали, які, доповнюючи одне одного, формують цілісне інформаційне
середовище філії.
Якість нашої освітньої діяльності залежить від багатьох складових:
кадрового складу, якості контингенту абітурієнтів, забезпечення якісних
освітніх послуг. На кожному з цих напрямків ми плідно працюємо.
У філії запроваджено механізм системи внутрішнього забезпечення
якості освіти, яка набула комплексного характеру і взаємопов’язано включає
в себе різноманітні види контролю, зокрема: моніторинг залишкових знань,
опитування студентів, опитування роботодавців, внутрішній самоаналіз,
поточний,
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розглядаються на засіданнях кафедр, вчених рад філії.

тощо.

Результати

Одним із ключових індикаторів ефективності нашої діяльності є показник
прийому
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прогресивними, хоча в деякій мірі за рахунок якості.
Суттєвим викликом для забезпечення освітнього процесу стало
оголошення карантинних заходів та переведення навчання в дистанційний
режим. Така ситуація спонукала нас оцінити наявні можливості щодо
проведення освітнього процесу в нових умовах, визначити його сильні та
слабкі
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задоволеності
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викладачами філії стоїть низка важливих завдань у сфері інформатизації
управлінської діяльності, виконання яких дозволить підвищити прозорість та
зручність роботи,забезпечити дієву взаємодію адміністрації та здобувачів
вищої освіти.
Пріоритетним завданням Придунайської філії є всебічний професійний,
соціальний

та

творчий

розвиток

особистості

в

освітньо-науковому

середовищі. На це спрямована навчально-виховна робота філії. Свідомий і
правильний вибір професії як майбутнього шляху людини є невід’ємною
складовою її успіху протягом життя, а відтак професійна орієнтація
здобувачів вищої освіти набуває особливого значення. Це інформування
абітурієнтів щодо можливостей успішного працевлаштування та побудови
кар’єрного шляху за обраним фахом, організація та проведення професійноорієнтованих заходів (дні відкритих дверей, зустрічі з випускниками шкіл та
їхніми батьками, інноваційні марафони, інститут тьюторів тощо).
Підготовці

майбутніх

фахівців,

здатних

самостійно

та

творчо

використовувати у своїй діяльності сучасні досягнення науки і техніки,
розвивати професійні навички, сприяє активна робота органів студентського
самоврядування (посада омбудсмена, скринька довіри, опитування студентів,
робота

клубу

«Комільфо»,

відеоестафета

«Будь

у

ритмі

життя!»,

впровадження рейтингу для здобувачів вищої освіти налагодження роботи з
питань академічної доброчесності тощо).

Упродовж останніх місяців інформаційний центр філії в особі
Куц Ж.О. через наявні інформаційні ресурси надає студентам та
співробітникам актуальну й достовірну інформацію про заходи щодо
запобігання поширенню COVID-19, стан захворюваності, про розробки
наших науковців, спрямовані проти пандемії тощо.
Наукова робота набуває все більшої ваги, активувалася дослідна
робота кафедр та керівництво науковою роботою студентів. Плідно працює
«Юридична клініка», здійснюються додаткові освітні послуги. Одним із
найважливіших

завдань

є

формування

якісного

освітньо-наукового

середовища, в якому новітні наукові знання, передові технології ставали б
невід’ємною складовою освітнього процесу.
У сучасних умовах міжнародна діяльність філії набуває нового
вагомого значення. Потрібна більш глибока міжнародна компонента в усіх
складових діяльності на підготовку конкурентоспроможних фахівців для
роботи у світовому і європейському просторах освіти та науки. Звертаємо
увагу викладачів на необхідність у закордонних стажируваннях, участі в
міжнародних проектах тощо.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Скорегувати плани роботи кафедр та

роботи студентського

самоврядування до умов карантину.
ІІ. СЛУХАЛИ: завідувачів кафедр економіки та менеджменту
к.е.н.Мурашко І.С. та права Філіпову Н.А.з інформацією щодо Концепцій
розвитку кафедр на 2020-2025рр. (додаються).
УХВАЛИЛИ:
1.Затвердити «Концепцію розвитку кафедри економіки та менеджменту
ПФ ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

2. Затвердити «Концепцію розвитку кафедри права ПФ ПрАТ «ВНЗ
«МАУП».
ІІІ.СЛУХАЛИ: фахівця з виховної роботи Огнєву О.М. з інформацією
щодо перспективного планування роботи студентського самоврядування та
клубу «Комільфо» в ПФ Пр АТ «ВНЗ «МАУП» (плани додаються).
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2.

Затвердити

перспективний

план

роботи

студентського

самоврядування та студентського клубу «Комільфо» ПФ ПрАТ «ВНЗ
«МАУП» на 2020-2021 н.р.
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