
            ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                  

                                                                                                               вченою радою Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ» 

МАУП 

            Протокол  № __ від  «__»_____ 2021р. 

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН 

РОБОТИ  

вченої ради Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ» МАУП» 

на 2021 рік 

 

 

термін Питання, що виносяться на розгляд Доповідають, 

звітують 

Дата 

проведення 

січень  

1. Затвердження плану роботи вченої ради ПФ ПрАТ  «ВНЗ» 

МАУП» на 2021р. 

2. Результати роботи викладачів кафедр згідно  з 

«Положенням про рейтинг науково-педагогічних працівників  

та кафедр ПрАТ « ВНЗ» МАУП». 

3. Затвердження планів рекламної роботи кафедр філії на ІІ 

семестр 2020-2021 н.р. 

 

проф.Гуменникова 

Т.Р. 

 

 

 

Кулава М.К. 

 

   Завідувачі кафедр 

 

15 січня 

2021 

лютий 1. Результати складання заліково-екзаменаційної сесії на 

денній формі навчання.  

2.Аналіз набору студентів за 2020  н.р. та про зміни  в 

правилах прийому. 

3.Стан підготовки до ліцензування спеціальностей фахового 

 доц. Ліганенко І.В. 

 

Ізотова І.В. 

проф. Гуменникова 

Т.Р., Філіпова Н.А., 

  19 лютого 

2021 



молодшого бакалавра к.е.н. Мурашко І.С. 

березень 1. Аналіз викладацької діяльності в онлайн - навчанні, 

вихованні та рекламній діяльності (за результатами 

анкетування). 

2. Підготовка до пробного та основного етапу проведення 

ЗНО на базі Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ МАУП». 

3. Результати роботи кафедр філії з питань академічної 

доброчесності. 

 

 

 

Завідувачі кафедр, 

Центр опитування ПФ 

 

Кулава М.К. 

 доц. Байрамова О.В., 

завідувачі кафедр 

19 березня 

2021 

квітень 1. Стан підготовки до Днів науки та студентських наукових 

конференцій. 

2. Підготовка до проведення ДЕК на денній та заочній формах 

навчання. 

3.Стан підготовки до акредитації спеціальності “Менеджмент” 

за ОКР бакалавр.  

 

 

Завідувачі кафедр 

 

Завідувачі кафедр 

 

 к.е.н. Мурашко І.С. 

  

16 квітня 

2021 

травень 1. Про ефективність Мудл-середовища в навчальному процесі 

ПФ МАУП (за результатами анкетування Центра опитування) 

. 

2. Про результати роботи ПФ МАУП зі стейкхолдерами в 

2020-2021 н.р. 

3. Звіт про роботу тьюторів згідно з «Положенням про 

тьютора в ПФ ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (з досвіду роботи). 

 

 

Куц Ж.О., тютори І 

курсу, Центр 

опитування ПФ 

 

Завідувачі кафедр 

Огнєва О.М.,    

тьютори  І-ІІ курсів 

6 травня 

2021 



 

червень 1.Звіти завідувачів кафедр про освітню діяльність 

2.Про результати неформальної освіти викладачів та студентів 

ПФ МАУП (Аналіз поданих за навчальний рік сертифікатів та 

свідоцств підвищення кваліфікації).  

3.Результати рейтингу студентів денної форми навчання. 

 

Завідувачі кафедр 

 

Кулава М.К. 

Огнєва О.М. 

24 червня 

2021 

серпень 1.Стан  готовності філії до початку нового навчального 2021-

2022 н. р. 

2.Навчальне навантаження та введення в дію Положень щодо 

вдосконалення освітнього процесу філії. 

 

      Директор філії  

 проф. Гуменникова 

Т.Р. 

 

      доц. Ліганенко І.В. 

27 серпня 

2021 

вересень 1.Аналіз результатів діяльності колективу за 2020-2021 н.р.  та 

визначення стратегій розвитку філії. 

2.Затвердження  планів  роботи  кафедр  на  2021-2022  н.р. 

3. Затвердження плану виховної роботи філії. 

Директор філії  

проф.Гуменникова 

Т.Р. 

Завідувачі кафедр 

Огнєва О.М. 

22 вересня 

2021 

жовтень 1.Про стан задоволеності студентів ІІ-ІV курсів процесом 

навчання в ПФ ПрАТ «ВНЗ «МАУП».  

2. Керівництво науковою студентською роботою кафедр 

економіки та менеджменту та суспільно-наукових дисциплін. 

 

 

проф.Гуменникова 

Т.Р. 

 

   к.е.н. Мурашко І.С., 

   доц. Байрамова О.В. 

21 жовтня  

2021 

листопад 1.Участь студентів у соціальних проектах, програмах та 

тренінгах (за результатами опитування студентів). 

2. Про підвищення кваліфікації викладачів філії та їх 

відповідність у викладанні дисциплін у філії: академічна та 

професійна кваліфікації. 

 

Голова  студради 

 

 доц. Ліганенко І.В, 

 Кулава М.К. 

18 

листопада 

2021 



 

 

грудень 1.Про наукову роботу кафедр філії та перспективи діяльності 

на 2022 рік. 

2. Робота інституту тьюторів у ПФ МАУП 

3. Виконання плану роботи вченої ради Придунайської філії за 

2021р. 

Завідувачі кафедр 

 

проф.Гуменникова 

Т.Р. 

 

Огнєва О.М. 

16 грудня 

2021 

 


