Протокол № 5
засідання вченої ради
Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
31.05.2021 р.

м. Ізмаїл

Голова вченої ради – проф. Гуменникова Т.Р.
Вчений секретар – ст.викл. Огнєва О.М.
Присутні: 25 осіб
Порядок денний:
1. Про ефективність Moodle середовища в навчальному процесі
Придунайської філії ПрАТ “ВНЗ «МАУП».
Доповідачі: завідувачі кафедр
2. Про результати роботи Придунайської філії Пр АТ «ВНЗ «МАУП» зі
стейкхолдерами у 2021-2022 н.р.
Доповідачі: гаранти освітніх програм доц. Ліганенко І.В.,
доц. Переверза О.Я.
3. Про роботу тьюторів І курсу.
Доповідачі: Андрончик Ю.М., Мурашко І.С., Боденчук С.В.

І. СЛУХАЛИ: завідувачів кафедр доц. Байрамову О.В., к.е.н. Мурашко І.С.,
Філіпову Н.А. з інформацією про роботу в Moodle середовищі (доповіді
додаються).

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2.Продовжити

практику

роботи

в

Moodle

середовищі

з

навчальних дисциплін.
3.Провести

наступний

аналіз

роботи

викладачів

філії

та

підвищення складових рейтингу з неформальної освіти на платформах
Bym-online,

Prometheus,

Ed-Era, Всеосвіта, Дія, На урок тощо у І

семестрі 2021-2022 навчального року.
ІІ. СЛУХАЛИ: гарантів освітніх програм доц. Ліганенко І.В.,
Переверзу О.Я. з інформацією щодо результатів роботи Придунайської
філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» зі стейкхолдерами в 2020-2021н.р.
Проведений аналіз пропозицій стейкхолдерів допоможе вдосконалити
навчальний процес. Запропоновано: звернути увагу на ділову іноземну
(анл.) мову та додати німецьку та румунську мови. Практика складання
договорів, ділове листування. Підвищення цифрової грамотності
студентів (1С Бухгалтерія). Поглиблення навичок логістики. Навички
використання «мозкового штурму» для прийняття управлінських
рішень. Вивчення практичних дисциплін у площині «віртуального
підприємства», тренінги з уміння працювати в команді.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Практикувати листи-запити до стейкхолдерів, на підприємствах
яких працюють чи проходять практику студенти Придунайської філії
Пр АТ «ВНЗ «МАУП» для аналізу пропозицій, врахуванні їх при
формуванні дисциплін за вибором та надання послуг неформальної
освіти кафедрами філії.

ІІІ. СЛУХАЛИ: тьюторів І курсу Андрончик Ю.М., Мурашко І.С.,
Боденчука С.В. з інформацією щодо роботи зі студентами І курсу (доповіді
додаються).

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Продовжити практику індивідуального підходу до студентів І
курсу для забезпечення навчання в змішаній формі (он- та офлайн).

Голова вченої ради

проф. Гуменникова Т.Р.
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ст.викл. Огнєва О.М.

