Протокол № 6
засідання вченої ради
Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
02 вересня 2021 р.

м. Ізмаїл

Голова вченої ради – проф. Гуменникова Т.Р.
Вчений секретар – ст.викл. Огнєва О.М.
Присутні: 27 осіб
Порядок денний:
1. Про стан готовності Придунайської філії до нового 2021-2022 н.р.:
перспективи та стратегії розвитку.
Доповідач: проф. ГуменниковаТ.Р.
2. Про результати набору 8-21, 9-21 та вимоги до виконання навантаження
НПП Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП н.р.
Доповідачі: доц. Ліганенко І.В.
3. Про результати неформальної освіти НПП та здобувачів вищої освіти філії.
Вплив неформальної освіти на рейтинг викладача та якість його професійної
діяльності (Аналіз поданих за навчальний рік сертифікатів та свідоцтв
підвищення кваліфікації).
Доповідачі: зав. кафедр Байрамова О.В., Мурашко І.С., Філіпова Н.А.
4. Про результати рейтингу здобувачів вищої освіти денної форми навчання
Доповідач: голова студради філії Думбрава Д.О.

5. Затвердження «Плана роботи Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» на
2021-2022 н.р.».
Доповідач: проф. Гуменникова Т.Р.
6. Затвердження «Плана роботи науково-методичної ради Придунайської філії
ПрАТ «ВНЗ «МАУП» на 2021/22 н. р.».
Доповідач: доц. Ліганенко І.Ф.

І. СЛУХАЛИ: директора Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
проф. Гуменникову Т.Р. з інформацією щодо готовності Придунайської філії до
нового навчального року, перспективах та стратегії розвитку філії в 2021-2022
н.о. (основні напрямки додаються).
УХВАЛИЛИ:
1. Внести зауваження та пропозиції колективу філії до «Стратегії розвитку
Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (2020-2030 рр.).
Відповідальні: викладачі та завкафер (до 12.09.21).
2. Провести опитування серед студентів ІІ-ІVкурсів щодо задоволення
навчальними програмами та рівнем якості освіти.
Відповідальні: тьютори груп, фахівці Вєтрова Н.Г., Федотова А.Р.
(вересень-грудень 2021 р. за окремим графіком розпорядження №4).
3. Організувати навчальний процес згідно з карантинними вимогами.
Відповідальні: викладачі, старости груп
ІІ. СЛУХАЛИ: заступника директора з навчально-методичної роботи філії
доц. Ліганенко І.В. з інформацією щодо результатів набору 8-21, 9-21 та
виконання навчального навантаження викладачами філії: зараховано 139 осіб.

Кількість годин виконана викладачами в повному обсязі. На поточний рік
кількість годин зменшено. Графік навчального процесу складено, потрібно
довести його до відома студентів.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Довести до відома студентів графік навчального процесу на 2021-2022 н.р.
Відповідальні: тьютори груп
ІІІ. СЛУХАЛИ: завідувачів кафедр з інформацією щодо результатів
неформальної освіти НПП та здобувачів вищої освіти філії:
ВИСТУПИЛА: зав. кафедри економіки та менеджменту к.е.н. Мурашко І.С.
(доповідь додається).
ВИСТУПИЛА: зав. кафедри права Філіпова Н.А. (доповідь додається).
ВИСТУПИЛА: лаборант кафедри суспільно-наукових дисциплін Куц Ж.О.
(доповідь додається).
УХВАЛИЛИ:
1. Роботу кафедр філії щодо організації й проведення неформальної
освіти НПП та здобувачів вищої освіти визнати задовільною.
Голосування: 27 – «за», 0 – «проти», 0 – «утримались».
2. Інформацію прийняти до відома та за основу роботи кафедр щодо
визначення кваліфікації викладачів та рейтингу здобувачів вищої освіти.
3. Розмістити здобуті сертифікати неформальної освіти НПП на сайті
Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП».
ІV. СЛУХАЛИ: голову студентської ради Придунайської філії Думбраву Д.О. з
інформацією щодо рейтингового оцінювання студентів: у Придунайській філії
ПрАТ «ВНЗ «МАУП» здійснюється рейтингове оцінювання досягнень
студентів, що є складовою системи забезпечення якості освітньої діяльності та
якості надання освітніх послуг відповідно до «Положення про рейтингове

оцінювання здобувачів вищої освіти в Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ
«МАУП».
Рейтингове оцінювання рівня навчальної, наукової, громадської та
соціальної активності студентів проводиться два рази на рік за результатами
семестрового навчання.
Основним завданням рейтингового оцінювання досягнень студентів є:
- створення інформаційної бази для заохочення студентів;
- мотивація студентів;
- розвиток ініціативи тощо.
Оцінювання проводиться загалом по філії, базуючись на принципах
плановості, об’єктивності, прозорості, гласності, коректності.
Рейтинговий бал студента визначається як сума унормованих балів за
його досягнення у навчанні, науково-дослідній роботі, громадянському,
спортивному та культурному житті філії, у роботі органів студентського
самоврядування та визначається розробленою системою бального оцінювання
досягнень здобувачів вищої освіти за видами діяльності.
Формування

контролюється

навчальною

частиною,

дирекцією,

завідувачами кафедр, студентським самоврядуванням.
Оприлюднення результатів здійснюється на сайті філії.
Рейтинг визначають 75 студентів філії за власним бажанням.
Очолюють рейтинг: В. Давидова, Д. Думбрава, А. Вітенко, С. Соловйов,
П. Домаскін, Б .Радова, Д. Панченко, Л. Пісчанська, А. Левченко, М. Карталяну,
А. Богдан, Д. Жекова, С. Лобанова, М. Николаєва, М. Музика.
Рейтингова оцінка вноситься до резюме, характеристики студента та впливає
на отримання випускного диплома з відзнакою.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.

2. Раді студентського самоврядування поширити інформацію про
рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти в Придунайській філії МАУП з
метою мотивації студентів.
3. Раді студентського самоврядування продовжити проведення занять в
школі лідерства Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» PRO-leadership на І
курсі денної форми навчання.
V. СЛУХАЛИ: директора філії проф. Гуменникову Т.Р. з інформацією
про план роботи Придунайської філії на 2021-2022 н.р. (додається).
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити «План роботи Придунайської філії Пр АТ «ВНЗ «МАУП»
на 2021-2022 н.р.».
VІ. СЛУХАЛИ: доц. Ліганенко І.В. з інформацією щодо плана роботи
науково-методичної

ради

Придунайської

філії

ПрАТ

«ВНЗ

«МАУП»

на 2021\22 н.р. (додається).
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити «План роботи науково-методичної ради Придунайської
філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» на 2021\22 н.р.».

Голова Вченої ради

проф. Гуменникова Т.Р.

Секретар

ст.викл. Огнєва О.М.

