
Протокол № 7 

засідання вченої ради 

Придунайської філії  ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

21 жовтня 2021 р.          м. Ізмаїл 

 

Голова вченої ради –  проф. Гуменникова Т.Р. 

Вчений секретар  – ст.викл. Огнєва О.М. 

 

Присутні: 26 осіб 

 

Порядок денний: 

 

1.Про стан задоволеності студентів ІІ-ІV курсів заочної форми підготовки 

здобувачів вищої освіти  процесом навчання в ПФ Пр АТ «ВНЗ «МАУП» 

Доповідач: директор філії проф. Гуменникова Т.Р. 

 

2. Керівництво науковою студентською роботою кафедр економіки та 

менеджменту та суспільно-наукових дисциплін 

Доповідачі: к.е.н.Мурашко І.С., доц. Байрамова О.В. 

 

  

І.СЛУХАЛИ: директора Придунайської філії ПР АТ «ВНЗ «МАУП» 

проф. Гуменникову Т.Р. з інформацією щодо ступеню задоволененості 

студентів ІІ-ІV курсів заочної форми навчання процесом навчання в ПФ ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП»: Протягом вересня-жовтня 2021 року на підставі 

розпорядження №4 від 06.09. 2021р. «Про проведення анкетування студентів 

ПФ ПрАТ «ВНЗ «МАУП» за допомогою гул-форм було проведено опитування. 

Анкети розміщені на сайті філії http://izmail.maup.com.ua. 

Проаналізувавши отримані результати 



http://izmail.maup.com.ua/anketuvannya/praktika-studentiv-filii, можна зробити 

наступні висновки: по-перше, процедури оцінювання успішності студентів у 

Придунайській філії ПрАТ ВНЗ «МАУП» є достатньо зрозумілими й 

прозорими; по-друге, студенти заочної форми навчання завжди отримували 

доступ до навчально-методичних матеріалів від викладачів; по-третє, 

переважна більшість опитаних ознайомлені з процедурами подання скарг у 

випадках корупції, булінгу чи сексуального домагання як з боку викладачів, так 

і з боку одногрупників, в тому числі завдяки розміщенню на сайті філії 

відповідних нормативних положень. У цілому академічна, інформаційна, 

психологічна підтримка з боку випускових кафедр та адміністративних служб 

Придунайської філії ПрАТ ВНЗ «МАУП» з приводу вирішення конфліктних 

ситуацій надавалась студентам заочної форми навчання своєчасно і була 

доцільною.  

          Отже, на основі вищенаведених відповідей буде доцільним зробити 

висновок про достатній рівень ефективності навчання в Придунайській філії 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Усі студенти заочної форми навчання в цілому 

задоволені отриманням освіти в МАУП: рівнем застосування технічних засобів, 

формами проведення занять викладачами, забезпеченням методичними 

матеріалами, а також переліком дисциплін, які складають змістовий компонент 

освітніх програм закладу. 

             ВИСТУПИЛИ:  завкафедри права Філіпова Н.А. з пропозицією 

проводити зустрічі студентів заочної форми навчання з адміністрацією ПФ 

МАУП з метою роз’яснення вимог до навчального процесу з урахуванням 

нормативних змін; 

Федосєєв П.М. з пропозицією залучати студентів заочної форми 

навчання до виховних заходів та конференцій. 

  УХВАЛИЛИ: 

1. Стан роботи зі здобувачами вищої освіти заочної форми навчання 

визнати задовільним; 



2. Продовжувати організацію освітнього процесу в інтерактивному 

діалоговому режимі зі застосуванням змішаної форми навчання. 

3. Проводити для кожного набору здобувачів вищої освіти зустрічі з 

адміністрацією на початку сесії в онлайн або офлайн-форматі. 

 

            II. СЛУХАЛИ:  завідувачку кафедри економіки та менеджменту філії 

к.е.н.Мурашко І.С. з інформацєю про керівництво  науковою студентською 

роботою викладачів кафедри економіки та менеджменту: викладачами кафедри 

здійснюється керівництво науковою студентською роботою. Щорічно 

оновлюється тематика курсових та дипломних робіт, за планом кафедри 

готуються та проводяться наукові конференції, студенти беруть участь в 

наукових семінарах та конференціях. Так, з початку навчального 2021-2022 

року проведений семінар з інноваційних методик підготовки спеціалістів з 

румунськими навчальними закладами (10 вересня); студентки Іваненко К., 

Левченко А., Демітрова К. взяли участь у тренінгу зі соціального 

підприємництва, проводяться онлайн-тренінги, запланована звітна науково-

практична студентська конференція  «Проблеми соціально-економічного 

розвитку регіону, країни, світу» (звіт додається). 

Зав.кафедри суспільно-наукових дисциплін Дорошеву А.О.з інформацією 

щодо керівництва науковою студентською роботою кафедри (звіт додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Посилити увагу кафедр до участі в науковій студентській роботі. 

3. Сертифікати та грамоти досягнень студентів філії розміщувати на сайті 

izmail.maup.com ua. 

 

Голова вченої ради                                             проф.  Гуменникова Т.Р.   

 

Секретар                                                               ст.викл. Огнєва О.М.  

 


