
Протокол № 9 

засідання вченої ради 

Придунайської філії  ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

 16.12.2021 р.          м. Ізмаїл 

 

Голова вченої ради – проф. Гуменникова Т.Р. 

Вчений секретар  –  Огнєва О.М. 

Присутні: 21 особа 

 

                                                Порядок денний: 

1. Виконання плану роботи вченої ради Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» за 2021 рік.   

                                          Доповідач: директор філії проф. Гуменникова Т.Р.  

       

2. Робота інституту тьюторів у Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ 

 «МАУП» в умовах змішаної форми навчання. 

                                        Доповідач: фахівець з виховної роботи Огнєва О.М. 

 

3. Затвердження складу вченої ради  Придунайської філії  ПрАТ «ВНЗ          

«МАУП» на 2022 рік. 

                                         Доповідач: фахівець з виховної роботи Огнєва О.М. 

 

І. СЛУХАЛИ: директора філії проф. Гуменникову Т.Р. з інформацією щодо 

виконання плану роботи вченої ради в 2021 році:  засідання вченої ради 

проводилися за планом у форматі офлайн та онлайн-зустрічей. Поточні питання, 

які виникали в процесі організації освітньої діяльності, терміново виносилися на 

обговорення, що відбивалося в протоколах вчених рад. Усі питання розглядалися 

на підставі глибокого аналізу відповідних документів та конкретних заходів 

щодо удосконалення навчально-виховного процесу в Придунайській філії. 

Постійна увага до  роботи кафедр Придунайської філії, що відбилася в 

поточному плані роботи вченої ради,  дала можливість отримати друге місце 



серед підрозділів МАУП щодо якості знань здобувачів  вищої освіти в 2020-

2021році. На основі аналізу роботи вченої ради Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» готуються пропозиції щодо плану роботи на наступний рік згідно з 

вимогами Національного агентства із забезпечення якості освіти відповідно до 

рекомендацій щодо роботи закладів вищої освіти. Попередній варіант плану 

роботи вченої ради Придунайської філії на 2022 рік буде наданий для 

обговорення на кафедрах та внесення пропозицій строком до 20.01.22. 

 

                   УХВАЛИЛИ: 

 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Визнати роботу вченої ради Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

за 2021 рік задовільною. 

3. Завідувачам кафедр ознайомити професорсько-викладацький склад з         

проєктом плану роботи вченої ради на 2022 рік до 20.01.2022 року. 

Відповідальні: зав. кафедрами 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: : фахівця  з виховної роботи  Огнєву О.М. з інформацією 

щодо  роботи  інституту тьюторів у Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП»: інститут тьюторів створений та працює в Придунайській філії 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» згідно з Положенням про тьюторів, затвердженому на 

засіданні вченої ради Придунайської філії протоколом № від 06.05.2020                   

року. Тьютори працюють зі студентами при змішаній формі навчання, що 

накладає певний відбиток на форми та методи роботи. Тьютори намагаються  

більше уваги приділяти індивідуальним формам роботи. Треба відзначити 

позитивний досвід роботи тьюторів – Стрілець Г.О.,  Щокіної  В.В.  

Складніше працювати зі студентами першого курсу, які перебувають 

більшу частину навчання проходять дистанційно. Тьютори використовують 

усі можливості для організації виховних заходів. Активно допомагають 

викладацький склад кафедр та рада студентського самоврядування. Завдяки 

цілеспрямованій роботі адміністративних органів філії студенти отримують 

необхідну психологічну підтримку та кваліфіковані поради фахівців.   



Активність студентів та елементи змагання між навчальними групами 

підтримуються визначенням рейтингу студентів та навчальних груп, який 

складається за семестрами. Ефективними формами роботи, за визначенням  

першокурсників, стали  заняття в Школі лідерів, які проводять члени 

студентської ради Придунайської філії (голова ради студентського 

самоврядування - Діна Думбрава) та онлайн - зустрічі з Уповноваженим з прав 

людини в Одеській області. 

 

                   УХВАЛИЛИ:  

 

1. Інформацію взяти до відома.  

2. Визнати роботу інститути тьюторов в Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» задовільною. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: фахівця  з виховної роботи  Огнєву О.М. з інформацією щодо 

змін у складі вченої ради на 2022 рік. У зв’язку зі змінами, що відбулися 

протягом навчального року, пропонується оновлений склад членів вченої ради 

Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» на 2022 рік (додається).   

 

                     УХВАЛИЛИ:  

 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Затвердити запропонований склад членів вченої ради Придунайської філії 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» на 2022 рік. 

 

 

                                                                                                                                       

Голова вченої ради                                            проф. Гуменникова Т.Р.  

                

                   Секретар                                                          Огнєва О.М. 

 

 

 

 



Список членів вченої ради 

 Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ МАУП» на 2022рік 

 
1. Гуменникова Т.Р. – директор Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

2. Огнєва О.М. – фахівець з виховної роботи, секретар вченої ради Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

3. Ліганенко І.В. – заступник директора з навчально-методичної роботи Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

4. Куц Ж.О. – бібліотекар Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

  

5. Сергєєва Л.В. – бухгалтер Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

6. Дорошева А.О. – звідувач кафедри суспільно-наукових дисциплін Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

7. Мурашко І.С. – завідувач кафедри економіки та менеджменту Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

8. Філіпова Н.А. – в.о. завідувача кафедри права Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

9. Байрамова О.В. – к.ф.н. кафедри суспільно-наукових дисциплін Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

10.    10.Мазоха І.С. – к.п.н., доц.  кафедри суспільно-наукових дисциплін    Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

11.Томчук О.Ф. – к.ф.н., доц.. кафедри суспільно-наукових дисциплін Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

12.Каплієнко М.В. – викл. кафедри суспільно-наукових дисциплін Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

13.Матвійчук Т.М.- викл. кафедри суспільно-наукових дисциплін Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

14.Прокоф’єва Л.О. - викл. кафедри суспільно-наукових дисциплін Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

15.Федосєєва П.М. – к.ю.н., доц. кафедри права Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

16.Переверза О.Я. – к.ю.н., ст. викл. кафедри права Придунайської  Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

17.Стрілець Г.О. – к.ю.н., ст. викл. кафедри права Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

18.Щокіна В.В. – ст. викл. кафедри права Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

19.Ніколенко Л.І. - викл. кафедри права Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

20.Літвіненко І.Ю. - - викл. кафедри права Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

21.Кулава М.К. -  ст. викл. кафедри права Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

22.Боденчук Л.Б. – к.е.н., доц. кафедри економіки та менеджменту Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

23.Заєць М.А. – к.е.н., доц. кафедри економіки та менеджменту Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

24.Гуцалюк О.М. – доктор е.н., доц. кафедри економіки та менеджменту Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

25.Дакі Н.І. – ст. викл. кафедри економіки та менеджменту Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

  

26.Куля І.Ф. – викл. кафедри економіки та менеджменту Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

27.Боденчук С.В.  – викл. кафедри економіки та менеджменту Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»  

 

28.Думбрава Д.О. – голова студентської ради самоврядування Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

29. Пісчанська Л.С. – омбудсман студентської  ради самоврядування Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

30.Давидова В. – секретар ради студентського самоврядування Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

 

         


