Протокол № 3
засідання вченої ради
Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
22 березня 2021 р.

м. Ізмаїл

Голова вченої ради – проф. Гуменникова Т.Р.
Вчений секретар – ст.викл. Огнєва О.М.

Присутні: 36 осіб (онлайн)
Порядок денний:

1. Про створення ради стейкхолдерів. Обговорення та затвердження
Положення про раду роботодавців.
Доповідачі: директор, проф. Гуменникова Т. Р., в.о. зав. кафедри
права Філіпова Н. А.

2. Про результати

вибору вибіркових дисциплін студентами філії.
Затвердження «Положення про вибіркові дисципліни Придунайської
філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП».
Доповідач: к.е.н., доцент Ліганенко І. В.

3. Про результати роботи кафедр філії з питань академічної доброчесності.
Доповідачі: зав. кафедр Байрамова О. В., Філіпова Н. А.,
Мурашко І. С.

4. Затвердження Положень про навчальні лабораторії кафедр: «Кабінет
менеджера»,
навчання».

«Зала

судових

засідань»,

«Лабораторія

Доповідачі: зав. кафедр Філіпова Н. А., Мурашко І. С.

дуального

5. Затвердження Положення філії про директорат.
Доповідач: Кулава М. К.

6. Затвердження Положення про відбіркову комісію.
Доповідач: Ізотова І. В.

7. Затвердження «Методичних рекомендацій до виконання контрольних
робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни «Організація і
управління підприємствами». Упорядники: Бондарчук С.В., Бондарчук
Л.Б.
Доповідач: доц. Ліганенко І.В.
І. СЛУХАЛИ: директора Придунайської філії, проф. Гуменникову Т.Р. з
інформацією про необхідність створення ради стейкхолдерів у філії, а
також «Положення про раду роботодавців», яке регулює її діяльність.
ВИСТУПИЛА: в.о. завідувача кафедри права Філіпова Н.А. з
інформацією щодо задач та регламенту дії ради стейкхолдерів,
зазначених у «Положенні про раду роботодавців».

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Затвердити «Положення про раду роботодавців», оприлюднити
документ на сайті філії, направити «Положення про раду роботодавців»
стейкхолдерам, які співпрацюють за ОП.

ІІ. СЛУХАЛИ: заступника директора з навчально-виховної роботи,
доц. Ліганенко І.В. з інформацією щодо результатів вибору студентами
філії вибіркових дисциплін, що регламентуються «Положенням про
вибіркові дисципліни Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
(додається). Вібір дисциплін плануємо провести на відеозустрічах зі
студентами І-ІІІ курсів за напрямками «Право», «Менеджмент», які
відбудуться 01.04 об 14.30 за участю викладачів Гуменникової Т.Р.,
Ліганенко І.В., Байрамової О.В., Томчука О.Ф., Мазохі І.С. Для
студентів спеціальності «Право» за участі викладачів Переверзи О.Я. та

Баліцького О.Ю. конференція, на якій окремо презентуємо правові
вибіркові дисципліни, почнеться о 15.00. Для студентів ІІ курсу
напрямку економіка відеоконференція щодо вибіркових дисциплін
відбудеться за участі викладачів Гуменникової Т.Р., Боденчук Л.Б., Дакі
Н.І,, Каплієнка М.В., Приходько О.Ю., Баєвої Т.Д. 02.04 о 14.30.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Затвердити «Положення про вибіркові дисципліни Придунайської
філії Пр АТ «ВНЗ «МАУП».
3. Провести відеоконференції зі студентами І-ІІІ курсів, на яких
виступити провідним викладачам з анонсами вибіркових дисциплін.
Відповідальні: завідувачі кафедр

ІІІ. СЛУХАЛИ: завідувачів кафедр з інформацією щодо результатів
роботи кафедр з питань академічної доброчесності:
В.о. зав.кафедри права Філіпову Н.А. (звіт додається);
Зав.кафедри суспільно-наукових дисциплін доц. Байрамову О.В. (звіт
додається);
Зав.кафедри економіки та менеджменту к.е.н. Мурашко І.С. (звіт
додається).
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Продовжувати роботу кафедр з питань академічної доброчесності,
керуючись планом роботи з академічної доброчесності в ПФ МАУП.
ІV.СЛУХАЛИ: директора Придунайскої філії проф.. Гуменникову Т.Р. з
пропозицією

- розглянути Положення про навчальні лабораторії кафедр,

Кабінет менеджера та Лабораторію дуального навчання на наступному

засіданні Вченої ради філії, а ІV питання затвердити в такій редакції: Розгляд
та затвердження «Положення про навчальну лабораторію кафедри права «Зал
судових засідань».
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухати ІV питання порядку денного засідання Вченої ради
Придунайської філії в такій редакції: Розгляд та затвердження «Положення
про навчальну лабораторію кафедри права «Зал судових засідань». Доповідач:
в.о.зав.кафедри Філіпова Н.А.
СЛУХАЛИ: в.о.зав.кафедри права Філіпову Н.А. з інформацією щодо
«Положення про навчальну лабораторію кафедри права «Зал судових
засідань».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити «Положення про навчальну лабораторію кафедри права «Зал
судових засідань» та розмістити його на сайті філії.
V. СЛУХАЛИ: інспектора з кадрів Кулаву М.К. з інформацією щодо
затвердження «Положення Придунайської філії Пр АТ «ВНЗ «МАУП» про
директорат».
УХВАЛИЛИ:
1.Затвердити «Положення Придунайської філії Пр АТ «ВНЗ «МАУП» про
директорат» та розмістити документ на сайті філії.
VІ. СЛУХАЛИ: фахівця відбіркової комісії Ізотову І.В. з інформацією
щодо затвердження «Положення про відбіркову комісію».

УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити «Положення про відбіркову комісію» та розмістити на сайті
філії.
VІІ. СЛУХАЛИ: заступника директора з навчально-методичної роботи
доц. Ліганенко І.В. з інформацією щодо затвердження «Методичних
рекомендацій до виконання контрольних робіт студентами заочної форми
навчання

з

дисципліни

«Організація

і

управління

підприємствами».

Упорядники: Боденчук С.В., Боденчук Л.Б.

УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити та рекомендувати до друку «Методичні рекомендації до
виконання контрольних робіт студентами
дисципліни

«Організація

і

управління

заочної форми навчання з
підприємствами».

Упорядники:

Боденчук С.В., Боденчук Л.Б.

Голова

проф. Гуменникова Т.Р.

Секретар

Огнєва О.М.

Звіт
Про проведення заходів з питань дотримання студентами
Академічної доброчесності в ПФ МАУП
викладачами кафедри права
З метою підвищення рівня академічної доброчесності науково-педагогічними
працівниками кафедри права Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ МАУП» в період 2020-2021
н.р. було проведено наступні заходи:
1) в вересні 2020 р. та в лютому 20021 р. к.ю.н., ст.викладач Переверза О.Я., в
процесі ознайомлення студентів з силабусами навчальних дисциплін «Кримінальний
процес», «Основи антикорупційної діяльності», «Криміналістика», «Кримінологія»,
«Правове регулювання захисту економічної конкуренції», «Правові засади менеджменту»,
акцентувала увагу студентів на розділі 9, який присвячений академічній доброчесності та
ознайомила їх з Положеннями щодо впровадження системи академічної доброчесності
Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» та кафедри права з переходом до офіційного
сайту філії.
2) в жовтні-листопаді 2020 р. кураторами та тьюторами 1-4 курсів спеціальності
081 «Право» (Андрончик Ю.М., Стрілець Г.О., Щокіною В.В. та Філіповою Н.А.) було
проведено сертифікацію здобувачів вищої освіти з питань академічної доброчесності на
он-лайн платформі Prometheus «Академічна доброчесність в університеті»;
3) в листопаді 2020 р. викладачем Щокіною В.В. було проведено захід з
ознайомлення здобувачів вищої освіти, які навчаються на 3 курсі, з поняттями та
принципами Академічної доброчесності згідно Положення щодо впровадження системи
академічної доброчесності Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
4) в листопаді 2020 р. та в березні 2021 р. викладачами Андрончик Ю.М.,
Кулавою М.К., Філіповою Н.А. було проведено бесіди зі студентами 2, 3 та 4 курсу на
тему «Забезпечення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу у
Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» а також на тему «Перевірка текстів курсових
робіт на плагіат в Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ МАУП»
5) в лютому 2021 р. викладачем Щокіною В.В. було проведено бесіду зі
студентами 1 курсу на тему «Академічна доброчесність у навчанні – ключ до успіху в
боротьбі зі злочинністю»
7) в березні 2021 р. к.ю.н., ст.викладачем Переверзою О.Я. були проведені бесіди
та детальне ознайомлення здобувачів вищої освіти 2,3,4 курсів спеціальності 081 «Право»
з Положенням щодо впровадження системи забезпечення академічної доброчесності
кафедри права Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
8) в березні 2021 р. викладачем Щокіною В.В. було проведено бесіду зі студентами
4 курсу «Нормативно-правова база академічної доброчесності».
В.о.зав.кафедри права

Філіпова Н.А.

Звіт
кафедри суспільно-наукових дисциплін
Про проведення заходів з питань дотримання принципів Академічної
доброчесності у Придунайської філії МАУП на 2020-2021 н.р.
№

Назва заходу

Група

Розробка Положення про порядок виявлення
та
встановлення
фактів
порушення
академічної доброчесності
Розробка «Положення
про
перевірку
академічних та наукових текстів на плагіат»
Розробка «Плану заходів щодо поширення
принципів та вимог академічної доброчесності
у Придунайської філії МАУП на 2020-2021
н.р».
Ознайомлення студентів 1 курсу з:
Розширеним глосарієм термінів та понять ст.
42 «Академічна доброчесність» Закону
України«Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.)
Кодексом
академічної
доброчесності
Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/kodeks_akademichna-dobrochesnist.pdf
Проведення
тематичного
заняття
зі
студентами 1 курсу «Плагіат у вищій освіті:
порівняльний аналіз досвіду України та
США» знайомство з кращими практиками
американських ЗВО
Систематичне проведення бесід з проблем
академічного письма на основі Методичних
рекомендацій та програми курсу Основи
академічного письма (Створено в рамках
Проекту сприяння академічній доброчесності
в Україні – SAIUP у партнерстві із
Міністерством освіти і науки України та за
підтримки Посольства США в Україні)
Проведення опитування та дискусії серед
студентів 2 курсу на тему «Чому студенти
списують»
Участь у вебінарі «Ініціатива академічної
доброчесності та якості освіти» (SAIUP)

Строки
виконання
Серпень
2020
Серпень
2020
Серпень
2020

920 Польша

Жовтень
2020

9-20
Польша

Листопад
2020

9-20
Польша

Жовтеньлистопад
2020

8-19Б1УБ,
ОА, УПП,
Пс
8-20
Б1ПрД

Березень
2021
Лютий
2021

Проведення бесіди зі студентами 2 курсу
«Поняття
та
принципи
Академічної
доброчесності»
9-19
(http://maup.com.ua/ua/navchannya-uБ1ППі
maup/akademichna-dobrochesnist.html
http://izmail.maup.com.ua/studentu/akademichnadobrochesnist/)

березень
2021

9-18
Б1УПП,
Березень
Лекція на тему «Основи академічної 4-20
2021
доброчесності»
Б1ФеБ,
ПкС, БуП
(з/в)
9-19Б1ППІ
2 курс;
9-20Ознайомлення студентів 2 курсу з поняттями
Б1ППІ
та принципами Академічної доброчесності
1 курс;
згідно по інформації з сайту МАУП
9-19-Б1УБ,
9-19-УпБ,
9-19-Б1ОА
2 курс
Листопад
Ознайомлення з нормами законодавства про 9-20
2020
авторське право і суміжні права
Польша
Участь у освітніх вебінарах та онлайн-курсах
з питань академічної доброчесності з
отриманням відповідного сертифікату
Знайомство з серією інформаційних бюлетенів
“Академічна доброчесність Infobulletin”, які
розроблені
Американськими Радами з
міжнародної освіти за сприяння Посольства
США в Україні (Відділу преси, освіти та
культури), Міністерства освіти і науки
України та Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти. Теми:
«Поради щодо забезпечення доброчесного
навчання», «Як протидіяти неправдивому
авторству?», «Студентський плагіат»
Навчальні
відеоматеріали,
які
розроблені Проєктом «Ініціатива академічної
доброчесності
та
якості
освіти»
(Academic Integrity and Quality Initiative
–

9-20 Б1Пс

Жовтеньгрудень
2020

9-20
Польша

Жовтеньгрудень
2020

9-20
Польша

Жовтеньгрудень
2020

Academic IQ)
Теми: «Політика ЗВО із запобігання плагіату»,
«Мистецтво
академічного
письма»,
«Академічна
доброчесність:
студентські
ініціативи»

Зав. кафедри суспільно-наукових дисциплін

О.В. Байрамова

Звіт
Кафедри економіки та менеджменту
про проведення заходів з питань дотримання студентами
академічної доброчесності в ПФ МАУП
№
з/
п
1

1

2
3

Назва заходу

Кур
си

Виклад
ачі

2

3

4
Куля
І.Ф.,
Баєва
Т.Д.,
Дакі
Н.І.,
Боденчу
к С.В.,
Мурашк
о І.С.,
Приход
ько
О.Ю.,
Ліганен
ко І.В.,
Чернова
Л.О.

Ознайомлення студентів з поняттям та принципами
Академічної доброчесності згідно положення філії

Ознайомлення студентів 3-4 курсу згідно Положень
gttp://maup.com.ua/ua/navchannya-umaup/akademichnadobrochesnist.html
Проведення бесід зі студентами курсу по інфографіці,
розміщеній в бібліотеці філії

4

Консультування студентів щодо написання курсових
та магістерських робіт з урахуванням принципів
Академічної доброчесності

5

Проведення бесіди зі студентами «Методика написання
наукової статі» з урахуванням принципів Академічної
доброчесності.

6

Проведення бесіди зі студентами «Методика написання
наукової статі для фахових наукових видань» з
урахуванням принципів Академічної доброчесності.

1, 2,
3, 4

3,4
3

2,3,4

2,
3,4

3,4

Баєва
Т.Д.
Дакі
Н.І.
Боденчу
к Л.Б.,
Мурашк
о І.С.,
Ліганен
ко І.В.,
Дакі
Н.І.
Боденчу
к Л.Б.,
Мурашк
о І.С.,
Дакі
Н.І.,
Куля
І.Ф.
Боденчу
к Л.Б.,
Боденчу
к С.В.,

Терміни
викона
ння
5

Перший
семестр
2020р.,
березень
2021р.

Перший
семестр
2020р.
Березень
2021

регуляр
но

Перший
семестр
2020р.

Перший
семестр
2020р.,
березень

7

Проведення бесіди зі студентами щодо необхідності
проходження навчання ВУМ – online за програмою
«Академічна доброчесність в університеті»

1, 3,
4

8

Ознайомлення студентів з принципами Академічного
письма та оформлення публікацій

1, 2,
3, 4

9

Проведення бесіди зі студентами 2 курсу «Методика
написання курсової роботи з урахуванням принципів
Академічно доброчесності». Використано слайди
https://drive.google.com/file/d/1IsLV3ZIXN3d4q0OtEm5st1
b2BIARka1h/view

Зав. кафедри економіки та менеджменту

2

Ліганен
ко І.В.
Боденчу
к С.В.,
Мурашк
о І.С.
Боденчу
к С.В.,
Приход
ько
О.Ю.,
Ліганен
ко І.В.
Приход
ько
О.Ю.

2021р.
Перший
семестр
2020р.

Березень
2021

Березень
2021

Мурашко І.С.

