
Протокол № 1 

засідання вченої ради 

Придунайської філії  ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

 20.01.2022 р.          м. Ізмаїл 

 

Голова вченої ради – проф. Гуменникова Т.Р. 

Вчений секретар  –  Огнєва О.М. 

Присутні: 21 особа 

 

                                                Порядок денний: 

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

«МАУП»  на 2022 р.  

                                                                    Доповідач: проф. Гуменникова Т. Р. 

2. Результати наукової роботи професорсько-викладацького складу 

Придунайської філії  ПрАТ «ВНЗ «МАУП». 

                                                                      Доповідачі:  завідувачі  кафедр  

3. Формування лідерських позицій  здобувачів освіти (ініціативність, 

відповідальність, взаємна вимогливість) в процесі викладання дисциплін.   

                                                                   Доповідачі:  завідувачі  кафедр 

4. Про роботу пункту  реєстрації  на ЗНО -2022 у Придунайській філії.                                                                                                    

                                                                       Доповідач: проф. Гуменникова Т. Р. 

5. Рекомендації до друку:  

                      А). Методичні рекомендації з дисципліни «Податкова  система». 

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

                       Б). Практикум (семінарські заняття та завдання для самостійної 

роботи студентів) з дисципліни «Антикорупційна політика та 

антикорупційна стратегія України». Укладач: Переверза О. Я.  

                                                            Доповідач: проф. Гуменникова Т. Р. 

 

 



І. СЛУХАЛИ: директорку Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»  

професора Гуменникову Т.Р. з інформацією про основні питання плану засідань 

вченої ради Придунайської  філії  ПрАТ «ВНЗ «МАУП» на 2022 рік, 

розробленого відповідно до рекомендацій роботи закладів вищої освіти та 

вимог Національного Агентства із забезпечення якості освіти (додається).  

                   ВИСТУПИЛИ: 

1. Дорошева А.О. – зав. кафедри суспільно-наукових дисциплін, з 

рекомендацією внести до плану роботи вченої ради філії питання про 

ректорський контроль якості здобувачів освіти. 

2. Ліганенко І.В. – заступниця директора з навчально-методичної роботи, з 

пропозицією заслуховувати питання про підготовку студентських 

наукових робіт для участі у Всеукраїнських конкурсах. 

         УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Затвердити план роботи вченої ради Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» на 2022 рік із внесеними змінами. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: завідувачів кафедр Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»  

з  інформацією щодо результатів наукової роботи професорсько-викладацького 

складу Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»:  

ВИСТУПИЛИ: 

1.Філіпова Н.А. – завідувачка кафедри права (доповідь додається). 

2.Мурашко І.С. – завідувачка кафедри економіки та менеджменту (доповідь 

додається). 

2.Дорошева А.О. – завідувачка кафедри суспільно-наукових дисциплін 

(доповідь додається). 

УХВАЛИЛИ:  

1.Інформацію взяти до відома.  

2.Визнати наукову роботу професорсько-викладацького складу кафедр 

Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» задовільною. 

3.Кафедрам врахувати зауваження щодо аналізу наукової роботи в 2022 році. 

 



ІІІ. СЛУХАЛИ: завідувачів кафедр Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП»  з  інформацією щодо  формування лідерських позицій  здобувачів 

освіти (ініціативність, відповідальність, взаємна вимогливість) в процесі 

викладання дисциплін.  

       ВИСТУПИЛИ: 

1.Філіпова Н.А. – завідувачка кафедри права (доповідь додається). 

2.Мурашко І.С. – завідувачка кафедри економіки та менеджменту (доповідь 

додається). 

3.Дорошева А.О. – завідувачка кафедри суспільно-наукових дисциплін                  

(доповідь додається).  

        УХВАЛИЛИ:  

 1.Інформацію взяти до відома.  

 2.Визнати роботу кафедр Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» з 

формування лідерських позицій здобувачів освіти (ініціативність, 

відповідальність, взаємна  вимогливість) в процесі викладання дисциплін 

задовільною. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: директорку Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»  

професора  Гуменникову Т.Р. з інформацією щодо  роботи пункту реєстрації  

на ЗНО-2022 у Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»: на базі 

Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» з 31 лютого до 9 березня працює 

пункт реєстрації для складання ЗНО-2022 (відповідальна Н.О. Тиришкіна). 

              ВИСТУПИЛИ: 

1. Кулава М.К. з інформацією щодо досвіду роботи пунктів реєстрації в 

Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» та профорієнтаційної роботи з 

абітурієнтами. 

2.  Тиришкіна Н.О. з інформацією про регламент роботи пункту реєстрації 

учасників зовнішнього незалежного оцінювання в 2022 році. 

        УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію директорки Гуменникової Т.Р. про організацію роботи на базі 

філії пункту реєстрації на ЗНО-2022 взяти до відома. 

2. Викладачам філії сприяти роботі пункту реєстрації  на ЗНО-2022 у 



     Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП».  

3. Відповідальність за роботу пункту реєстрації учасників зовнішнього 

незалежного оцінювання в 2022 році покласти на секретаря відбіркової 

комісії Тиришкіну Н.О. 

4. Забезпечити роботу пункту реєстрації учасників зовнішнього незалежного 

оцінювання в 2022 році відповідно до «Регламенту роботи пункту 

реєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання в 2022 році». 

5. Вченому секретареві Огнєвій О.М. довести це рішення до відома 

відповідальних посадових осіб і підрозділів філії.  

           

 V. СЛУХАЛИ: директорку Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»  

професора  Гуменникову Т.Р. з інформацією щодо рекомендацій вченої ради 

Придунайської філії щодо друку: 

А).  Методичних рекомендацій з дисципліни «Податкова  система». Укладачі:  

Боденчук С. В., Боденчук Л. Б.  

  Б). Практикуму (семінарські заняття та завдання для самостійної роботи 

студентів) з дисципліни «Антикорупційна політика та антикорупційна 

стратегія України». Укладач: Переверза О. Я.  

               УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію взяти до відома.  

2. Рекомендувати до друку Методичні рекомендації з дисципліни «Податкова 

     система». Укладачі:  Боденчук С. В., Боденчук Л. Б.  

3. Рекомендувати до друку Практикум  (семінарські заняття та завдання для 

самостійної роботи студентів) з дисципліни «Антикорупційна політика та 

антикорупційна стратегія України». Укладач: Переверза О. Я.  

  

    

       Голова вченої ради:                                             проф. Гуменникова Т.Р. 

       Секретар                                                                     Огнєва О.М. 

 

 

 

 



2.Доповідь зав. кафедри права Філіпової Н.А. 

Питання 2. Результати наукової роботи викладацького складу 

кафедри права Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» за період 

01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. 

  

За 2021 рік науково-педагогічним складом кафедри права була проведена 

наукова робота за диверсифікованими напрямками: 

1. НПП кафедри працювали над темою науково-дослідної роботи 

«Актуальні проблеми правозастосування законодавства в 

Придунайському регіоні та на Україні в умовах транскордонного 

співробітництва», строк виконання якої 2021-2025 рр.  

В межах виконання даної теми викладачами була здійснена наступна 

робота: 

1) Викладачами кафедри були опубліковані статті у наукових фахових 

виданнях у кількості 3-х публікацій: 

1. Переверза О.Я., Кулава М.К., Філіпова Н.А. Проблемні питання 

кримінально-правової, кримінологічної характеристики та розслідування 

кримінальних проступків по ухиленні від сплати аліментів на утримання дітей. 

Держава та регіони. Серія: Право. 2021.Вип 2.(подано до друку). Журнал 

включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International. 

(Республіка Польша)  

2. H. Strilets A. Kofanov, N. Pavlovska, M. Kulyk, Yu. Tereshchenko. 

Корупція у сфері державного управління і економіки України: сучасний стан і 

трансформація. Криміналістика і судова експертиза. Травень, 2021 р. Вип. 66. 

С. 341 351. 

DOI: 10.33994/kndise.2021.66.33 

http://digest.kndise.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Kofanov.pdf 

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази 

Index Copernicus International. 

3. Федосєєв П. М. Поняття та сутність зобов’язань в 

сфері оновлення цивільного законодавства України. Юридичний вісник. № 5, 

2021 р. С.71-78. 

  

2) Викладачі кафедри опублікували наукові статті у інших наукових 

виданнях у кількості 3-х публікацій: 

1. H. Strilets, N. Pavlovska, M. Kulyk, Y. Tereshchenko, A. 

Symchuk. Best International Practices of Combating Terrorism and 

Organised Crime by Special Units and Law Enforcement Agencies. 

Мультимедійний журнал Intellectual Archive. Volume 10, Number 

1 (березень 2021 р.). р. 4252. 

DOI: 10.32370/IA_2021_03_07 

 

https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.33
http://digest.kndise.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Kofanov.pdf
https://doi.org/10.32370/IA_2021_03_07


2. Метіль А. С.  

«Особливості підготовки майбутніх фахівців у галузі кримінального права» 

Scientific and pedagogic internship 

«Ways of improving the training of qualified lawyers in Ukraine and the EU» 8.02-

19.03. 2021 Frankfurt an der Oder  

 3. Метіль А.С. Роль міжнародного права у формуванні правової 

ідентичності. VIІ Дунайські наукові читання: «Локальні ідентичності 

українського пограниччя: практики, взаємовпливи, шляхи інтеграції». Ізмаїл, 

ІДГУ, березень 2021. С. 109116.  

URL: http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/03/dunajskye__chtenyja__7.pdf 

  

 3) Викладачі кафедри прийняли участь у 

конференціях Всеукраїнського та Міжнародного рівня за результатами 

яких було опубліковано тези доповідей в кількості 2 публікацій. 

Філіпова Н. А.  участь у Всеукраїнській науково-практичній онлайн-

конференції на тему «Освіта проти насильства: методи профілактики та 

алгоритми реагування». Сертифікат №НQ7753350 від 30.11.2021 р. (8 годин/ 

0,27 кредиту ЄКТС). 

Філіпова Н. А.  участь у Міжнародній науковій інтернет-конференції 

ХXІІІ International Scientific and Practical Conference 

«Problems and innovations in science, 20-21 September 2021, USA, Dallas.  

Філіпова Н.А. участь у Міжнародній науковій інтернет-конференції 

XXVI International Scientific and Practical Conference «Science Results of 2021» 

December 2021, Ukraine, Odesa. 

  

Надруковані тези доповідей: 
 Філіпова Н.А., Зайков С.В. Попередження і видалення із залу судового 

засідання як ефективні заходи процесуального примусу. 

Збірник матеріалів Міжнародної науковій інтернет-конференції ХXІІІ 

International Scientific and Practical Conference «Problems and innovations in 

science, USA, Dallas. С.2327 

Філіпова Н.А., Чанєва М.М. Спадкування за заповітом як спеціальний вид 

спадкування. Збірник матеріалів Міжнародної наукової інтернет-конференції 

XXVI International Scientific and Practical Conference «Science Results of 

2021» December 2021, Ukraine, Odesa (тези  в процесі публікації). 

  

4) У 2021 р. викладачі кафедри проходили підвищення кваліфікації на 

базі ПрАТ «ВНЗ «МАУП» з отриманням відповідних свідоцтв: 

 1. Стілець Г.О. Пройшла захід з підвищення кваліфікації та отримала 

свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №00127522/004516-21 від 26.02.2021 

р. за програмою Правоохоронна діяльність, Тема: «Поняття й 

ознаки правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ як 

суб’єктів забезпечення правопорядку в регіоні». 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/dunajskye__chtenyja__7.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/dunajskye__chtenyja__7.pdf


 2. Переверза О. Я. Пройшла захід з підвищення кваліфікації та 

отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №00127522/004515-21 від 

26 лютого 2021 р. за програмою Правоохоронна діяльність на тему: «Сутність 

та особливості правоохоронної діяльності як об’єкта координаційного впливу». 

 3. Кулава М.К. Пройшла підвищення кваліфікації з 04 жовтня по 26 

листопада 2021 року за програмою «Правоохоронна діяльність». Свідоцтво від 

26 листопада 2021 року. 

4. Філіпова Н.А. Пройшла підвищення кваліфікації з 04 жовтня по 26 

листопада 2021 року за програмою «Правоохоронна діяльність». Пройшла 

підвищення кваліфікації  04 жовтня по 26 листопада 2021 року за програмою 

«Правоохоронна діяльність» на тему «Актуальні питання вдосконалення 

правоохоронної діяльності». 

5) У 2021 році викладачі кафедри продовжували працювати над 

вдосконаленням професійної майстерності та приймали участь семінарах, 

тренінгах та вебінарах: 

Філіпова Н.А. 

1. Закінчила курс на платформі масових відкритих онлайн-курсів 

«Prometheus» «Зміцнення викладання та організаційного управління в 

університетах». Сертифікат від 07.02.2021 р. 

2. Пройшла навчання у Школі професійного розвитку викладача МАУП 

(онлайн-тренінги). Сертифікат №0304/122 від 06.04.2021 р. (6 годин). 

3. Пройшла підвищення кваліфікації на онлайн-платформі «Всеосвіта» за 

видом «вебінар» на тему: «Атестація, сертифікація та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників: управлінський аспект». Сертифікат №SP448524 від 

31.08.2021 р. (2 години, 0,06 кредитів ЄКТС). 

4. Пройшла підвищення кваліфікації на онлайн-платформі «Всеосвіта» за 

видом «вебінар» на тему: «Техніки відновлення ресурсів для педагогічних 

працівників». Сертифікат №YВ784867 від 02.09.2021 р. (2 години, 0,06 кредитів 

ЄКТС). 

5. Закінчила курс на платформі масових відкритих онлайн-курсів 

«Prometheus» «Взаємодія органів державної влади з громадськістю». 

Сертифікат від 08.09.2021 р. 

6. Закінчила курс на платформі масових відкритих онлайн-курсів 

«Prometheus» «Культура толерантності: як побудувати суспільство, комфортне 

для всіх». Сертифікат від 06.09.2021 р. 

7. Закінчила курс на платформі масових відкритих онлайн-курсів 

«Prometheus» «Ефективна взаємодія органів місцевого самоврядування з 

громадськістю». Сертифікат від 08.09.2021 р. 

8. Закінчила курс на платформі масових відкритих онлайн-курсів 

«Prometheus» «Громадська та політична участь: базовий курс». Сертифікат від 

08.09.2021 р. 



9. Пройшла підвищення кваліфікації на онлайн-платформі «Всеосвіта» за 

видом «вебінар» на тему: «Figma  сучасний інструмент для створення якісних 

методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації». Сертифікат №НА718869 від 

23.10.2021 р. (2 години, 0,06 кредитів ЄКТС). 

10. Прийняла участь у міському вебінарі на тему «Правила проведення 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України в 2021/2022 навчальному році. Сертифікат від 19.10.2021 року (1 

година). 

11. Взяла участь у вебінарі на тему «Сучасні напрацювання теорії 

прив’язаності щодо формування стратегій реакції на небезпеку. Динамічна 

модель длрослішання: П.Кріттенден». Сертифікат №0029/21 (10 годин). 

Переверза О. Я.  
Отримала електронний сертифікат від 02 лютого 2021, що успішно 

закінчила курс «Зміцнення викладання та організація управління в 

університетах» на он-лайн платформі PROMETHEUS. 

28 квітня 2021 року на базі філія засобами конференції Zoom прийняла 

участь у «Микротренінгу викладачів» 

https://jamboard.google.com/d/1wmTY5nZcXlJrBd1njRhHd3jv0XX6hpObsPS65OC

KS4/viewe 

13.10-18.10.2021 пройшла курс «Цифрові інструменти GOOCLE для 

закладів вищої, фахової передвищої освіти», сертифікат № 18GW-045 від 

19.10.2021. 

Взяла участь у Междісцилінарній лекції «Польша та Україна – 30 років 

партнерства» 3.12.2021 

Метіль А. С.  

Участь у міжнародному проєкті «Youth engagement: citizens’ participation 

through enhanced social action skills and tools (Active 

Citizens)»(«Залучення молоді») (квітень – травень 2021 р.) 

Пройшла науково-педагогічне стажування «Інноваційні технології в 

правовому освітньому просторі: міжнародний досвід та його впровадження 

навчання майбутніх юристів» за спеціальністю 081 Право в обсязі 6 кредитів 

(180 ECTS) № 16/27032021, з 15.02.2021 по 27.03.2021, (Туреччина); 

Пройшла науково-педагогічне стажування на тему: «Шляхи удосконалення 

підготовки кваліфікованих правників в Україні та ЄС» в обсязі 6 кредитів (180 

годин) (№ LSI-81925-VIA dated 19/03/2021) 

Отримала сертифікат учасника тренінгу на тему: «Секрети успішного 

резюме». CARITAS  ODESSA UGCC, British Embasy Kyiv, 29.04.2021 р. 

Отримала сертифікат учасника тренінгу «Вільний волонтерський 

університет», CARITAS  ODESSA UGCC, British Embasy Kyiv, 16.04.2021р. 

Отримала сертифікат учасника практичного семінару, який відбувся на 

базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету на тему «Засоби 

підвищення якості теоретичного матеріалу для забезпечення освітнього 

процесу в умовах дистанційного і змішаного навчання» » № КПК 

02125467/001081-21 від 04.03.2021 р. 



Отримала сертифікат учасника круглого столу, який відбувся на базі 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету на тему «Проблеми 

формування та ефективності політичної еліти в умовах сучасної України» від 

05.04.2021 р. 

Отримала сертифікат учасника тренінгу «Управління проєктами» 

CARITAS  ODESSA UGCC, British Embasy Kyiv, від 06.05.2021 р. 

Отримала сертифікат учасника практичного семінару, який відбувся на 

базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету на тему: «Техніка 

роботи з негативними емоціями за допомогою повітряного пластиліну» від  

21.05.2021 р. (4 години).  

Щокіна В.В.  

Закінчила онлайн-курс "Зміцнення викладання та 

організаційного управління в університетах" (2021). 

 6) У звітному році проводилася активна робота щодо залучення 

студентів до науково-дослідної роботи. 

19 березня 2021 року на базі Лабораторії дуального навчання практичного 

права Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» відбулося інтерактивне 

заняття з практичного права на тему: «Благання про допомогу, яке ніхто не 

почув (юридичний, соціальний та психологічний аспекти суїциду)». 

18 травня 2021 року з використанням платформи ZOOM була проведена 

студентська науково-практична конференція на тему: «Юриспруденція в 

теорії та на практиці: актуальні питання та сучасні аспекти». 

13 жовтня 2021 року було проведено студентську  науково-практичну  

конференцію на тему «Концептуальні засади та новітні тенденції сучасної 

правової науки». 
Крім того, в 2021 році студенти  Шаров Є.В. та Гончар Є. С. взяли участь 

у  «Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей у 2020 – 2021 н. р.» у Національний  університет «Одеська 

юридична академія». 

7) Крім цього, на кафедрі працює науковий гурток «Elegantia juris» 

під керівництвом Щокіної В.В. до складу якого входить 15 студентів 

різних курсів, які беруть актвну участь в науковій роботі. 

  

Вважаю результати наукової роботи викладацького складу кафедри права в 

Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ МАУП» задовільними, проте все ж таки слід 

відмітити, що роботу в даному напрямку проводять лише декілька викладачів 

кафедри, з врахуванням чого залишається питання включення в роботу всіх 

НПП та необхідності активізації наукової роботи кафедри Права в 2022 році в 

напрямку збільшення кількості публікацій в фахових наукових виданнях, участі 

в міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях з 

публікаціями тез доповідей, проходженням тренінгів, вебінарів та семінарів, та 

проведення подальшої роботи щодо залучення студентів до науково-дослідної 

роботи. 

http://izmail.maup.com.ua/assets/files/6shhokina.pdf
http://izmail.maup.com.ua/assets/files/6shhokina.pdf
http://izmail.maup.com.ua/vystavki/zaochna-forma-navchannya/sklad-kafedri2/studentskij-naukovij-gurtok-kafedri-prava-elegantia-juris


3.Доповідь зав. кафедри права Філіпової Н.А. 
Питання 3. Формування лідерських позицій здобувачів освіти 

(ініціативність, відповідальність, взаємна вимогливість) в процесі 

викладання дисциплін. 

  

 В умовах суспільних змін і трансформацій, які активно відбуваються в 

Україні та й у світі загалом, першочерговим завданням закладів вищої освіти є 

розвиток соціальної активності і свідомої молоді. Одним із таких різновидів є 

лідерство – це здатність особистості впливати та взаємодіяти з оточуючими, 

проявляти ініціативу та генерувати ефективні й якісні зміни. 

 З врахуванням суспільного запиту щодо формування лідерських позицій 

у студентів, діяльність всіх викладачів кафедри права скерована, в тому числі, і 

в даному напрямку: 

 По-перше, викладачами кафедри здійснюється залучення студентів у 

практичну та самостійну діяльність, що передбачає застосування 

організаційних, комунікативних, когнітивних умінь та зумовлює прояв їх 

лідерської позиції.  

 Так, формування ініціативності та відповідальності у студентів 

відбувається під час вивчення майже всіх дисциплін ОП «Право», оскільки 

студенти самостійно працюють над опануванням певної частини теоретичного 

матеріалу, виконують самостійні роботи, працюють над темами рефератів та 

доповідей, які пропонуються викладачами кожної з дисциплін, приймають 

участь в командних та індивідуальних завданнях.  

 По-друге, викладачами кафедри під час викладання дисциплін 

здійснюється моделювання професійно-орієнтованих завдань, які вимагають 

від студентів вибору оптимальних способів лідерського впливу у ситуаціях 

діалогічної та групової взаємодії. 

 Так, при викладанні дисциплін «Кримінологія», «Кримінальний процес», 

«Організація проведення  розшукових дій» (викладач Перевера О.Я.), 

«Крімінальне право», «Адміністративне право» (викладач Кулава М.К.), 

«Трудове право», «Трудові спори» (викладач Ніколенко Л.І.), «Цивільний 

процес», «Адвокатура України» (викладач Щокіна В.В.), «Цивільне право», 

«Складання процесуальних документів» (викладач Філіпова Н.А.) пропонують 

студентам кейси з використанням методу моделювання професійної діяльності, 

під час виконання яких студенти можуть відчути себе адвокатами, 

прокурорами, слідчими, суддями, що, беззаперечно, формує в них практично 

весь спектр лідерських позицій.  

 Під час викладання дисциплін «Юридична деонтологія», «Судові та 

правоохоронні органи», «Трудове право», при проведенні навчальної практики 

викладач Ніколенко Л.І. організовує зустрічі з працівниками правозахисних та 

правоохоронних органів, які розповідають студентам про особливості професій, 



вимоги до претендентів на ці професії, чим формує у студентів такі лідерські 

позиції як відповідальність та вимогливість. 

 Крім цього, студенти залучаються до проведення Дня Юриста, Тижня 

правових знань, конференцій, при підготовці та при проведення яких мають 

можливість проявити ініціативність, відповідальність та взаємну вимогливість. 

 Формування лідерських позицій також відбувається під час залучення 

студентів до волонтерської діяльності, ініціатором чого стала Щокіна В.В. 

Студенти не лише проявляють ініціативність щодо роботи з проблемними 

громадянами, але й стають більш відповідальними та вимогливими до себе та 

оточуючих людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



3. Доповідь зав.кафедри суспільно-наукових дисциплін 

Дорошевої А.О. 

 

ІІІ питання: Формування лідерських позицій здобувачів освіти кафедрою 
суспільно-наукових дисциплін: 

1.Формування лідерських позицій здобувачів освіти ОП  «Менеджмент»  
відбувається завдяки участі студентів у тренінгах особистісного зростання, 
тренінгах з ділового спілкування під час вивчення вибіркової дисципліни 
«Тренінг ділового спілкування», процесі опанування тем «Стилі управління та їх 
вплив на культуру міжособистісного спілкування». 

Відповідальність формується у студентів під час  виконання  завдань  до 
самостійної роботи. Взаємна вимогливість  при використанні методичного 
прямому «Світове кафе» та  захисті міні-проектів групами студентів. 

Частково завдання формування лідерських якостей здіймається на заняттях з 
навчальної дисципліни «Філософія». Так, здобувачі вищої освіти приймали 
участь у  веб-семінарі у форматі диспуту на тему «Філософія лідерства».  

Формуванню позицій відповідального лідера сприяє проведення на постійній 
основі заходів щодо академічної доброчесності (круглий стіл «Академічна 
доброчесність з перших днів навчання в Академії», майстер-клас «Дотримання 
норм академічної доброчесності під час виконання наукового дослідження», 
самостійне проходження студентами відповідних курсів на дистанційних 
платформах та ін.).  

Студенти випускових курсів виступають у якості організаторів та модераторів 
різноманітних тренінгів, семінарів, практикумів тощо.  

2. На заочно-дистанційній  формі навчання в процесі вивчення психологічних 
дисциплін: «Загальна психологія»,  «Вступ до спеціальності» студенти 
приймають участь у тренінгових програмах, відвідують тренінги лідерства, 
самостійно організовують  та проводять опитування на предмет  лідерства, в 
процесі написання магістерських робіт ініціюють проведення міні-досліджень . 

Студенти заочно-дистанційної форми навчання залучаються до проведення Дня 
психолога та дня психічного здоров’я, де мають можливість проявити 
ініціативність та взаємну вимогливість.  

 

 

 

 

 



 

2.Доповідь зав.кафедри суспільно-наукових дисциплін 

Дорошевої А.О. 

ІІ питання:  Результати наукової роботи професорсько-

викладацького складу кафедри суспільно-наукових дисциплін 

Придунайської філії  ПрАТ «ВНЗ «МАУП»: 

 

1. Стали співавторами 5 колективних монографій, з них – дві 

зарубіжні.  

2. Вийшли друком наукові статті у фахових виданнях загальною 

кількістю – 20 публікацій. З них 19 статей у виданнях, що 

індексуються в міжнародних наукометричних базах даних. 

3. 1 наукова стаття у виданнях, що індексуються в Scopus. 

4. Також, було видано 31 наукову публікацію у збірниках тез науково-

практичних конференцій, збірниках наукових праць, матеріалах 

Міжнародних інтернет-конференції  та ін.  

5. Викладачі кафедри у першому семестрі поточного навчального 

року взяли участь у 62 конференціях, семінарах, засіданнях круглих 

столів.  

6. Було отримано 31 свідоцтво, диплом чи сертифікат з неформальної 

освіти. 

7. Науково-педагогічні працівники кафедри виступили рецензентами 

наукових та методичних робіт.  

  

 

  

  

 

 

 


