
ПРИДУНАЙСЬКА ФІЛІЯ  

ПрАТ «ВНЗ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

 

 

 

 
«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Директор Придунайської філії 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

________________ проф. Гуменникова Т.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  РОБОТИ 

Науково-методичної ради Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»  

на 2020/21 навчальний рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Розглянуто та обговорено 

на засіданні Науково-методичної ради 

Придунайської філії  

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 
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Розглянуто та схвалено 

на засіданні Вченої ради 

Придунайської філії  

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

Протокол від 27 серпня 2020 року №  

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Основний зміст роботи Дата 

проведення  

Відповідальні Примітки 

1. Завдання та особливості організації 

освітнього процесу в 2020-2021 н.р. 

26 вересня 

2020 р. 

Заступник директора 

з навчально-

методичної роботи 

Ліганенко І.В. 

 

2. Про основні напрями роботи науково-

методичної ради та затвердження плану 

роботи науково-методичної ради філії на 

2020-2021н.р. 

Секретар методичної 

ради Куц Ж.О.  

 

3. Обговорення освітньо-професійної 

програми зі спеціальності «Менеджмент» з 

метою підготовки до акредитаційної справи 

за ОКР «Бакалавр» 

Завідувач кафедри 

економіки та 

менеджменту 

Мурашко І.С. 

 

1. Обговорення освітньої програми підготовки 

бакалаврів спеціальності 081 Право, 

внесення змін у зв’язку із затвердженням 

Стандарту вищої освіти 

26 листопада 

2020 р. 

В.о. завідувача 

кафедри права 

Філіпова Н.А. 

 

2. Огляд сучасного програмного забезпечення 

для дистанційної освіти 

Завідувач кафедри 

суспільно-наукових 

дисциплін  

Байрамова О.В. 

 

3. Обговорення силабусів з дисциплін 

«Екологічне право», «Криміналістика», 

«Кримінальний процес» 

В.о. завідувача 

кафедри права 

Філіпова Н.А. 

 

4. Про розробку «Кодексу академічної 

доброчесності» Придунайської філії ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП» 

Завідувач кафедри 

суспільно-наукових 

дисциплін  

Байрамова О.В. 

 

5. Обговорення методичних засад організації 

практикуму з дисципліни «Основи 

антикорупційної діяльності» 

Переверза О.Я.  

1. Обговорення освітньої програми підготовки 

фахових молодших бакалаврів 

спеціальності 262 «Правоохоронна 

діяльність» у зв’язку з підготовкою 

ліцензійної справи з розширення освітньої 

діяльності 

29 грудня 

2020 р. 

В.о. завідувача 

кафедри права 

Філіпова Н.А. 

 

2. Аналіз стану проведення консультації, 

організації індивідуальної та самостійної 

роботи студентів 

Заступник директора 

з навчально-

методичної роботи 

Ліганенко І.В. 

 

3. Аналіз забезпечення підручниками, 

навчальними посібниками, навчально-

методичною літературою, періодичними 

виданнями, картами, довідниками 

навчальних дисциплін кафедр 

Завідувач бібліотеки 

Куц Ж.О. 

 

4. Обговорення силабусів з дисциплін 

«Фінанси, гроші та кредит», «Ризик-

менеджмент», «Основи антикризового 

управління», «Раціоналізація трудових 

процесів» 

Завідувач кафедри 

економіки та 

менеджменту 

Мурашко І.С. 

 

1. Аналіз стану підвищення кваліфікації 

викладачів філії  

23 березня 

2021 р. 

Ст. викладач кафедри 

права Придунайської 

філії Кулава М.К. 

 

2. Про методичне забезпечення роботи Ст. викладач кафедри  



«Юридичної клініки» Придунайської філії права Придунайської 

філії Щокіна В.В. 

3. Підготовка організації та роботи ЕК для 

підсумкової атестації випускників ОКР 

«Бакалавр» у 2020-2021 н.р. 

Заступник директора 

з навчально-

методичної роботи 

Ліганенко І.В. 

 

4. Обговорення поточного стану та внесених 

змін у процедурі перевірки наукових робіт 

на плагіат 

В.о. доцента кафедри 

економіки та 

менеджменту 

Боденчук Л.Б. 

 

5. Розробка методичних рекомендацій з 

проходження практики для ОКР «Фаховий 

молодший бакалавр» 

Завідувач кафедри 

економіки та 

менеджменту 

Мурашко І.С. 

 

6. Про вибір дисциплін студентами на 

наступний навчальний рік 

Завідувачі кафедр  

1. Обговорення методичної розробки з 

дисципліни «Академічні студії» 

22 червня 

2021 р. 

Завідувач кафедри 

суспільно-наукових 

дисциплін  

Байрамова О.В. 

 

2. Аналіз результатів літньої заліково-

екзаменаційної сесії для студентів денної 

форми навчання та студентів заочної форми 

навчання за ІІ семестр 2020-2021 н.р. 

Заступник директора 

з навчально-

методичної роботи 

Ліганенко І.В. 

 

3. Обговорення порядку навчання студентів за 

індивідуальною освітньою траєкторією 

Директор 

Придунайської філії 

Гуменникова Т.Р. 

 

4. Про використання в освітньому процесі 

сучасних інформаційно-комунікаційних 

засобів та технологій (з досвіду роботи 

викладачів кафедр) 

Завідувач кафедри 

економіки та 

менеджменту 

Мурашко І.С. 

 

5. Про особливості організації співпраці з 

роботодавцями для забезпечення 

професійної підготовки та майбутнього 

працевлаштування випускників.  

Завідувачі кафедр  

6. Обговорення методичних рекомендацій 

щодо планування науково-методичної 

роботи на 2021-2022 н.р. 

Завідувачі кафедр  

 

 

 
Голова науково-методичної 

ради, директор Придунайської 

філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

 

___________________________ 

 

 

Гуменникова Т.Р. 

 

Заступник голови науково-

методичної ради, заступник 

директора з навчально-

методичної роботи 

 

 

___________________________ 

 

 

Ліганенко І.В. 

 

 

 

 


