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Голова: Петровський Володимир Михайлович, голова Саранчуківської 

сільської ради ОТГ, 

Секретар: Стемковська Ірина Вікторівна, заступниця декана факультету. 

 

Присутні: 

Петровський Володимир Михайлович, Бойко Іван Євгенович, Лещук Василь 

Михайлович, Гуцал Михайло Васильович, Бурштинська Надія Іванівна, 

Дубінський Богдан Михайлович, Корнелюк Роман Володимирович, Цепліцький 

Володимир Ярославович, Тиха Світлана Іванівна, Яріш Роман Олексійович, 

Гуменюк Володимир Ігорович, Городиська Богдана Євстахіївна, Будь Анатолій 

Іванович; Стемковська Ірина Вікторівна, заступниця декана факультету. 

Запрошені: 

Ярема Любов Василівна, декан факультету економіки і природокористування; 

Гурська Ірина Степанівна, завідувач кафедри економіка підприємства; 

Герчанівська Світлана Валеріївна, завідувач кафедри обліку і аудиту; Павлів 

Олег Володимирович, завідувач кафедри екології, охорони навколишнього 

середовища та збалансованого природокористування. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Затвердження складу Ради роботодавців, обрання керівного складу Ради 

роботодавців факультету. 

2. Затвердження плану роботи Ради роботодавців на 2019-2020 навчальний 

рік. 

3. Рівень проведення виробничого навчання та виробничої практики 

студентів. Створення бази даних передових підприємств, що можуть 

забезпечити на високому рівні практичну підготовку студентів. 

4. Стажування НПП, які входять в групу забезпечення спеціальностей 

факультету, на базі підприємств-роботодавців. 

5. Різне. 



 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за порядок денний. 

Результати голосування: «за» – 14; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

1. СЛУХАЛИ: Ярему Л.В. про затвердження складу Ради роботодавців, 

обрання керівного складу Ради роботодавців факультету. Ярема Л.В. внесла 

пропозицію затвердити склад Ради роботодавців факультету економіки і 

природокористування на 2019-2020 н.р., до якої увійшли: 

✓ Бойко Іван Євгенович – директор ТзОВ «Жива земля Потутори»; 

✓ Лещук Василь Михайлович – керуючий відділенням ПАП 

«Агропродсервіс»; 

✓ Гуцал Михайло Васильович – виконавчий директор ПАП «Нива»; 

✓ Бурштинська Надія Іванівна – начальник Бережанського відділення 

Козівської ОДПІ ГУ Міндоходів у Тернопільській області; 

✓ Дубінський Богдан Михайлович – директор Бережанського 

районного центру зайнятості; 

✓ Корнелюк Роман Володимирович – керуючий відділенням КБ 

«ПриватБанк»; 

✓ Цепліцький Володимир Ярославович – керуючий відділенням ТВБВ 

№ 10019/032 ПАТ «Державний ощадний банк України»; 

✓ Тиха Світлана Іванівна – керуюча продажами Тернопільської філії 

ПАТ Страхової групи «ТАС»; 

✓ Яріш Роман Олексійович – менеджер ТОВ «Микулинецький Бровар»; 

✓ Гуменюк Володимир Ігорович – головний бухгалтер ТзОВ «Жива 

земля Потутори»; 

✓ Петровський Володимир Михайлович – голова Саранчуківської  

сільської ради ОТГ; 

✓ Городиська Богдана Євстахіївна – головний економіст ПП «Флюк»; 

✓ Будь Анатолій Іванович – директор ПП «Агроспецгосп»; 

✓ Стемковська Ірина Вікторівна – заступниця декана факультету. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Декан факультету економіки і природокористування Ярема Л.В. щодо 

обрання голови, заступника голови та секретаря Ради роботодавців факультету. 

Пропонується обрати головою Ради роботодавців факультету Петровського 

В.М., заступником голови – Цепліцького В.Я., секретарем Ради роботодавців – 

Стемковську І.В. Ярема Л.В. внесла пропозицію затвердити подані пропозиції 

та поставила питання на голосування. 



Голова Ради роботодавців Петровський В.М. запропонував скликати 

Раду один раз на семестр. За потреби можливі позачергові засідання, що 

оформлюються відповідним протоколом. Процедурою обговорення питань 

запропонував «консенсус», тобто досягнення загальної згоди у спірних 

питаннях, до якої приходять під час обговорення, яка характеризується 

відсутністю серйозних заперечень в суттєвих питаннях більшості зацікавлених 

сторін та досягається в результаті процедури спрямованої на врахування думки 

всіх учасників обговорення, а також процедурою прийняття рішень 

запропонував відкрите голосування більшості голосів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати голосування: «за» – 14; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити персональний склад Ради роботодавців факультету. Обрати 

головою Ради роботодавців факультету Петровського В.М., заступником 

голови – Цепліцького В.Я., секретарем Ради роботодавців – Стемковську І.В. та 

підтримати пропозицію голови Ради роботодавців Петровського В.М. і 

затвердити регламент роботи Ради у запропонованому режимі. 

 

2. СЛУХАЛИ: Петровського В.М. про затвердження плану роботи Ради 

роботодавців на 2019-2020 навчальний рік. 

 

№ Заходи Дата проведення Доповідачі 

Перше засідання 

1. Затвердження складу Ради 

роботодавців, обрання керівного 

складу Ради роботодавців факультету. 

Грудень  2019 року Ярема Л.В., 

Петровський В.М. 

2. Затвердження плану роботи Ради 

роботодавців на 2019-2020 навчальний 

рік. 

3. Рівень проведення виробничого 

навчання та виробничої практики 

студентів. Створення бази даних 

передових підприємств, що можуть 

забезпечити на високому рівні 

практичну підготовку студентів. 

4. Стажування НПП, які входять в групу 

забезпечення спеціальностей 

факультету, на базі підприємств –

роботодавців. 

5. Різне. 

 



 

Друге засідання 

1. Обговорення проєкту освітньо-

професійної програми «Економіка 

підприємства» та розгляд і погодження 

переліку дисциплін вільного вибору 

циклу загальної та професійної 

підготовки фахівців ОС «Магістр» зі 

спеціальності 051 «Економіка» для 

вступників 2020 року. 

Березень 2020 року Гаранти освітніх 

програм, 

Петровський В.М. 

2. Обговорення проєктів освітньо-

професійних програм та розгляд і 

погодження переліку дисциплін 

вільного вибору циклу загальної та 

професійної підготовки фахівців ОС 

«Бакалавр» зі спеціальностей: 051 

«Економіка», 071 «Облік і 

оподаткування», 101 «Екологія», 073 

«Менеджмент», 242 «Туризм» для 

вступників 2020 року. 

3. Працевлаштування випускників. 

4. Різне. 

 

ВИСТУПИВ: 

Цепліцький В.Я. із пропозицією затвердити план роботи Ради 

роботодавців на 2019-2020 навчальний рік і поставив питання на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати голосування: «за» – 14; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити план роботи Ради роботодавців факультету на 2019-2020 

навчальний рік. 

 

3. СЛУХАЛИ: Ярему Л.В. про рівень проведення виробничого навчання 

та виробничої практики студентів. Вона відмітила, що здобувачі вищої освіти 

ОС «Магістр» спеціальностей 051 «Економіка» і 071 «Облік і оподаткування» 

навчатимуться два семестри в інституті, а протягом 16 тижнів проходитимуть 

виробничу практику на підприємствах, у першу чергу тих, представники яких 

входять до складу ради роботодавців факультету. Водночас наголосила на 

необхідності забезпечення високого рівня практичної підготовки здобувачів 

вищої освіти. 

 

ВИСТУПИЛИ: 



Гуменюк В.І., Гуцал М.В., які запропонували розширити перелік 

підприємств, з якими необхідно заключити договори про співпрацю з 

можливістю проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти для 

забезпечення фахових компетентностей, які задекларовані в освітньо-

професійних програмах.  

Бойко І.Є., Лещук В.М., Будь А.І., які наголосили на необхідності 

посилення контролю за відвідуванням баз практики студентами-магістрами 

денної форми навчання; запропонували провести анкетування керівників від 

баз практики щодо аналізу якості підготовки фахівців; здобутих професійних 

компетенцій; здатності здобувачів вищої освіти працювати в колективі, 

команді; націленості на кар’єрне зростання і професійний розвиток; ступінь 

сформованості навичок управління персоналом, колективом; ерудованості, 

загальної культури, комунікабельності тощо. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати голосування: «за» – 14; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Адміністрації факультету економіки і природокористування та 

представникам роботодавців посилити співпрацю в напрямку проходження 

виробничої практики здобувачів вищої освіти та збільшити кількість базових 

підприємств для проходження виробничої практики, а також посилити 

контроль за відвідуванням баз практики студентами-магістрами. 

 

4. СЛУХАЛИ: Петровського В.М. про стажування НПП, які входять в 

групу забезпечення спеціальностей факультету, на базі підприємств-

роботодавців. Він запропонував забезпечити науково-педагогічним 

працівникам, які входять в групи забезпечення спеціальностей «Економіка», 

«Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Туризм», «Екологія», сприятливі 

умови для проходження стажування на базі підприємств-роботодавців. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Бойко І.Є., Лещук В.М., Гуцал М.В., Будь А.І., які в цілому підтримали 

пропозицію Петровського В.М. та запропонували обговорити і погодити дане 

питання на своїх підприємствах. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати голосування: «за» – 14; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 



УХВАЛИЛИ:  

Забезпечити науково-педагогічним працівникам, які входять в групи 

забезпечення спеціальностей «Економіка», «Облік і оподаткування», 

«Менеджмент», «Туризм», «Екологія», сприятливі умови для проходження 

стажування на базі підприємств-роботодавців та збільшити кількість 

підприємств для проходження стажування НПП факультету без відриву від 

освітнього процесу з метою ознайомлення з сучасними інноваційними засобами 

виробництва. 

 

 

 

 

Голова Ради роботодавців факультету __________ Володимир Петровський 

 

 

Секретар Ради роботодавців факультету _________Ірина Стемковська 


