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Голова: Петровський Володимир Михайлович, голова Саранчуківської 

сільської ради ОТГ, 

Секретар: Стемковська Ірина Вікторівна, заступниця декана факультету. 

 

Присутні: 

Петровський Володимир Михайлович, Лещук Степан Михайлович, Гуцал 

Михайло Васильович, Бурштинська Надія Іванівна, Дубінський Богдан 

Михайлович, Цепліцький Володимир Ярославович, Тиха Світлана Іванівна, 

Гуменюк Володимир Ігорович, Макар Василь Гілярович, Лук’янова Марія 

Михайлівна, Мельничук Олена Віталіївна, Шевців Марія Василівна, Луців Ігор 

Мирославович, Новицький Олег Васильович, Стемковська Ірина Вікторівна, 

заступниця декана факультету. 

 

Запрошені: 

Ярема Любов Василівна, декан факультету економіки і 

природокористування. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про підсумки роботи Ради роботодавців факультету економіки і 

природокористування у 2020-2021 н.р. і затвердження плану роботи на 2021-

2022 навчальний рік. 

2. Залучення працівників установ, підприємств і організацій до 

навчального процесу (читання лекцій, проведення практичних занять, 

зустрічей, проведення днів кафедр, надання пропозицій щодо удосконалення 

професійних вимог до фахівців відповідних спеціальностей). 

3. Працевлаштування випускників. 

4. Різне. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 



за порядок денний. 

Результати голосування: «за» – 15; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

1. СЛУХАЛИ: Петровського В.М., який підвів підсумки роботи Ради 

роботодавців факультету економіки і природокористування у 2020-2021 н.р. і 

окреслив кроки з боку ради роботодавців в рамках співпраці з факультетом. 

Впродовж 2020-2021 н.р. велась систематична робота роботодавців та 

факультету економіки і природокористування у питаннях підвищення 

компетентності, науково-методичного і матеріально-технічного забезпечення, 

реалізації і ресурсної підтримки виробничих практик здобувачів вищої освіти, 

проведені постійного моніторингу якості підготовки випускників. 

Петровського В.М. запропонував наступний план роботи Ради 

роботодавців на 2021-2022 навчальний рік. 

 

ВИСТУПИВ: 

Цепліцький В.Я., який доповнив доповідача і запропонував затвердити 

звіт про роботу Ради роботодавців факультету економіки і 

природокористування за 2020-2021 н.р. та план роботи Ради роботодавців на 

2021-2022 навчальний рік і поставив питання на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати голосування: «за» – 15; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

№ Заходи Дата 

проведення 

Доповідачі 

Перше засідання 

1. Про підсумки роботи Ради роботодавців факультету 

економіки і природокористування у 2020-2021 н.р. і 

затвердження плану роботи на 2021-2022 навчальний рік. 

Вересень 

2021 року 

Петровський 

В.М. 

2. Залучення працівників установ, підприємств і організацій 

до навчального процесу (читання лекцій, проведення 

практичних занять, зустрічей, проведення днів кафедр, 

надання пропозицій щодо удосконалення професійних 

вимог до фахівців відповідних спеціальностей). 

3. Працевлаштування випускників. 

4. Різне. 

Друге засідання 

1. Обговорення проєктів освітньо-професійних програм, 

навчальних планів та каталогів вибіркових дисциплін ОС 

«Бакалавр» зі спеціальностей: 051 «Економіка», 071 «Облік 

і оподаткування», 073 «Менеджмент», 242 «Туризм», 101 

«Екологія» для вступників 2022 року. 

Лютий 

2022 року 

Гаранти 

освітніх 

програм, 

Петровський 

В.М. 

2. Різне. 



УХВАЛИЛИ:  

- Затвердити звіт про роботу Ради роботодавців факультету економіки і 

природокористування за 2020-2021 н.р.  

- Співпрацю факультету економіки і природокористування і підприємств, 

представники яких є членами ради роботодавців визнати результативною.  

- Факультету економіки і природокористування та представникам 

роботодавців посилити всебічну співпрацю в напрямках розробки спільних 

наукових проектів, залучення представників роботодавців до викладання 

дисциплін, проведення майстер-класів, оновлення матеріально-технічної бази 

лабораторій факультету, забезпечення працевлаштування випускників.  

- Затвердити план роботи Ради роботодавців факультету на 2021-2022 

навчальний рік. 

 

2. СЛУХАЛИ: Ярему Л.В. про активізацію участі роботодавців в 

навчальному процесі: читання лекцій, проведення практичних занять, 

зустрічей, майстер-класів, надання пропозицій щодо удосконалення 

професійних вимог до фахівців відповідних спеціальностей. Очільниця 

факультету запропонувала продовжувати активне залучення фахівців-практиків 

від роботодавців для проведення аудиторних занять зі здобувачами вищої 

освіти у 2021-2022 н.р., зокрема в режимі онлайн. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гуменюк В.І., Гуцал М.В., Тиха С.І., Цепліцький В.Я., які 

запропонували включати у розклад занять фахівців від роботодавців, форму 

занять узгодити із завідувачами відповідних кафедр. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати голосування: «за» – 15; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Продовжувати співпрацю на рівні кафедр з фахівцями-практиками, 

представниками від роботодавців, координувати взаємодію з навчальним 

відділом щодо внесення до розкладу занять фахівців-практиків від 

роботодавців для проведення лекцій, семінарських та практичних занять зі 

здобувачами вищої освіти у 2021-2022 н.р., зокрема в режимі онлайн. 

 

3. СЛУХАЛИ: Петровського В.М. про працевлаштування випускників. 

 



ВИСТУПИЛИ: Богдан Дубінський, Володимир Цепліцький, Світлана 

Тиха, які у своїх виступах акцентували увагу на проблемах ринку праці, 

мобільності випускників. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати голосування: «за» – 15; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

УХВАЛИЛИ:  

У освітньому процесі на факультеті економіки і природокористування 

більше акцентувати увагу на проблемах ринку праці, мобільності випускників. 

 

 

 

Голова Ради роботодавців факультету __________ Володимир Петровський 

 

 

Секретар Ради роботодавців факультету  _________   Ірина Стемковська 


