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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, 

Бурштинська Надія Іванівна, Цепліцький Володимир Ярославович, Тиха 

Світлана Іванівна, Гуменюк Володимир Ігорович, Макар Василь Гілярович, 

Лук’янова Марія Михайлівна, Луців Ігор Мирославович, Люшняк Микола 

Володимирович, Попіль Казимир Ярославович, Мельничук Олена Віталіївна, 

Шевців Марія Василівна, Мигович Ірина Станіславівна, Яріш Роман 

Олексійович, Дрозд Наталія Юріївна, Кладочний Віталій Іванович, 

Стемковська Ірина Вікторівна, заступниця декана факультету. 

 

Запрошені: 

Ярема Любов Василівна, декан факультету економіки і 

природокористування; Гурська Ірина Степанівна, гарант освітньої програми 

«Економіка підприємства» ОС «Бакалавр»; Судомир Світлана Михайлівна, 

гарант освітньої програми «Менеджмент» ОС «Бакалавр»; Боднар Ореста 

Володимирівна, гарант освітньої програми «Облік і аудит» ОС «Бакалавр»; 

Павлів Олег Володимирович, гарант освітньої програми «Екологія» ОС 

«Бакалавр»; Луговий Богдан Васильович, гарант освітньої програми «Туризм» 

ОС «Бакалавр». 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

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. 

2. Різне. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за порядок денний. 

Результати голосування: «за» – одноголосно; «проти» – 0; «утримались» – 

0. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

- Гурську І.С., яка представила для обговорення проєкт освітньо-

професійної програми і навчального плану та каталоги вибіркових дисциплін за 

вільним вибором здобувачів вищої освіти та вибіркових дисциплін спеціальної 

(фахової) підготовки зі спеціальності 051 «Економіка» першого рівня вищої 

освіти 2022 року вступу. Пропозиції стосовно змісту освітньої програми та 

забезпечення її якості збираються через анкетування роботодавців, здобувачів 

вищої освіти, випускників. 

ВИСТУПИВ: 

Макар В.Г. зазначив, що у розробленій освітньо-професійній програмі є 

всі необхідні компоненти, які формують компетенції висококваліфікованого 

фахівця зі спеціальності «Економіка», адже вони є актуальними і 

затребуваними на сучасному ринку праці. 

 

- Боднар О.В., яка представила для обговорення проєкт освітньо-

професійної програми і навчального плану та каталоги вибіркових дисциплін за 

вільним вибором здобувачів вищої освіти та вибіркових дисциплін спеціальної 

(фахової) підготовки зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого 

рівня вищої освіти 2022 року вступу. Пропозиції стосовно змісту освітньої 

програми та забезпечення її якості збираються через анкетування роботодавців, 

здобувачів вищої освіти, випускників. 

ВИСТУПИВ: 

Гуменюк В.І. з пропозицією ухвалити освітньо-професійну програму 

«Облік і аудит», враховуючи тенденції розвитку ринку праці та попит на 

фахівців спеціальності «Облік і оподаткування». 

 

- Судомир С.М., яка представила для обговорення проєкт освітньо-

професійної програми і навчального плану та каталоги вибіркових дисциплін за 

вільним вибором здобувачів вищої освіти та вибіркових дисциплін спеціальної 

(фахової) підготовки зі спеціальності 073 «Менеджмент»  першого рівня вищої 



освіти 2022 року вступу. Пропозиції стосовно змісту освітньої програми та 

забезпечення її якості збираються через анкетування роботодавців, здобувачів 

вищої освіти, випускників. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Петровський В.М. (голова Ради роботодавців факультету) – 

підтримуємо пропозицію НПП кафедри економіки і менеджменту про 

зменшення годин на вивчення дисципліни «Політична економія» та 

пропонуємо розширити перелік вибіркових дисциплін. 

Судомир С.М. (голова проєктної групи ОПП «Менеджмент») – 

вважаємо цілком слушними Ваші зауваження і пропозиції щодо оновлення 

освітньо-професійної програми «Менеджмент» для вступників 2022 року 

вступу. 

 

- Луговий Б.В., який представив для обговорення проєкт освітньо-

професійної програми і навчального плану та каталоги вибіркових дисциплін за 

вільним вибором здобувачів вищої освіти та вибіркових дисциплін спеціальної 

(фахової) підготовки зі спеціальності 242 «Туризм» першого рівня вищої освіти 

2022 року вступу. Пропозиції стосовно змісту освітньої програми та 

забезпечення її якості збираються через анкетування роботодавців, здобувачів 

вищої освіти, випускників. 

ВИСТУПИЛИ: 

Мельничук О.В. – з метою забезпечення формування професійних 

компетентностей у здобувачів вищої освіти, зокрема ПРН 11 «Володіти 

державною та іноземною (ними) мовою (мовами), на рівні, достатньому для 

здійснення професійної діяльності», вважаємо доцільним на вивчення іноземної 

мови добавити ще 30 годин аудиторних занять. 

Петровський В.М. (голова Ради роботодавців факультету) – для більш 

повного формування фахових компетентностей і частково особливості 

програми, рада роботодавців вважає доцільним в ОПП і навчальний план 

ввести вивчення дисципліни «Соціально-економічний розвиток сільських 

територій». 

Дрозд Н.Ю. – вважаю, що навчання з даної спеціальності має бути більш 

практико-орієнтованим. У дисципліні «Туристичне краєзнавство» пропоную 

виділити окремий змістовний модуль «Туристичне краєзнавство нашого краю». 

 

- Павліва О.В., який представив для обговорення проєкт освітньо-

професійної програми і навчального плану та каталоги вибіркових дисциплін за 

вільним вибором здобувачів вищої освіти та вибіркових дисциплін спеціальної 



(фахової) підготовки зі спеціальності 101 «Екологія» першого рівня вищої 

освіти 2022 року вступу. Пропозиції стосовно змісту освітньої програми та 

забезпечення її якості збираються через анкетування роботодавців, здобувачів 

вищої освіти, випускників. 

ВИСТУПИВ: 

Люшняк М.В. зазначив, що у розробленій освітньо-професійній програмі 

є всі необхідні компоненти, які формують компетенції висококваліфікованого 

фахівця зі спеціальності «Екологія». 

 

У обговоренні взяли участь Макар В.Г., Гуменюк В.І., Лещук С.М., 

Лук’янова М.М., Люшняк М.В., Попіль К.Я., Мельничук О.В., Шевців 

М.В., Мигович І.С., Яріш Р.О. 

Петровський В.М. запропонував погодити освітньо-професійні програми 

та навчальні плани підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти зі 

спеціальностей: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 

«Менеджмент», 242 «Туризм», 101 «Екологія» 2022 року вступу та 

рекомендувати до розгляду і затвердження на відповідних кафедрах 

факультету. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати голосування: «за» – одноголосно; «проти» – 0; «утримались» – 

0. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Врахувати подані пропозиції та рекомендувати до затвердження освітньо-

професійні програми і навчальні плани для підготовки здобувачів першого 

рівня вищої освіти зі спеціальностей: 051 «Економіка», 071 «Облік і 

оподаткування», 073 «Менеджмент», 242 «Туризм», 101 «Екологія» 2022 року 

вступу та рекомендувати їх до розгляду та погодження на відповідних кафедрах 

факультету. 

 

 

 

Голова Ради роботодавців факультету __________ Володимир Петровський 

 

 

Секретар Ради роботодавців факультету  _________   Ірина Стемковська 


