
Заклад вищої освіти 
"Відкритий
міжнародний УНІВЕРСИТЕТ 
розвитку людини

"УКРАЇНА"

International UNIVERSITY 
of Human Development

"UKRAINE"

H igher Education Institution
"Open

Рішення
Вченої ради Університету «Україна» з питання 

«Про діяльність Рад роботодавців щодо підвищення якості підготовки 
фахівців та працевлаштування випускників університету»

від 24 лютого 2022 року

Заслухавши й обговоривши доповідь проректора з освітньої діяльності 
Коляди О.П. «Про діяльність Рад роботодавців щодо підвищення якості 
підготовки фахівців та працевлаштування випускників університету», а
саме:

25 листопада 2021 року відбулись чергові засідання Рад роботодавців по 
навчально-виховних підрозділах університету. 17 грудня 2021 року на засіданні 
Науково-методичної ради університету куратори Рад роботодавців по 
навчально-виховних підрозділах звітували про роботу за 2021 рік. Загалом 
роботу Рад роботодавців за 2021 рік було визнано позитивною. Серед загальних 
надбань у співпраці з роботодавцями було відзначено:

1. Підписані нові договори та угоди про співпрацю, розширені бази 
практики для спрямування підвищення професійних компетентностей 
здобувачів освіти (ІБМТ, ІЕМ, ІТІ, ІСТ, ІКТ, ІПСВ, БІЕУ, ЖЕГІ, ЗУФ, КІП, 
ЛІРоЛ, МІЕСТ, ХІСТ, МІРоЛ -  60, ВасФК -  18, ДуФ -  більше 10, ІФФ -  50, НП  
-1 1 6 , ПІЕП -  більше 10, ТрФК -  17), також проводиться активна робота щодо 
міжнародної мобільності здобувачів і Ні 111 (загальна кількість не з’ясована, 
оскільки сканкопії нових договорів від НВП згідно наказу від 12.01.2022 №1 у 
відділ методичної роботи повинні бути надіслані до 25 лютого). Проводяться 
круглі столи для випускників з метою залучення до співпраці (більшість 
роботодавців -  це випускники Університету). Проводиться активна робота 
по запровадженню дуальної освіти в НВП: тривають переговори щодо 
підписання договорів (ЖЕГІ, МІРоЛ, ПІЕП, ІЕМ). Партнери-роботодавці 
допомагають із працевлаштуванням випускників (ІБМТ, ІЕМ, ІТІ, ІПСВ, ВСЕІ, 
ДуФ, ЖЕГІ, ЗУФ, КІП, ЦІРоЛ, ЛІРоЛ, МІЕСТ, МІРоЛ, НГІ, ПІЕП, РІ, ТрФК, 
ЧрнгФ), зокрема осіб з інвалідністю (ІФФ).

2. Профорієнтаційна робота з роботодавцями приносить нових вступників 
(ІЕМ, ВСЕІ, НГІ).

3. Проводяться семінари та тренінги з роботодавцями з метою підвищення 
кваліфікації НПП (ІСТ, ІЕМ, ВасФК, ВСЕІ, ДуФ, ТрФК).

4. Роботодавці у всіх НВП є активними учасниками освітнього процесу: 
проводять лекції, семінари, тренінги та майстер-класи для здобувачів. Також



роботодавці входять до екзаменаційних комісій НВП та подають пропозиції до 
тематики курсових і кваліфікаційних робіт.

5. За участю роботодавців та на їх замовлення розробляються програми 
короткострокових курсів підвищення кваліфікації фахівців (ВСЕІ, МІЕСТ).

6. Спільно з роботодавцями публікуються наукові праці та проводяться 
наукові дослідження. Роботодавці активно залучаються до проведення науково- 
практичних конференцій (ІПСВ, ІЕМ, ВСЕІ, ЦІРоЛ, МІЕСТ, МІРоЛ, ХІСТ).

7. За участі роботодавців покращується матеріально-технічне 
забезпечення навчально-виховних підрозділів (ДуФ, ХІСТ).

8. Роботодавці залучаються до опитування щодо покращення якості 
освітнього процесу в навчально-виховних підрозділах університету.

Аналіз пропозицій, що надійшли від роботодавців стосовно удосконалення 
освітніх програм, якості практичної підготовки здобувачів освіти:

1) підкреслено важливість урахування регіональних особливостей в 01JLL1;
2) запропоновано модернізацію ОПП, зважаючи на потреби ринку праці, 

швидкий темп розвитку ІТ-технологій, організацію дистанційної роботи в 
умовах карантину та потребу йти в «ногу з часом»;

3) особливу увагу роботодавці приділяють змісту, обсягу та назвам 
професійних дисциплін та практик;

4) слушні пропозиції внесли роботодавці щодо оптимізацїї кредитів для 
окремих навчальних дисциплін, а також вибіркової складової щодо забезпечення 
гнучких навичок soft skills, таких як: емоційний інтелект, уміння працювати в 
команді, рішення комплексних проблем, здатність швидко навчатись, 
адаптивність/гнучкість, аналітичне мислення, критичне мислення, управління 
проектами, стратегічне мислення, ініціативність/управління змінами;

5) особливу увагу роботодавці приділяють навичкам взаємодії в умовах 
інклюзивного простору.

Звіти про роботу Рад роботодавців не надали: Інститут філології та 
масових комунікацій, Дніпровський фаховий коледж (у зв’язку зі зміною місця 
розташування засідання перенесено на 27.01.2022), Сторожинецький фаховий 
коледж.

Вчена рада ухвалює:
1. Визнати роботу Ради роботодавців за 2021 рік у цілому задовільною.

2. Подати звіти рад роботодавців за 2021 рік та письмові пояснення щодо 
невчасного звітування у відділ методичної роботи.

Відповідальні: Інститут філології та 
масових комунікацій, Дніпровський 
фаховий коледж, Сторожинецький 
фаховий коледж 
Термін: до 28.02.2022

3. Забезпечувати залучення нових роботодавців до співпраці з метою 
розширення баз практики для здобувачів освіти університету та 
працевлаштування випускників.



Відповідальні: керівники навчально- 
виховних підрозділів 
Термін: постійно

4. Забезпечувати проходження роботодавцями опитувань щодо якості 
надання освітніх послуг та покращення освітнього процесу.

Відповідальні: керівники навчально- 
виховних підрозділів 
Термін: відповідно до графіка
опитувань

5. Під час оновлення освітніх програм спеціальностей враховувати 
пропозиції роботодавців.

Відповідальні: керівники 
навчально-виховних підрозділів, 
завідувачі кафедр, гаранти освітніх 
програм
Термін: до 30.03.2022

6. Забезпечити розробку та впровадження навчально-методичного 
забезпечення дисциплін по кафедрах для вибіркових компонентів щодо 
формування гнучких навичок soft skills та подати їх до каталогу вибіркових 
дисциплін у відділ методичної роботи.

Відповідальні: керівники 
навчально-виховних підрозділів, 
завідувачі кафедр 
Термін: до 30.03.2022

7. Залучати роботодавців до проведення «гостьових занять».
Відповідальні: керівники 
навчально-виховних підрозділів, 
завідувачі кафедр 
Термін: постійно

8. Забезпечити вчасне виконання наказу від 12.01.2022 №1 «Про оновлення 
бази практики та реєстру працевлаштування здобувачів освіти Університету 
«Україна».

Відповідальні: керівники навчально- 
виховних підрозділів 
Термін: відповідно наказу
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