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Про участь стейкхолдерів в освітньому 

процесі та практичній підготовці студентів 
 

Заслухавши доповідь заступника директора з науково-педагогічної роботи, 

організації та забезпечення освітньо-виховного процесу Лошенюк І. Р. з питання 

порядку денного, методична рада зазначає, що в інституті проводиться постійна 

робота щодо участі стейкхолдерів в освітньому процесі та практичній підготовці 

студентів. Стейкхолдери беруть участь у моніторингу якості освітніх програм 

спеціальностей, робочих програм навчальних дисциплін, проведенні практичних 

занять, залучаються до розробки навчально-методичних праць викладачів кафедр, 

що сприяє налагодженню довірчих стосунків між всіма учасниками освітнього 

процесу, зовнішніми і внутрішніми групами впливу.  

Так, тільки у 2020-2021 н.р. стейкхолдерами було прорецензовано 530 

навчально-методичних розробок. Кафедрами інституту разом із стейкхолдерами 

було організовано та проведено: 7 науково-практичних семінарів, 10 майстер-

класів, 6 вебінарів, 5 круглих столів професорсько-викладацького складу та 

студентів інституту, благодійний ярмарок, онлайн-квест та  інші заходи. 

Проте участь стейкхолдерів в освітньому процесі та практичній підготовці 

студентів потребує подальшого удосконалення для полегшення процесу 

впровадження інновацій у виробництві, торгівлі та управлінні економічною 

діяльністю на сучасних підприємствах. Необхідно налагоджувати ефективний 

діалог інституту із стейкхолдерами для забезпечення безперервних консультацій та 

врахування пропозицій щодо якості практичної підготовки здобувачів вищої 

освіти, формування у них необхідних професійних компетентностей. 

На основі вищевикладеного, з метою подальшого підвищення якості участі 

стейкхолдерів у освітньому процесі та практичній підготовці студентів інституту 

Методична рада рекомендує: 

1. Інформацію  заступника директора з науково-педагогічної роботи, організації 

та забезпечення освітньо-виховного процесу Лошенюк І. Р. взяти до відома. 

2. Заступнику директора з науково-педагогічної роботи, організації та 

забезпечення освітньо-виховного процесу Лошенюк І. Р., відділу навчально-

методичної роботи, акредитації та ліцензування розробити Положення про 

стейкхолдерів освітніх програм. 

До початку 2021-2022 навчального року  

 

2.1. Завідувачу практики проводити опитування стейкхолдерів щодо вивчення 

потреб ринку праці у сфері економічної освіти. 

Постійно 



2.2. Центру розвитку кар’єри, практичної підготовки, працевлаштування 

студентів і випускників, відповідальним за працевлаштування від кафедр 

забезпечити поповнення та оновлення рубрики «Вакансії», яка розміщена на сайті 

інституту на сторінці Центру розвитку кар’єри, практичної підготовки, 

працевлаштування студентів і випускників. 

Постійно 

3. Завідувачам кафедр: 

3.1. Продовжити роботу щодо залучення стейкхолдерів у освітній процес та 

практичну підготовку студентів. 

Постійно 

3.2. Продовжити проведення очних та дистанційних зустрічей (дискусійних 

панелей) викладачів кафедр, в т. ч. гарантів освітніх програм, зі стейхолдерами 

щодо результатів моніторингу та надання пропозицій з метою удосконалення  змісту 

освітніх програм у процесі їх реалізації.  

Постійно 

3.3. Здійснювати формування груп стейкхолдерів за принципом: фахівці з 

окремої дисципліни (фахових дисциплін); фахівці з окремого етапу підготовки 

студентів (споріднених дисциплін); фахівці з «теорії гри» тощо.  

Постійно 

3.4. Забезпечувати участь стейкхолдерів у роботі комісій із захисту курсових 

робіт (проєктів); екзаменаційних комісій з атестації, захисту випускних 

кваліфікаційних робіт (проєктів); під час захисту індивідуальних завдань виробничої 

практики тощо.  

Протягом навчального року 

3.5. Залучати стейкхолдерів до участі у всеукраїнських та міжнародних  

науково-практичних конференціях інституту, до складу журі студентських наукових 

конкурсів, фестивалів і т.п. 

Відповідно до планів роботи  

3.6. Продовжити практику залучення стейкхолдерів до проведення дуальних 

лекційних та практичних занять (майстер-класів, вебінарів, тренінгів тощо) з 

дисциплін професійної підготовки, що сприятиме покращенню якості освітньої 

діяльності та якості викладання навчальних дисциплін, практичної підготовки, 

наукової роботи. 

Постійно 

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника директора з 

науково-методичної роботи, міжнародних зв’язків та інноваційного розвитку 

Кифяка В.Ф. та заступника директора з науково-педагогічної роботи, організації та 

забезпечення освітньо-виховного процесу Лошенюк І. Р. 
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