
Рада роботодавців економічного факультету  

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (2018-2019 н.р.) 

 

Голова Ради роботодавців 

 

1. Кручиненко Вікторія Анатоліївна - директор ТОВ «Фінансова компанія 

ЕЛІТ-ФАКТОР» 

 

Заступники Голови Ради роботодавців 

 

2. Рубан Руслан Іванович – к.е.н.,  директор Обласного відділення ПАТ 

«Промінвестбанк» 

3. Синенко Олександр Олександрович - П.П. «Александр А. Синенко» 
Херсонська обл., Голопристанський р-н, с.Чулаківка  

 

Члени Ради роботодавців 

 

4. Чечоткін Володимир Володимирович – керівник напрямку по 

просуванню послуг бюджетним організаціям ХФ КБ АТ «Приватбанк» 

5. Кручиненко Олександр Сергійович – голова ФГ «Еліта -5» 
08150, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Боярка, 

6. Рибалко Сергій Вікторович – голова ФГ «Аделаїда»  
с. Чулаківка Голопристанського району Херсонської області,  

7. Брагінець Ігор Васильович – директор ПСП «Альфа-Агро»,  
Херсонська обл., Чаплинський р-н. с.Першокостянтинівка 

8. Халупенко Микола Володимирович – голова ФГ «Курінь» 
 м. Херсон,  с. Антонівка 

9. Черняк Наталія Данилівна – заступник директора з навчальної роботи КЗ 

«Херсонський фаховий спортивний коледж» Херсонської обласної ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РОБОТИ 

Ради роботодавців економічного факультету на 2018-2019 н.р. 

 

І семестр 

 

 

1. Затвердження плану роботи Ради роботодавців на 2018-2019 н. р. 

2. Про проведення круглих столів зі здобувачами різних рівнів вищої 

освіти провідними фахівцями підприємств та випускниками економічного 

факультету.  

3. Про організацію підвищення кваліфікації і стажувань науково - 

педагогічних працівників і співробітників факультету, спільна підготовка 

кадрів вищої наукової кваліфікації. 

4. Про науково-дослідницьку діяльність: проведення науково-

дослідницьких робіт за замовленням підприємства. 

 

 

 

ІІ семестр 

 

1. Про обговорення проєкту освітньо-наукової програми 051 

«Економіка» та освітніх програм економічних спеціальностей їх 

відповідність вимогам стандарту освіти. 

2. Про організацію зустрічей роботодавців зі студентами та 

випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на 

конкретних підприємствах, установах, організаціях. 

3. Про залучення здобувачів вищої освіти до виробничої і 

дослідницької діяльності аспірантів - роботодавців. 

4. Звіт голови Ради роботодавців про виконану роботу протягом 2018-

2019 н.р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

Економічний факультет 

 

ПРОТОКОЛ №1 

засідання Ради роботодавців економічного факультету 

 

25.09.2018 р.         м. Херсон 

 

 

ПРИСУТНІ꞉ Кручиненко Вікторія Анатоліївна - директор ТОВ 

«Фінансова компанія ЕЛІТ-ФАКТОР», Рубан Руслан Іванович – к.е.н., 

директор Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», Синенко Олександр 

Олександрович - П.П. «Александр А. Синенко», Кручиненко Олександр 

Сергійович – голова ФГ «Еліта -5», Рибалко Сергій Вікторович – голова ФГ 

«Аделаїда», Брагінець Ігор Васильович – директор ПСП «Альфа-Агро», 

Халупенко Микола Володимирович- голова ФГ «Курінь», Чечоткін 

Володимир Володимирович – керівник напрямку по просуванню послуг 

бюджетним організаціям ХФ КБ АТ «Приватбанк», Черняк Наталія 

Данилівна – заступник директора з навчальної роботи КЗ «Херсонський 

фаховий спортивний коледж» Херсонської обласної ради 

Секретар засідання꞉ доцент кафедри економіки та фінансів Бойко Л.О.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Затвердження плану роботи Ради роботодавців на 2018-2019 н. р. 

2. Про проведення круглих столів зі здобувачами різних рівнів вищої 

освіти провідними фахівцями підприємств та випускниками економічного 

факультету.  

3. Про організацію підвищення кваліфікації і стажувань науково - 

педагогічних працівників і співробітників факультету, спільна підготовка 

кадрів вищої наукової кваліфікації. 

4. Про науково-дослідницьку діяльність: проведення науково-

дослідницьких робіт здобувачів вищої освіти за замовленням підприємства. 

 



Слухали꞉ Виступ Кручиненко Вікторії Анатоліївни про проект плану 

роботи Ради роботодавців економічного факультету на 2018-2019 н. р., яка 

запропоновала його розглянути та  затвердити.  

Ухвалили꞉ підтримати пропозицію голови Ради роботодавців 

Кручиненко В.А. та затвердити план роботи Ради на 2018 -2019 н.р. 

Рішення прийнято одноголосно 

 

Слухали꞉ Інформацію Рубана Руслана Івановича – к.е.н., директора 

Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» про проведення круглих столів 

зі здобувачами різних рівнів вищої освіти провідними фахівцями 

підприємств та випускниками економічного факультету. Рубан Р.І. зазначив, 

що в Університеті працює «Школа аграрного лідера» де запрошують до 

участі в проведенні  круглих столів та тематичних панелей фахівців різних 

галузей з метою ознайомлення здобувачів із проблемами та сучасним станом 

сільського господарства та взаємодії  між провідними фахівцями та 

молодими вченими в галузі економіки. 

Ухвалили꞉ продовжити зазначену роботу за участю найкращих 

вітчизняних та іноземних професіоналів бізнесу та громадського сектору. 

 

Слухали꞉ Виступ Синенка Олександра Олександровича - П.П. 

«Александр А. Синенко» про організацію підвищення кваліфікації і 

стажувань науково - педагогічних працівників і співробітників економічного 

факультету згідно Договорів про співпрацю з роботодавцями на передових 

підприємствах, спільна підготовка кадрів вищої наукової кваліфікації з 

метою їх професійного розвитку відповідно до державної політики у галузі 

освіти та забезпечення її якості. 

Ухвалили꞉ взяти до уваги той факт, що проходження науково-

педагогічного стажування чи підвищенням кваліфікації повинно відповідати 

навчальним дисциплінам, які викладаються в університеті. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

Економічний факультет 

 

ПРОТОКОЛ №2 

засідання Ради роботодавців економічного факультету 

 

23.04.2019 р.         м. Херсон 

 

 

 

ПРИСУТНІ꞉ Кручиненко Вікторія Анатоліївна - директор ТОВ 

«Фінансова компанія ЕЛІТ-ФАКТОР», Рубан Руслан Іванович – к.е.н., 

директор Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», Синенко Олександр 

Олександрович - П.П. «Александр А. Синенко», Кручиненко Олександр 

Сергійович – голова ФГ «Еліта -5», Рибалко Сергій Вікторович – голова ФГ 

«Аделаїда», Брагінець Ігор Васильович – директор ПСП «Альфа-Агро», 

Халупенко Микола Володимирович- голова ФГ «Курінь», Чечоткін 

Володимир Володимирович – керівник напрямку по просуванню послуг 

бюджетним організаціям ХФ КБ АТ «Приватбанк», Черняк Наталія 

Данилівна – заступник директора з навчальної роботи КЗ «Херсонський 

фаховий спортивний коледж» Херсонської обласної ради. 

Запрошені: представники академічної спільноти: Херсонський обласний 

центр зайнятості - Португальська Н.В., КВНЗ «ХАНО» - Худенко О.М., 

ХНТУ - Радецька С.В., ХДУ - Бондаренко Л.Г. 

Секретар засідання꞉ доцент кафедри економіки та фінансів Бойко Л.О.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про обговорення проекту освітньо-наукової програми 051 

«Економіка» та освітніх програм економічних спеціальностей їх 

відповідність вимогам стандарту освіти. 

2. Про організацію зустрічей роботодавців зі студентами та 

випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на 

конкретних підприємствах, установах, організаціях. 



3. Про залучення здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 

рівня до виробничої і дослідницької діяльності аспірантів - роботодавців. 

4. Звіт голови Ради роботодавців про виконану роботу протягом 2018-

2019 н.р.  

 

 

Слухали꞉ Виступ Голови Ради роботодавців Кручиненко Вікторії 

Анатоліївни щодо проекту освітньо-наукової програми 051 «Економіка» та 

освітніх програм економічних спеціальностей їх відповідність вимогам 

стандарту освіти. Освітньо-наукова програма та навчальні плани, були 

попередньо надані для ознайомлення членам ради роботодавців. Головою 

було зауважено про вагомість саме практичних результатів навчання 

аспірантів за даною освітньо-науковою  програмою. Практичні навички, 

здобуті аспірантами на практичних заняттях в умовах виробництва та під час 

проходження практики на профільних підприємствах, є основним критерієм 

оцінювання роботодавцями здібностей випускників під час 

працевлаштування.  

Рецензована освітньо-наукова програма 051 «Економіка», спрямована 

на підготовку фахівців, що поєднують фундаментальні, професійні знання з 

практичними навичками роботи на виробництві. Якісна підготовка 

здобувачів вищої освіти у сфері економіки на теперішній час є надзвичайно 

важливим завданням. В освітньо-науковій програмі чітко окреслені 

компетентності, виходячи із видів та завдань навчання. Вони розподілені на 

інтегральні, загальні та спеціальні (професійні) компетентності, найбільш 

відповідні для запропонованої програми. Професійні компетентності носять 

практичний характер і можуть бути використані у професійній діяльності 

майбутніх фахівців. Представник роботодавців, зокрема Чечоткін В.В. брав 

участь у розробці ОНП. Запропоновано впровадження в навчальні плани 

нових дисциплін обов’язкової (Аспірантський дослідницький семінар) та 



вибіркової компонент (Медіа-освіта та медіаграмотність), збільшення годин 

на педагогічну практику. 

Ухвалили꞉ З урахуванням пропозицій затвердити ОНП зі 

спеціальності 051 «Економіка» та навчальний план підготовки освітньо-

наукової програми, який відповідає завданням, має достатній рівень 

забезпеченості навчально-методичною документацією та матеріалами і може 

бути використаний у навчальному процесі. 

 

 

Слухали꞉ Бондаренко Л.Г. – к.пед.н., доцента Херсонського державного 

університету, яка наголосила на тому, що ОП «Професійна освіта 

(Економіка)» враховує практичний досвід підготовки педагогічних 

працівників з економіки в ХДАУ і спрямована на відповідність вимогам 

сьогодення у підготовці фахівців-практиків здатних здійснювати практичну 

та освітню діяльність в закладах професійної і вищої освіти при викладанні 

економічних дисциплін за допомогою економічних бізнес-тренінгів, 

застосування більш спрямованих кейс-методів і ділових ігор. 

Черняк Н.Д. – заступник директора з навчальної роботи КЗ 

«Херсонський фаховий спортивний коледж» Херсонської обласної ради 

рекомендувала використовувати при викладанні освітніх компонентів 

інноваційні методи з урахуванням сучасних вимог до майбутніх викладачів 

закладів освіти. 

Ухвалили꞉ З урахуванням рекомендацій затвердити ОП зі 

спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» та навчальний план 

підготовки ОП, який відповідає поставленим завданням, забезпечений 

навчально-методичною документацією та матеріалами і може бути 

використаний у навчальному процесі. 

 

 



Слухали꞉ Інформацію Кручиненка Олександра Сергійовича - голову 

ФГ «Еліта -5» про організацію зустрічей роботодавців зі студентами та 

випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на 

конкретних підприємствах, установах, організаціях. В Університеті щорічно 

проводиться «Ярмарка праці» на якій роботодавці виступають з інформацією 

про відкриті вакансії, спеціалізовані програми набору молодих спеціалістів, 

стажуваннях, практиках. Варто зазначити, що 90% здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» 

починають працювати ще під час навчання, 25% є співробітниками 

Університету. Співпраця з випускниками також налагоджена через ГО 

«Асоціація випускників ДВНЗ «ХДАУ».  

Ухвалили꞉ продовжити позитивний досвід, посилити використання 

елементів дуальної освіти. що покращить відповідність професійної 

підготовки фахівців 

 

 

Слухали꞉Інформацію  Синенка Олександра Олександровича - П.П. 

«Александр А. Синенко» про залучення здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня до виробничої і дослідницької діяльності аспірантів - 

роботодавців. Виступаючим було наголошено, що система науково-

дослідницької роботи здобувачів другого (магістерського) рівня є 

невід’ємною складовою підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних 

самостійно вести науковий пошук, творчо вирішувати конкретні професійні, 

наукові та соціальні завдання. 

Ухвалили꞉ активізувати роботу з залученням магістрів до сумісної 

науководослідної роботи з апірантами, участь у конференціях, семінарах, 

круглих столах, конкурсах, олімпіадах, які проходять як у ДВНЗ «ХДАУ», 

так і в інших вищих начальних закладах та установах 

 



 

 

 


