
Рада роботодавців економічного факультету  

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (2019-2020 н.р.) 

 

Голова Ради роботодавців 

 

1. Кручиненко Вікторія Анатоліївна - директор ТОВ «Фінансова 

компанія ЕЛІТ-ФАКТОР» 

 

Заступники Голови Ради роботодавців 

 

2. Деркач Віктор Андрійович – Директор СТОВ «Берегиня» 

Бериславського району Херсонської області 

3. Чечоткін Володимир Володимирович – керівник напрямку по 

просуванню послуг бюджетним організаціям ХФ КБ АТ «Приватбанк» 

 

Члени Ради роботодавців 

 

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

«Промінвестбанк», м.Херсон  

5. Синенко Олександр Олександрович - П.П. «Александр А. Синенко» 

Херсонська обл., Голопристанський р-н 

6. Кручиненко Олександр Сергійович – голова ФГ «Еліта -5» 

08150, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Боярка, 

7. Рибалко Сергій Вікторович – голова ФГ «Аделаїда»  

с. Чулаківка Голопристанського району Херсонської області,  

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

Херсонська обл., Чаплинський р-н. с.Першокостянтинівка 

9. Черняк Наталія Данилівна – заступник директора з навчальної роботи 

КЗ «Херсонський фаховий спортивний коледж» Херсонської обласної ради 

10. Миронець Ольга Василівна – директор Новомиколаївського будинку 

культури, м. Скадовськ 

11. Колісниченко Юлія Сергіївна – директор ресторану «Пан Атаман», 

м. Олешки 

12. Новак Сергій Миколайович – регіональний агроном «Corteva 

Agriscience», м. Київ 

 

 

 



ПЛАН РОБОТИ 

Ради роботодавців економічного факультету на 2019-2020 н.р. 

 

І семестр 

1. Про оновлення складу Ради роботодавців економічного факультету на 

2019 -2020 н.р.  

2. Про затвердження плану роботи Ради роботодавців на 2019-2020 н. р.  

3. Про вивчення досвіду та підвищення іміджу економічних 

спеціальностей на ринку праці, прогнозування потреб ринку праці у фахівцях 

відповідної спеціальності. 

4. Про організацію зустрічей та інформаційну роботу з випускниками 

про можливості працевлаштування, інформування про наявні вакансії. 

 

ІІ семестр 

1. Обговорення проєктів освітніх програм та навчальних планів  

спеціальностей економічного факультету першого (бакалаврського), другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти. 

2. Про проведення мотиваційних і практичних занять, присвячених 

відкриттю власної справи з нуля за підтримки Херсонського міського фонду 

підприємництва. 

3. Про залучення представників роботодавців до освітнього процесу 

(читання лекцій, бізнес-тренінгів, проведення практичних занять, 

керівництво виробничими і переддипломними практиками здобувачів вищої 

освіти). 

4. Звіт голови Ради роботодавців про виконану роботу протягом 2019-

2020 н.р.  

 

 

 

 

 

 



ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

Економічний факультет 

 

ПРОТОКОЛ №1 

засідання Ради роботодавців економічного факультету 

 

24.10.2019 р.         м. Херсон 

 

ПРИСУТНІ꞉ Кручиненко Вікторія Анатоліївна - директор ТОВ 

«Фінансова компанія ЕЛІТ-ФАКТОР», Чечоткін Володимир Володимирович 

– керівник напрямку по просуванню послуг бюджетним організаціям ХФ КБ 

АТ «Приватбанк», Деркач Віктор Андрійович – Директор СТОВ «Берегиня» 

Бериславського району Херсонської області, 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», Черняк Наталія Данилівна – заступник директора з навчальної 

роботи КЗ «Херсонський фаховий спортивний коледж» Херсонської обласної 

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

Ольга Василівна – директор Новомиколаївського будинку культури, 

Колісниченко Юлія Сергіївна – директор ресторану «Пан Атаман», Новак 

Сергій Миколайович – регіональний агроном «Corteva Agriscience». 

Запрошені꞉ декан економічного факультету, д.е.н., професор Грановська В.Г.  

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про оновлення складу Ради роботодавців економічного факультету на 

2019 -2020 н.р.  

2. Про затвердження плану роботи Ради роботодавців на 2019-2020 н. р.  

3. Про вивчення досвіду та підвищення іміджу економічних 

спеціальностей на ринку праці, прогнозування потреб ринку праці у фахівцях 

відповідної спеціальності. 



4. Про організацію зустрічей та інформаційну роботу з випускниками про 

можливості працевлаштування, інформування про наявні вакансії. 

 

Слухали: Виступ декана економічного факультету Грановської В.Г. 

про оновлення складу Ради роботодавців на 2019 -2020 н.р. Декан 

наголосила, що членами Ради повинні стати особи, керівники підприємств, 

на яких здобувачі вищої освіти спеціальностей економічного факультету 

зможуть проходити виробничі практики. Запропонувала включити до складу 

Ради роботодавців Чечоткіна Володимира Володимировича – керівника 

напрямку по просуванню послуг бюджетним організаціям ХФ КБ АТ 

«Приватбанк», Деркача Віктора Андрійовича – директора СТОВ «Берегиня» 

Бериславського району Херсонської облсті, Миронець Ольгу Василівну – 

директора Новомиколаївського будинку культури, Колісниченко Юлію 

Сергіївну – директора ресторану «Пан Атаман», Новак Сергія Миколайовича 

– регіонального агронома «Corteva Agriscience». 

Декан ЕФ Грановська В.Г. свій виступ закінчила пропозицією 

встановити регламент роботи Ради та процедуру прийняття рішень.  

 

Слухали꞉ Виступ Голови Ради роботодавців Кручиненко Вікторії 

Анатоліївни - директора ТОВ «Фінансова компанія ЕЛІТ-ФАКТОР», яка 

запропонувала обрати заступників Ради Чечоткіна Володимира 

Володимировича – керівника напрямку по просуванню послуг бюджетним 

організаціям ХФ КБ АТ «Приватбанк» та Деркача Віктора Андрійовича – 

директора СТОВ «Берегиня» Бериславського району Херсонської облсті.  

Ухвалили꞉ підтримати пропозицію декана Грановської В.Г. включити 

до складу Ради роботодавців Чечоткіна Володимира Володимировича, 

Деркача Віктора Андрійовича, Миронець Ольгу Василівну, Колісниченко 

Юлію Сергіївну, Новак Сергія Миколайовича та пропозицію голови Ради 

Кручиненко В.А. обрати заступників Ради Чечоткіна Володимира 

Володимировича та Деркача Віктора Андрійовича.  



Рішення прийнято одноголосно 

 

Слухали꞉ Голову Ради роботодавців Кручиненко В.А., яка 

запропонувала затвердити план роботи Ради на 2019-2020 н.р.  

Ухвалили꞉ підтримати пропозицію голови Ради роботодавців 

Кручиненко В.А. та затвердити план роботи Ради на 2019 -2020 н.р. 

Рішення прийнято одноголосно 

 

Слухали꞉ Інформацію Чечоткіна Володимира Володимировича – 

керівника напрямку по просуванню послуг бюджетним організаціям ХФ КБ 

АТ «Приватбанк» про вивчення досвіду та підвищення іміджу економічних 

спеціальностей на ринку праці, прогнозування потреб ринку праці у фахівцях 

відповідної спеціальності. Доповідач наголосив, що основними умовами 

забезпечення якості освіти повинні стати: гнучкість зо змін у сфері фахової 

підготовки фахівців відповідно до тих умов, які диктує ринок праці, 

партнерство з бізнесом та запозичення досвіду роботи ефективних 

підприємств. 

Ухвалили꞉ інформацію прийняти до відома. 

 

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

Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» про організацію зустрічей та 

інформаційну роботу з випускниками про можливості працевлаштування, 

інформування про наявні вакансії. 

Ухвалили꞉ Інформувати студентів про наявні вакансії для постійного 

та тимчасового працевлаштування через Інтернет (сайт університету, 

соціальні мережі). Ведення статистики студентів для подальшого 

моніторингу їх діяльності, надання необхідної підтримки та консультацій, 

оповіщення про нові можливості працевлаштування. 

 



Слухали꞉ Виступ Кручиненка Олександра Сергійовича – голову ФГ 

«Еліта -5» про розширення бази підприємств для проходження студентами 

економічного факультету виробничої практики. Виконання завдань з  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

Економічний факультет 

 

ПРОТОКОЛ №2 

засідання Ради роботодавців економічного факультету 

 

10.03.2020 р.         м. Херсон 

 

ПРИСУТНІ꞉ Кручиненко Вікторія Анатоліївна - директор ТОВ 

«Фінансова компанія ЕЛІТ-ФАКТОР», Чечоткін Володимир Володимирович 

– керівник напрямку по просуванню послуг бюджетним організаціям ХФ КБ 

АТ «Приватбанк», Деркач Віктор Андрійович – Директор СТОВ «Берегиня» 

Бериславського району Херсонської облсті, 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», Черняк Наталія Данилівна – заступник директора з навчальної 

роботи КЗ «Херсонський фаховий спортивний коледж» Херсонської обласної 

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

Ольга Василівна – директор Новомиколаївського будинку культури, 

Колісниченко Юлія Сергіївна – директор ресторану «Пан Атаман», Новак 

Сергій Миколайович – регіональний агроном «Corteva Agriscience». 

Запрошені꞉ представник Херсонського міського фонду підприємництва 

Кравець Олег Миколайович. 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Обговорення проєктів освітніх програм та навчальних планів  

спеціальностей економічного факультету першого (бакалаврського), другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти. 



2. Про проведення мотиваційних і практичних занять, присвячених 

відкриттю власної справи з нуля за підтримки Херсонського міського фонду 

підприємництва. 

3. Про залучення представників роботодавців до освітнього процесу 

(читання лекцій, бізнес-тренінгів, проведення практичних занять, 

керівництво виробничими і переддипломними практиками здобувачів вищої 

освіти). 

4. Звіт голови Ради роботодавців про виконану роботу протягом 2019-

2020 н.р.  

 

Слухали꞉ Доповідь Голови Ради роботодавців Кручиненко В.А. про 

зміст освітніх програм та навчальних планів спеціальностей економічного 

факультету першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої 

освіти, які були попередньо надані для ознайомлення членам ради 

роботодавців. Виступаюча звернула увагу про вагомість саме практичних 

результатів навчання здобувачів вищої освіти за даними освітніми 

програмами. Практичні навички, набуті здобувачами на практичних заняттях 

в умовах виробництва та під час проходження практики на профільних 

підприємствах, є основним критерієм оцінювання роботодавцями здібностей 

випускників під час працевлаштування.  

При розгляді ОП «Професійна освіта (Економіка)», Головою було 

акцентовано увагу на вмінні здобувачів використовувати сучасні 

інформаційні технології і ресурси у професійній, педагогічній та 

інноваційній діяльності, і запропоновано модернізувати зміст і назву 

дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією». 

Рецензовані освітні програми, спрямовані 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 освітніх 

програмах 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.  

Слухали: Черняк Наталію Данилівну – заступника директора з 

навчальної роботи КЗ «Херсонський фаховий спортивний коледж» 

Херсонської обласної ради, яка запропонувала ввести до ОП «Професійна 

освіта (Економіка)» дисципліни «Професійний розвиток викладача», 

«Іноземна мова наукового та ділового спілкування» та «Філософія здоров’я» 

і зауважила на необхідності використання інноваційних методів при 

викладанні змісту освітніх компонентів ОП та перманентного покращення 

педагогіко-практичних навичок НПП. 

Ухвалили꞉ Розглянуті ОП та навчальні плани спеціальностей 

економічного факультету повністю відповідають завданням, мають достатній 

рівень забезпеченості навчально-методичною документацією та матеріалами 

і можуть бути використані у навчальному процесі. 

 

Слухали꞉ Виступ представника Херсонського міського фонду 

підприємництва Кравця Олега Миколайовича, про проведення мотиваційних 

і практичних занять, присвячених відкриттю власної справи з нуля за 

підтримки Херсонського міського фонду підприємництва. Зауважив, що 

успішному зростанню бізнесу можна завдячувати новітнім технологіям в 

освіті, науці, інформаційних системах та техніці. Без інформації людина, а 

тим паче підприємлива людина, нездатна досягти поставленої мети, 

розробити стратегічний план своєї діяльності. Робота Херсонського міського 

фонду підтримки малого підприємництва розрахована на підприємців-

початківців, молодих людей та здобувачів вищої освіти, які хочуть досягнути 

успіху, започаткувати власну справу та ефективно управляти бізнесом. 

Запропонував співпрацю з Херсонським міським фондом підприємництва у  



 

 

 


