
 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

 БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ І ТУРИЗМУ 

 

Виконавець: Кулаєць М.М. 
Тел:  527-87-42              :  
Файл             :  

30.01.2020 р. 

 

 

На розпорядження  за № 34 від 13 січня 2020 р. надсилаємо:  

План роботи Ради роботодавців навчально-наукового інституту неперервної 

освіти і туризму 

№ 

з/п 
Захід 

Дата 

проведення 

Відповідальні 

особи 

1 Засідання Ради роботодавців. 

Порядок денний 

1.Про стан підготовки до акредитації зі 

спеціальності «Туризм» 

 раціоналізація робочої програми; 

 залучення до читання  окремих лекцій  

членів Ради 

2.Про стан  заключення договорів на 

проходження  виробничої практики студентів 

спеціальностей «Туризм» та «Готельно-

ресторанна справа» на об`єктах сфери 

обслуговування; 

3.Різне 

 

28.02.2020р. Кулаєць М.М. 

Васильєв Володимир 

Павлович, Голова 

спілки Сприяння 

розвитку сільського 

зеленого туризму в 

Україні 

 

Магалецька Ірина 

Анатоліївна,  кандидат 

економічних наук, 

керівник відділу 

навчання Reikavts 

Hotel Group; 

Тимошенко Тетяна 

Олександрівна, Голова 

ради «Всеукраїнська  

Федерація 

роботодавців у сфері 

туризму України» 

2 Засідання Ради роботодавців. 

Порядок денний 

1.Про внесення пропозицій щодо оптимізації 

робочих навчальних планів  з підготовки  

бакалаврів і магістрів зі спеціальності 

«Публічне управління та адміністрування»; 

2.Про організацію набору студентів заочної 

форми навчання ОС «Магістр» зі спеціальності 

«Менеджмент» освітньо-навчальної програми 

«Дорадництво» 

3.Різне 

24.04.2020р. Лутак Віталій 

Анатолійович,  

головний спеціаліст 

відділу 

організаційного 

забезпечення та 

контролю головного 

управління вищої 

освіти, директорату 

вищої освіти і освіти 

дорослих МОН 



 

Січень 2020 рік 

України; 

Бакун Юрій 

Олександрович, 

директор 

Національної асоціації 

сільськогосподарських 

дорадчих служб 

України 

3 Засідання Ради роботодавців. 

Порядок денний. 

1.Про роль членів Ради роботодавців ННІ 

неперервної освіти і туризму у 

профорієнтаційній роботі, покращення якості  

навчального процесу; 

2.Відзначення  кращих НПП інституту, членів 

Ради роботодавців з нагоди Дня Університету 

3.Різне 

29.05.2020 р. Кулаєць М.М. 

директор ННІ 

неперервної освіти і 

туризму; 

 

Васильєв Володимир 

Павлович, Голова 

спілки Сприяння 

розвитку сільського 

зеленого туризму в 

Україні 

4 Організація навчальних практик студентів на 

об`єктах сфери обслуговування 

 

На протязі 

року 

Кулаєць М.М. 

Васильєв Володимир 

Павлович, Голова 

спілки Сприяння 

розвитку сільського 

зеленого туризму в 

Україні 

 

Магалецька Ірина 

Анатоліївна,  кандидат 

економічних наук, 

керівник відділу 

навчання Reikavts 

Hotel Group; 

Тимошенко Тетяна 

Олександрівна, Голова 

ради «Всеукраїнська  

Федерація 

роботодавців у сфері 

туризму України» 

Бакун Юрій 

Олександрович, 

директор 

Національної асоціації 

сільськогосподарських 

дорадчих служб 

України 

5 Засідання Ради роботодавців. 

Порядок денний 

1.Урочисте засідання з нагоди Дня знань; 

2.Про формування державного замовлення  з 

підвищення кваліфікації фахівців , НПП на 

2021 рік,  завдання членів Ради  роботодавців 

щодо внесення пропозицій 

01.09.2020 р. Кулаєць М.М. 

директор ННІ 

неперервної освіти і 

туризму; 

 

Васильєв Володимир 

Павлович, Голова 



 

Січень 2020 рік 

3.Різне спілки Сприяння 

розвитку сільського 

зеленого туризму в 

Україні 

6 Засідання Ради роботодавців. 

Порядок денний 

1.Про підсумки  роботи  Ради роботодавців ННІ 

неперервної освіти  і туризму у 2020 році і 

завдання на 2021 рік 

2.Різне 

30.12.2020р. Кулаєць М.М. 

директор ННІ 

неперервної освіти і 

туризму; 

 

Васильєв Володимир 

Павлович, Голова 

спілки Сприяння 

розвитку сільського 

зеленого туризму в 

Україні 

 

Голова Ради роботодавців ННІ      В.Васильєв 

 

 

 

 

 

 



 

Січень 2020 рік 

План роботи Ради роботодавців навчально-наукового інституту неперервної 

освіти і туризму 

№ 

з/п 
Захід 

Дата 

проведення 

Відповідальні 

особи 

1 Засідання Ради роботодавців. 

Порядок денний 

1.Про стан підготовки до акредитації зі 

спеціальності «Туризм» 

 раціоналізація робочої програми; 

 залучення до читання  окремих лекцій  

членів Ради 

2.Про стан  заключення договорів на 

проходження  виробничої практики студентів 

спеціальностей «Туризм» та «Готельно-

ресторанна справа» на об`єктах сфери 

обслуговування; 

3.Різне 

 

28.02.2020р. Кулаєць М.М. 

Васильєв Володимир 

Павлович, Голова 

спілки Сприяння 

розвитку сільського 

зеленого туризму в 

Україні 
 

Магалецька Ірина 

Анатоліївна,  кандидат 

економічних наук, 

керівник відділу 

навчання Reikavts 

Hotel Group; 

Тимошенко Тетяна 

Олександрівна, Голова 

ради «Всеукраїнська  

Федерація 

роботодавців у сфері 

туризму України» 

2 

Засідання Ради роботодавців. 

Порядок денний 

1.Про внесення пропозицій щодо оптимізації 

робочих навчальних планів  з підготовки  

бакалаврів і магістрів зі спеціальності 

«Публічне управління та адміністрування»; 

2.Про організацію набору студентів заочної 

форми навчання ОС «Магістр» зі спеціальності 

«Менеджмент» освітньо-навчальної програми 

«Дорадництво» 

3.Різне 

24.04.2020р. Лутак Віталій 

Анатолійович,  

головний спеціаліст 

відділу 

організаційного 

забезпечення та 

контролю головного 

управління вищої 

освіти, директорату 

вищої освіти і освіти 

дорослих МОН 

України; 

Бакун Юрій 

Олександрович, 

директор 

Національної асоціації 

сільськогосподарських 

дорадчих служб 

України 

3 Засідання Ради роботодавців. 

Порядок денний. 

1.Про роль членів Ради роботодавців ННІ 

неперервної освіти і туризму у 

профорієнтаційній роботі, покращення якості  

навчального процесу; 

2.Відзначення  кращих НПП інституту, членів 

29.05.2020 р. Кулаєць М.М. 

директор ННІ 

неперервної освіти і 

туризму; 
 

Васильєв Володимир 

Павлович, Голова 



 

Січень 2020 рік 

Ради роботодавців з нагоди Дня Університету 

3.Різне 

спілки Сприяння 

розвитку сільського 

зеленого туризму в 

Україні 

4 Організація навчальних практик студентів на 

об`єктах сфери обслуговування 

 

На протязі 

року 

Кулаєць М.М. 

Васильєв Володимир 

Павлович, Голова 

спілки Сприяння 

розвитку сільського 

зеленого туризму в 

Україні 
 

Магалецька Ірина 

Анатоліївна,  кандидат 

економічних наук, 

керівник відділу 

навчання Reikavts 

Hotel Group; 

Тимошенко Тетяна 

Олександрівна, Голова 

ради «Всеукраїнська  

Федерація 

роботодавців у сфері 

туризму України» 

Бакун Юрій 

Олександрович, 

директор 

Національної асоціації 

сільськогосподарських 

дорадчих служб 

України 

5 

Засідання Ради роботодавців. 

Порядок денний 

1.Урочисте засідання з нагоди Дня знань; 

2.Про формування державного замовлення  з 

підвищення кваліфікації фахівців , НПП на 

2021 рік,  завдання членів Ради  роботодавців 

щодо внесення пропозицій 

3.Різне 

01.09.2020 р. Кулаєць М.М. 

директор ННІ 

неперервної освіти і 

туризму; 

 

Васильєв Володимир 

Павлович, Голова 

спілки Сприяння 

розвитку сільського 

зеленого туризму в 

Україні 

6 Засідання Ради роботодавців. 

Порядок денний 

1.Про підсумки  роботи  Ради роботодавців ННІ 

неперервної освіти  і туризму у 2020 році і 

завдання на 2021 рік 

2.Різне 

30.12.2020р. Кулаєць М.М. 

директор ННІ 

неперервної освіти і 

туризму; 
 

Васильєв Володимир 

Павлович, Голова 

спілки Сприяння 

розвитку сільського 

зеленого туризму в 

Україні 



 

Січень 2020 рік 

 

Голова Ради роботодавців ННІ      В.Васильєв 


