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План роботи Ради роботодавців Н авчально-наукового інституту  

неперервної освіти і туризму на 2021 р.

№
з/п

Захід Дата
проведення

Відповідальні особи

1. Засідання Ради роботодавців.
Порядок денний:
1. Про оновлення складу Ради роботодавців 
ННІ неперервної освіти і туризму НУБІП 
України.
2. Про освітнє середовище та стан 
підготовки до акредитації освітніх програм 
зі спеціальності 281 «Публічне управління 
та адміністрування» першого 
(бакалаврського), другого (магістерського) 
та третього (освітньо-наукового) рівнів 
вищої освіти.
3. Про внесення та розгляд пропозицій щодо 
перегляду освітніх програм та навчальних 
планів з підготовки бакалаврів, магістрів та 
аспірантів зі спеціальності 281 «Публічне 
управління та адміністрування» для 
приведення їх у відповідність до вимог 
ринку праці.
4. Різне.
4.1 .Про оновлення анкет щодо покращення 
освітнього середовища, формування 
студентоцентричного підходу щодо 
забезпечення якості освіти та оновлення 
освітніх програм.
4.2. Про поділ Ради роботодавців ННІ на 
2 секції.

Лютий
2021 р.

Ковальова О.В., 
Олійник В.В., 

Прнліпко С.М., 
Грищенко І.М., 

члени Ради 
роботодавців

2. Засідання Ради роботодавців.
Порядок денний:
1. Про внесення пропозицій щодо 
оптимізації робочих навчальних планів з 
підготовки бакалаврів і магістрів зі 
спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування» та ОС «Магістр» зі 
спеціальності 073 «Менеджмент» за 
освітньо-професійною програмою 
«Управління інноваційною діяльністю»

Квітень
2021 р.

Ковальова О.В., 
Олійник В.В., 

Приліпко С.М., 
Басюк Д.І., 
члени Ради 

роботодавців



(секція 1).
2. Про внесення пропозицій щодо 
оптимізацїї робочих навчальних планів з 
підготовки бакалаврів зі спеціальностей
241 «Готельно-ресторанна справа»,
242 «Туризм», ОС «Магістр» зі 
спеціальності 073 «Менеджмент» за 
освітньо-професійними програмами 
«Дорадництво», «Управління туристичним 
та готельно-ресторанним бізнесом»
(секція 2).
3. Про організацію набору здобувачів вищої 
освіти денної та заочної форм навчання 
ОС «Бакалавр» і ОС «Магістр» за освітніми 
програмами в ННІ неперервної освіти і 
туризму (секція 1, секція 2).
3. Різне

•

3. Засідання Ради роботодавців.
Порядок денний:
1. Про посилення профорієнтаційної роботи, 
участь членів Ради роботодавців ННІ 
неперервної освіти і туризму у залученні 
здобувачів вищої освіти, покращення якості 
освітнього процесу.
2. Відзначення кращих НПП інституту, 
членів Ради роботодавців з нагоди Дня 
Університету.
3. Різне 
(секції 1, 2).

Травень
2021 р.

Ковальова О.В., 
Олійник В.В., 

Приліпко С.М., 
Басюк Д.І., 
члени Ради 

роботодавців

4. Організація, внесення змін та пропозицій 
щодо навчальних, виробничих практик 
здобувачів вищої освіти ННІ неперервної 
освіти і туризму.

Протягом 
року 

(секції 1,2).

Ковальова О.В., 
Олійник В.В., 

Приліпко С.М., 
Басюк Д.І., 
члени Ради 

роботодавців
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 (секції 1, 2).

Вересень
2021 р.

Ковальова О.В., 
Олійник В.В., 

Приліпко С.М., 
Басюк Д.І., 
члени Ради 

роботодавців

6. Засідання Ради роботодавців.
Порядок денний:
1. Про підсумки роботи Ради роботодавців 
ННІ неперервної освіти і туризму у 2021 
році і завдання на 2022 рік.
2. Різне

Грудень
2021 р.

Ковальова О.В., 
Олійник В.В., 

Приліпко С.М., 
Басюк Д.І., 
члени Ради 

роботодавців

Голова Ради роботодавців ННІ Р.Я. Корінець


