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1  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 В освітній та науковій діяльності закладу вищої освіти бере участь 

широке коло фізичних та юридичних осіб, які мають легітимний інтерес у якості 

зазначеної діяльності, певною мірою залежать від них або можуть впливати на 

неї. Такі сторони називають стейкхолдерами. Вони поділяються на дві основні 

групи: 

- внутрішні стейкхолдери - різні категорії осіб, що отримують освіту (студенти, 

вільні слухачі, аспіранти та докторанти), їх батьки; науково- педагогічні 

працівники, навчально-допоміжний і адміністративно- управлінський персонал; 

- зовнішні стейкхолдери - держава, яка здійснює нормативно-правове 

регулювання діяльності закладів вищої освіти (ЗВО) і основне замовлення на 

підготовку фахівців вищої освіти; регіональні органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування; працедавці (великі промислові підприємства; малі та 

середні підприємства; організації соціальної сфери і т. ін.). 

1.2 Положення про Раду працедавців та Експертні ради працедавців (далі - 

Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (ст. 78. 

Громадський контроль у сфері вищої освіти), Статуту Українського державного 

університету науки і технологій» (далі - Університет) та інших нормативно-

правових актів. 

1.3 Положення розроблено з метою підвищення якості професійної 

підготовки фахівців шляхом співпраці університету із зовнішніми стейкхолдерами 

(підприємствами, установами, організаціями - провідними працедавцями, далі - 

підприємства-партнери), шляхом поєднання інтелектуального потенціалу, 

матеріальних і корпоративних ресурсів партнерів, розвитку системи внутрішнього 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в університеті та на 

виконання вимог Закону України «Про вищу освіту». 

1.4 Рада працедавців -дорадчий орган, створений для вироблення стратегії та 

напрямів провадження освітньої та наукової діяльності університету. Рада 

працедавців (РП) складається з голів Експертних рад працедавців за 

спеціальностями певної галузі освіти (ЕР). 

Експертні ради працедавців - це дорадчо-консультативні органи одного або 

декількох факультетів і випускових кафедр за відповідними спеціальностями або 

освітньо-професійними (освітньо-науковими) програмами (далі освітні програми – 

ОП). 

1.5 Положення врегульовує питання утворення та організації роботи ради 

працедавців та експертних рад працедавців. 

1.6 Основні завдання Ради і Експертних рад працедавців є: 

- прогнозування розвитку потреб ринку праці у фахівцях певних 
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ОП/спеціальностей; 

- надання пропозицій щодо удосконалення певних вимог до фахівців за 

ОП/спеціальностями, закріплених за відповідними 

кафедрами/факультетами/ННЦ; 

- оцінка якості навчальних планів і освітніх програм; 

- участь у розробці змісту, інформаційно-методичного і матеріально- 

технічного забезпечення вибіркової складової навчальних планів та освітніх 

програм; 

- спільна реалізація і ресурсна підтримка освітніх програм, виробничих і 

переддипломних практик; 

- залучення студентів і науково-педагогічних працівників до реальної 

виробничої і дослідницької діяльності підприємств і організацій - стейкхолдерів 

університету; 

- сприяння розвитку дуальної освіти; 

- розвиток інфраструктури підприємства, створення спільних кабінетів, 

лабораторії тощо; 

- залучення працівників установ, підприємств і організацій до освітнього 

процесу (читання лекцій, проведення практичних занять, керівництво 

виробничими практиками, курсовим і дипломним проектуванням); 

- участь в оцінці якості підготовки фахівців; 

- розробка і апробація ефективних механізмів взаємодії університету з 

підприємствами - працедавцями; 

- проведення спеціальних конференцій та семінарів; 

- постійний моніторинг якості підготовки фахівців через опитування 

випускників та провідних працедавців, інші засоби. 

2  ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СКЛАДІВ РАДИ ПРАЦЕДАВЦІВ 

ТА ЕКСПЕРТНИХ РАД ПРАЦЕДАВЦІВ 

1.7 Рада працедавців університету формується з голів Експертних рад 

працедавців. До Ради входять посадові особи університету: ректор, перший 

проректор, проректор з наукової роботи, директор навчально-наукового інституту 

Дніпровського інституту інфраструктури і транспорту (далі- ННІ ДІІТ), директор 

навчально-наукового інституту Інститут промислових та бізнес технологій (далі- 

ННІ ІПБТ). 

1.8 Експертні ради працедавців формуються за групою споріднених ОП за 

пропозиціями відповідних факультетів/ННЦ, випускових кафедр. 

1.9 До складу Експертної ради залучаються за їх письмовою згодою провідні 

фахівці з відповідних спеціальностей - представники зовнішніх стейкхолдерів 

(далі експерти), керівники (заступники керівників) підприємств, що зацікавлені у 
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фахівцях, яких готують за певними ОП. 

1.10 Експертні ради формуються з представництвом від 3-5-и організацій. 

Кожна спеціальність повинна бути представлена двома експертами (з можливістю 

представництва експертом декількох ОП). 

1.11 Від університету до Експертної ради працедавців входить декан 

факультету/директор ННЦ. 

1.12 Представники працедавців у роботі дорадчих органів працюють на 

громадських засадах. 

1.13 Персональний склад Експертних рад затверджується наказом ректора за 

поданням завідувачів випускових кафедр та погодженням директором ННІ ДІІТ 

або ННІ ІПБТ, деканом факультету/директором ННЦ. 

1.14 До проектів наказів додаються відповідні заяви, листи та довідки, які 

повинні містити інформацію: про найменування установ, де працює член ради; 

посаду, яку обіймає; науковий ступінь та вчене звання; найменування та рік 

закінчення ЗВО; присвоєну кваліфікацію та спеціальність за дипломом; стаж 

роботи за фахом. 

1.15 Голови Ради працедавців та Експертних рад обираються на першому 

(організаційному) засіданні. 

1.16 Секретарем Ради працедавців, який забезпечує організаційну 

підтримку її роботи, розпорядженням ректора призначається особа з числа 

працівників Відділу в’язків з виробництвом та виробничої практики (далі – ВЗВ). 

1.17 Секретарем Експертної ради, який забезпечує організаційну підтримку 

її роботи, розпорядженням декана факультету/директором ННЦ призначають 

особу з числа науково-педагогічних працівників кафедри. 

3  ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ РАДИ ПРАЦЕДАВЦІВ ТА 

ЕКСПЕРТНИХ РАД ПРАЦЕДАВЦІВ 

1.18 Рада працедавців та Експертні ради організовують свою роботу за 

планом, розробленим спільно з випусковими кафедрами. Затверджує план голова 

ради. 

1.19 Форми роботи (засідання, круглі столи, опитування, аналіз тощо) 

визначають відповідні ради. 

1.20 Експертна рада взаємодіє з групами кадрового забезпечення освітніх 

програм, гарантами освітніх програм, співробітниками інших відділів 

університету. 

1.21 Експертна рада має право брати участь в опитуванні внутрішніх 

стейкхолдерів із питань освітньої діяльності університету, окремих підрозділів та 

окремих осіб, звертатись з поданнями, пропозиціями та рекомендаціями до Ради 

працедавців, інших дорадчих органів університету та до посадових осіб. 
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1.22 Інформаційні матеріали про діяльність Ради працедавців та Експертних 

рад (план роботи, звіти щодо експертизи освітніх програм тощо) оприлюднюють 

на сайтах університету, випускових кафедр або в інший спосіб. 

1.23 Університет та випускові кафедри організаційно і технічно сприяють 

роботі Ради працедавців та Експертних рад. 

1.24 Загальну координацію діяльності Ради працедавців здійснює ректор, а 

Експертних рад - декани факультетів/директори ННЦ та керівник ВЗВ. 


