
Протокол № 2 

спільного засідання Вченої Ради та Ради роботодавців Львівського інституту 

Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

21.01.2021 р. 

 

Присутні:20 членів Вченої ради:  

Лелик Л.І., Парфенюк Є.І., Яворський М.С., Гринькевич В.М., Стойко Г.В., 

Федишин Г.В., Волошин Л.В., Данилюк Л.Г., Іванюк У.В., Магас Н.В., Думка 

Х.Є., Яворська В.Г., Оліховська М.В., Русаль Л.М., Біла М.Д., Левицька Є.М., 

Дацко Г.Я.. Закоморна А.О., Карпінський Ю.В., Смоляк Х.Б. 

Запрошені: Парфенюк В.О., Возна Н.Б., Блажевський П.І. 

Відсутні: з поважних причин 5 членів Вченої ради.  

 

Порядок денний 

 

1.Про стан реалізації Стратегії розвитку Львівського інституту МАУП на 2020-

2029 рр.  

2. Про практичну підготовку студентів у Львівському інституті МАУП в умовах 

розвитку дуальної освіти.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

Лелик Л.І., Голова Вченої ради професор,  звернула увагу присутніх на те, 

що стратегічними завданнями розвитку Інституту на період 2020-2029 рр. у 

частині соціального партнерства з роботодавцями є такі:  

1) налагодження ефективної системи зворотного зв’язку з роботодавцями і 

випускниками через запровадження моніторингу працевлаштування випускників 

та якості їх підготовки за оцінками роботодавців;  

2) запровадження освітніх програм на дуальній основі і розширення 

можливостей участі студентів у формуванні індивідуальних освітніх траєкторій 

та у співпраці з Радою роботодавців Інституту. 

В Інституті розпочато роботу з формування електронної бази довідкових 

даних про випускників, підготовлено анкету з метою аналізу працевлаштування 

та якості здобутої освіти за оцінками випускників. Цей інструментарій розроблено 

в рамках участі працівників Інституту, зокрема колективу кафедри менеджменту 

організацій, у Проекті регіонального розвитку «Моніторинг реалізації 

інтелектуального потенціалу випускників ВНЗ і ПТНЗ прикордонного регіону: 

соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення». Проект реалізовано 

у 2018-2020 рр. на замовлення Львівської обласної державної адміністрації за 

кошти державного бюджету України в рамках секторальної бюджетної підтримки 



Європейського Союзу. На жаль, програмою Проекту не передбачено опитування 

випускників недержавних ЗВО Львівської області. Водночас методика, 

інструментарій та результати проведеного моніторингу працевлаштування 

випускників державних ЗВО області, а також результати опитування роботодавців 

є відкритими (https://intellectlviv.com) і можуть бути використані  для 

запровадження подібної практики на локальному рівні у Львівському інституті. 

Лелик. Л.І. запропонувала запровадити з 2021 року моніторинг 

працевлаштування випускників на рівні випускових кафедр у Львівському 

інституті МАУП. 

ВИСТУПИЛИ: 

1.Парфенюк Є.І., заступник директора з навчально-методичної та виховної 

роботи Інституту, звернула увагу присутніх на те, що практична складова 

підготовки здобувачів вищої освіти завжди потребує активної співпраці 

викладачів як розробників навчальних курсів з роботодавцями.  

Формами такої співпраці може бути залучення роботодавців до розробки 

змісту навчальних програм, підготовки окремих складових навчально-

методичного забезпечення курсів, наприклад, ситуаційних завдань, проведення 

навчальних занять за участю  представників роботодавців.  

Глобальна пандемія, спричинена Covid-19, суттєво вплинула на умови та 

форми проходження практики студентів на підприємствах і організаціях. 

Водночас використання сучасних он-лайн ресурсів дає змогу розширити формати 

зустрічей студентів і викладачів під час проведення он-лайн занять з 

представниками підприємств-роботодавців та іншими стейкголдерами. 

Парфенюк Є.І. запропонувала на кожній випусковій кафедрі визначити 

перелік з 3-5 базових підприємств-партнерів для налагодження сучасних форм 

співпраці з роботодавцями та оновлення змісту освітніх програм з метою 

запровадження елементів дуальної форми вищої освіти. 

 

2.Яворський М.С., виконавчий директор Львівського обласного об’єднання 

організацій роботодавців (ЛОООР), повідомив, що у рамках  Проєкту 

регіонального розвитку «Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу 

випускників ВНЗ і ПТНЗ прикордонного регіону: соціальне партнерство, 

державне і регіональне замовлення», про який згадувала у своєму виступі проф. 

Лелик Л.І., проведено обстеження 1538 роботодавців Львівської області. 

 Обстеження проведено восени 2019 р. за активної участі і сприяння 

ЛОООР, збір даних забезпечив Львівський обласний центр зайнятості. 

Анкетування роботодавців передбачало оцінку ними якості випускників ЗВО і 

ЗПТО усіх форм власності.  

Опитування роботодавців виявило, що незважаючи на поширений міф про 

низьку якість вищої освіти, відповіді респондентів показують інші результати, а 

саме, 33% роботодавців повністю задоволені випускниками ЗВО, яких вони 



протягом останніх 3-5 років брали на роботу, а 66% більше задоволені, ніж 

незадоволені. Водночас має місце проблема значно нижчої оцінки роботодавцями 

практичної підготовки випускників, особливо в такій галузі знань як «Право». 

Проте, глибший аналіз результатів показав, що низькі оцінки практичної 

підготовки випускників зазвичай дають роботодавці, як не співпрацюють із ЗВО 

через механізм договорів, ані через неформальні комунікації.  

У зв’язку з цим Яворський М.С. запропонував активніше залучати 

роботодавців  до співпраці не лише через систему договорів про практику і 

працевлаштування студентів, але й через  прямі комунікації з викладачами, які 

забезпечують формування професійних компетентностей у рамках навчальних 

дисциплін освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти. 

УХВАЛИЛИ: 

1.На кожній випусковій кафедрі визначити перелік з 3-5 базових 

підприємств-партнерів для налагодження сучасних форм співпраці з 

роботодавцями. 

2.Запровадити з 2021 року моніторинг працевлаштування випускників на 

рівні випускових кафедр у Львівському інституті МАУП. 

3. Ефективніше залучати роботодавців  до співпраці через  прямі комунікації 

з викладачами, які забезпечують формування професійних компетентностей у 

рамках навчальних дисциплін освітньої програми підготовки здобувачів вищої 

освіти. 

 

2.СЛУХАЛИ: 

Волошин Л.В., завідувачку практики та працевлаштування студентів, яка  

поінформувала присутніх про можливість впровадження в освітній процес 

дуальної форми навчання,  відповідно до Закону України №392 «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти» від 18.12.2019 р.  

Дуальна освіта — вид освіти, при якій поєднується навчання осіб у закладах 

освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та 

організаціях для набуття певної кваліфікації. 

 Основними завданнями навчання за дуальною формою є: зміцнення та 

удосконалення практичної складової освітнього процесу. При цьому зберігається 

теоретична підготовка; забезпечення взаємозв’язку, взаємопроникнення та 

взаємовпливу різних систем (наука і освіта, наука і виробництво чи громадський 

сектор).  

Важливим завданням дуальної форми навчання є усунення основних 

недоліків традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих 

робітників, подолання розриву між теорією і практикою, освітою й виробництвом, 

та підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог 

роботодавців у рамках ринкових умов господарювання. 

Щоб впроваджувати відповідні зміни, які спрямовані на підвищення якості 

освіти; підвищення якості підготовки фахівців у вищій школі, відповідно до вимог 

ринку праці та забезпечення економіки кваліфікованими фахівцями 



- підвищується роль роботодавців та фахових об’єднань у системі підготовки 

кваліфікованих кадрів від формування змісту освітніх програм до оцінювання 

результатів навчання. 

Модернізація змісту освіти з метою приведення її до відповідності 

сучасному змісту професійної діяльності; підвищення рівня конкурентоздатності 

випускників в умовах глобалізації та сприяння росту рівня зайнятості молоді - 

сприяє скороченню періоду адаптації випускників до професійної діяльності 

та підвищення мотивації здобувачів освіти до навчання.  

Дане питання потребує детальнішого вивчення у співпраці із радою 

роботодавців інституту. 

Відповідно до «Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти» у 

закладах вищої освіти між роботодавцем, вишем і здобувачем вищої освіти 

укладається тристороння угода.  

Суб’єкт господарювання може звертатися до ЗВО з ініціативою щодо 

впровадження дуальної форми, зміни змісту освітніх програм та оновлення 

навчальних планів; призначати координатора дуального навчання для 

забезпечення організаційно-методичного супроводу навчання за дуальною 

формою.  

Координатор бере участь у відборі здобувачів,  супроводжує реалізацію 

практичної складової дуальної освіти на робочому місці відповідно до вимог 

освітньої програми та індивідуального навчального плану; бере участь в аналізі 

результатів та якості навчання за дуальною формою здобуття освіти і вносить 

пропозиції своєму керівництву щодо її поліпшення.  

Суб’єкт господарювання може надавати можливість стажування на 

виробництві педагогічним та науково-педагогічним працівникам ЗВО, а також 

пропонувати здобувачам укладання/продовження трудового договору після 

завершення навчання. 

Теоретична частина підготовки фахівця проходить на базі освітньої 

установи, а практична — на робочому місці. Студенти поєднують навчання та 

стажування на підприємстві. При цьому підприємства здійснюють замовлення 

освітнім установам на конкретну кількість фахівців певної спеціальності, 

працедавці беруть участь у формування навчальної програми.  

Зі свого боку роботодавці можуть мати різні форми співучасті у підготовці 

фахівців — повністю оплачують навчання; закуповують необхідне обладнання; 

покривають всі видатки, пов'язані з процесом їх виробничого навчання; 

виплачують грошові винагороди здобувачам за використання їхньої праці тощо. 

 Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, 

розроблена Міністерством освіти і науки України і схвалена Кабміном 19 вересня 

2018 року передбачає: 

 модернізацію освітніх програм 

 підвищення якості підготовки фахівців; 

 зближення освіти з вимогами ринку праці; 

 посилення ролі та впливу роботодавців на освіту; 

 підвищення мотивації до навчання здобувачів вищої освіти; 

 ріст рівня зайнятості молоді; 

 скорочення адаптаційного періоду випускників на роботі; 

 підвищення конкурентоздатності працівників. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2018


Позитивні фактори дуальної освіти: 

 організація співпраці політиків, бізнесу, соціальних партнерів; 

 розробка законодавчого підґрунтя для визнання національних стандартів якості 

професійної освіти; 

 залучення кваліфікованого персоналу з виробництва до педагогічної діяльності 

(інструктори, викладачі); 

 здійснення інституційних досліджень і консультування (моніторинг якості 

надання освітніх послуг у сфері професійної освіти, оновлення освітніх 

стандартів); 

 врахування конкретних запитів підприємств до змісту та якості професійної 

освіти. 

Саме тому необхідно сприяти подальшому розвитку експорту елементів 

дуальної форми підготовки кваліфікованих кадрів та прискорити запровадження 

її елементів у систему освіти України. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 1.Інформацію прийняти до відома. 

 2.У співпраці з Радою роботодавців Інституту запровадити освітні програми 

на дуальній основі і розширення можливостей участі здобувачів у формуванні 

індивідуальних освітніх траєкторій. 

3. Підвищити ефективність освітнього процесу в Інституті через 

формування віртуального освітнього середовища здобувачів вищої освіти, 

використовуючи сучасні можливості неформальної освіти.  

4. Налагодити сучасні форми співпраці з роботодавцями та оновлювати 

зміст освітніх програм з метою запровадження елементів дуальної форми вищої 

освіти. 

 

Голова Вченої ради     _______________           Л.І.Лелик 

Голова Ради роботодавців       _______________    М.С. Яворський 

Секретар                  _______________  М.В. Оліховська 

 

 


