
Протокол №1 

засідання студентського самоврядування щодо обговорення проекту освітньої 

програми «Економіка підприємства» 

від 17 березня 2020 року 

 

Головуюча: Берчук М. 

Секретар: Цісельський О. 

 

Присутні: студентська рада факультету економіки і природокористування, 

старости академічних груп, студенти денної форми навчання спеціальності 

«Економіка» ОС «Магістр»  

Всього присутні 24 здобувачі вищої освіти 

Запрошені: Декан факультету економіки і природокористування к.е.н., доц. 

Ярема Л.В.  

Жибак М.М. – гарант освітньої програми, керівник проектної групи, д.е.н., проф., 

директор інституту;  

Гурська І.С., к.е.н., доц., завідувачка кафедри економіки підприємства; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обговорення проекту освітньо-професійної програми «Економіка 

підприємства» ОС «Магістр» на 2020-2021 н.р.  

2. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

Жибака М.М. – гаранта освітньо-професійної програми, д.е.н., професора 

кафедри економіки підприємства, директора інституту з інформацією щодо 

представлення проєкта освітньо-професійної програми «Економіка 

підприємства» ОС «Магістр». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Декан факультету економіки і природокористування к.е.н., доц. Ярема Л.В., 

яка повідомила, що з метою визначення освітньої траєкторії формування моделі 

фахівця та необхідності модернізації освітньо-професійної програми 

пропонується внести зміни в освітньо-професійну програму та навчальний план 

на 2020-2021 н.р. Пропозиції стосовно змісту освітньо-професійної програми та 

забезпечення її якості збиралися і будуть збиратися у подальшому через 

анкетування здобувачів вищої освіти, залучення активу студентських груп до 

підготовки її проекту. Зокрема, в освітньо-професійній програмі пропонується 

скоротити кількість навчальних дисциплін шляхом об’єднання близьких за 



змістом дисциплін та збільшення кількості кредитів на вивчення комплексних 

дисциплін. 

В обговоренні здобувачами вищої освіти проаналізовано сильні і слабкі 

сторони освітньо-професійної програми. 

Студент магістратури групи Ек-51М Івасів Д. запропонував підтримати 

пропозицію роботодавців – більше проводити практичних занять на 

виробництві. Також запропонував затвердити наступні вибіркові компоненти за 

уподобанням студентів: «Аграрна політика» та «Управління людськими 

ресурсами. 

Студент групи Ек-41Б Гелетюк Р. зазначив, що на його думку, освітньо-

професійна програма, що пропонується є сучасною та цікавою для студентів 

особливо з точки зору можливого працевлаштування. 

Студентка магістратури групи Ек-51М Крупина В. запропоновувала 

підтримати пропозицію роботодавців – виключити навчальну практику з 

переліку компонент, а також запропонувала зменшити на один кредит виробничу 

практику, що дасть можливість продовжити термін підготовки магістерських 

робіт. 

Голова студентської ради факультету Берчук М. підсумувала результати 

дискусії, відмітила існуючі на сьогоднішній день переваги освітньо-професійної 

програми «Економіка підприємства», зазначивши, що здобувачі вищої освіти 

брали активну участь у підготовці її проекту.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Прийняти до уваги пропозиції від здобувачів вищої освіти зі спеціальності 

051 «Економіка» та пропонувати кафедрі внести зазначені зміни в освітньо-

професійну програму «Економіка підприємства» ОС «Магістр».  

 

 

Головуюча, голова студентської  

ради факультету                 ____________________  Берчук М. 

 

        Секрет ар      ____________________  Цісельський О. 


