


1. Загальні положення 

1.1. Положення про раду роботодавців у Інституті проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України (далі − Положення) розроблено відповідно до 

Конституції України, статті 38 Закону України «Про вищу освіту», статуту 

Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (далі – Інститут) 

та інших нормативно-правових актів. 

1.2. Положення врегульовує питання створення та організації роботи ради 

роботодавців в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. 

1.3. Рада роботодавців є консультативно-дорадчим органом і здійснює 

свою діяльність з метою сприяння забезпеченню якості професійної підготовки 

здобувачів на третьому освітньо-науковому рівні на основі співробітництва 

Інституту із зацікавленими установами, організаціями та підприємствами 

шляхом об’єднання інтелектуального потенціалу, наукових, освітніх та інших 

ресурсів партнерів. 

1.4. Основними завданнями ради роботодавців є 

- підвищення іміджу Інституту на ринку освітніх послуг;  

- постійний моніторинг якості підготовки фахівців та прогнозування потреб 

ринку праці у фахівцях відповідної спеціальності (спеціалізації) на третьому 

освітньо-науковому рівні; 

- оцінка якості освітньо-наукових програм та навчальних планів підготовки 

здобувачів на третьому освітньо-науковому рівні та надання пропозицій щодо 

удосконалення освітньо-наукових програм та навчальних планів, а також участь 

у розробці змісту та інформаційно-методичного забезпечення вибіркової 

складової програм підготовки фахівців; 

- надання пропозицій щодо відкриття нових освітньо-наукових програм; 

- сприяння в організації проходження практик здобувачами на третьому 

освітньо-науковому рівні; 

- сприяння розвитку інфраструктури партнерства, у тому числі проведення 

спільних конференцій, шкіл-семінарів тощо; 

- участь у екзаменаційних комісіях поточної (проміжної) атестації здобувачів на 

третьому освітньо-науковому рівні та у складі разових спеціалізованих вчених 

рад, які формуються для офіційного захисту дисертаційних робіт на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії; 

- сприяння працевлаштуванню випускників аспірантури Інституту; 

- сприяння в організації підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічних, наукових та інших працівників Інституту. 

  

2. Порядок формування складу ради роботодавців 

2.1. Рада роботодавців формується із залученням представників провідних 



роботодавців організацій, установ та підприємств освітньо-наукової галузі та 

галузей, що відповідають профілю підготовки здобувачів на третьому 

освітньо-науковому рівні Інституту та зацікавлені у послугах його 

випускників. 

2.2. Діяльність у складі ради  роботодавців є добровільною і здійснюється на 

громадських засадах. 

2.3. До складу ради роботодавців Інституту рекомендуються представники 

роботодавців, які найбільш зацікавлені у випускниках Інституту, також 

представники Державного центру зайнятості та його структур, інші 

представники. 

2.4. Склад ради роботодавців Інституту обговорюється та ухвалюється на 

засіданні освітньо-наукової секції вченої ради Інституту та затверджується 

наказом директора Інституту на визначений термін до трьох років. 

2.5. Рекомендований чисельний склад ради роботодавців Інституту складає 

10-15 осіб. 

2.6. Рада роботодавців на своєму першому засіданні обирає голову, 

заступника голови ради та секретаря. 

2.7. У випадку вибуття члена ради роботодавців його наступник 

призначається у порядку, в якому був призначений член ради, що вибув. 

 

3. Керівництво радами роботодавців 

3.1. Голова, заступник голови та секретар ради роботодавців обирається 

відкритим голосуванням на першому засіданні зі складу членів ради.  

3.2. Функції голови ради: 

– організація  діяльності ради згідно з планом на поточний рік, який 

затверджується на засіданні ради; 

– підготовка, організація, скликання та проведення засідань, на яких головує 

та стежить за дотриманням регламенту; 

– підписання документів, які мають відношення до діяльності ради; 

– здійснення представництва ради на зібраннях у державних органах та 

громадських організаціях, інформування громадськості про діяльність ради. 

3.3. Заступник голови ради роботодавців виконує функції голови за його 

відсутності чи неможливості виконання головою ради своїх обов’язків. 

3.4. Функції секретаря ради: 

– інформування членів ради про порядок денний, місце та час засідань; 

– забезпечення необхідною інформацією, матеріалами тощо членів ради 

відповідно порядку денного; 



– ведення та збереження документації ради роботодавців, підготовка 

проектів рішень ради та інших необхідних матеріалів до засідань, 

оформлення протоколів засідань ради роботодавців; 

– виконання інших обов'язків та повноважень, делегованих головою ради 

роботодавців. 

4. Засідання ради роботодавців 

4.1. Формою роботи ради роботодавців є засідання. Засідання ради 

роботодавців проводиться за планом, але не рідше, ніж раз у півріччя. 

4.2. Позачергові засідання ради проводяться за ініціативою голови ради 

роботодавців або більшості її членів. 

4.3. Секретар ради роботодавців повідомляє всіх членів ради про засідання 

не пізніше ніж за сім робочих днів до його проведення. 

4.4. Засідання вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менш, як 

половина членів ради роботодавців. 

4.5. Рада роботодавців може запрошувати на своє засідання осіб, які не є 

членами ради роботодавців, та надавати їм слово для виступу чи 

повідомлення. 

4.6. Рішення ради приймаються голосуванням більшістю голосів. 

4.7. Рішення ради роботодавців оформлюється протоколом, що підписується 

головуючим та секретарем. 

4.8. Наприкінці року рада роботодавців готує річний звіт про ефективність 

своєї роботи за виконаннями наданих рекомендацій, складає та ухвалює план 

діяльності ради роботодавців на наступний рік. 

 

5. Взаємодія ради роботодавців зі структурними підрозділами Інституту 

5.1. Рада роботодавців та адміністрація Інституту взаємодіють у питаннях 

підвищення іміджу Інституту, підвищення якості навчальних планів, їх 

інформаційно-методичного та матеріально-технічного забезпечення, 

моніторингу якості підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-

науковому рівні, підтримки та реалізації практики, проведення спільних 

конференцій, шкіл-семінарів та інших освітньо-наукових заходів, експертизи 

підготовки випускників, забезпечення їх працевлаштування, організації 

підвищення кваліфікації та стажувань науково-педагогічних працівників, 

співробітників Інституту та працівників установ роботодавців. 

5.2. Адміністрація Інституту має право звертатися з запитами, поданнями, 

пропозиціями до ради роботодавців. 

5.3. Рада роботодавців має право звертатись з поданнями, пропозиціями та 

рекомендаціями до адміністрації Інституту. Адміністрація Інституту 

враховує в своїй подальшій роботі рекомендації, надані радою роботодавців. 



У разі неможливості виконання наданих рекомендацій адміністрація у 

письмовій формі надає аргументовану відповідь раді роботодавців. 

5.4. Рада вправі повторно розглядати питання, по яким надавались 

пропозиції. 

5.5. Рішення засідань ради роботодавців або інші матеріали, які відносяться 

до діяльності ради роботодавців, оприлюднюються на сайті Інституту. 


