
ПЛАН 

роботи Ради стейкхолдерів 

Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський 

державний інститут» 

на 2023 рік 

 

 

№ Заходи Дата проведення Відповідальний 

1 Засідання № 1 

1. Зміна Голови Ради. 

Затвердження плану роботи Ради 

стейкхолдерів на 2023рік 

2. Участь представників Ради 

стейкхолдерів у II Міжнародній  

науково-практичній  інтернет-

конференції студентів, аспірантів 

та молодих вчених пам’яті 

видатного українського вченого-

економіста Сергія Юрія 

«Розвиток фінансів,  

бухгалтерського обліку, аудиту та 

оподаткування: реалії часу» 

 

січень 2023 року 

 

 

лютий 2023 р. 

 

Ректор інституту 

 

 

в.о. завідувач 

кафедри фінансів, 

обліку та 

оподаткування    

ім.С. Юрія  

І.Гуменюк 

 

 

 

2. Засідання № 2 

1. Участь представників Ради 

стейкхолдерів у   II  Всеукраїнській 

науково-практичній конференції 

"Освітня діяльність працівників 

соціально-психологічної сфери : 

виклики сьогодення та реалії" 

2. Обговорення участі представників 

Ради стейкхолдерів в 

екзаменаційних комісіях з атестації 

здобувачів вищої освіти  

3. Обговорення питання 

працевлаштування випускників ОС  

«Бакалавр» 

 

травень 2023р. 

 

в.о. завідувач 

кафедри соціальної 

роботи, психології та 

соціокультурної 

діяльності імені 

Т.Г.Сосновської  

О. Палилюлько 

 

Голова Ради 

стейкхолдерів         

М. Сімашкевич  

Фахівець з 

працевлаштування     

Т. Забєгаєва 

3. 1. Організація на базі підприємств-

роботодавців підвищення 

кваліфікації і стажувань науково-

педагогічних працівників 

інституту 

протягом  2023 року Голова Ради 

стейкхолдерів         

М. Сімашкевич  

4. Засідання № 3 

 

1. Участь членів Ради в круглому 

столі:  

«Європейські цінності та стратегії  

у розвитку інклюзивних закладів 

вищої освіти» 

червень 2023року Голова Ради 

стейкхолдерів         

М. Сімашкевич 

  

 

В.о. завідувачі 

кафедр 



2. Участь у обговоренні звітів-

самоаналізів  якості реалізації 

гарантів освітніх програм 

підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) та другого 

(освітньо-наукового) рівнів вищої 

освіти. 

 

Гаранти освітніх 

програм 

5. Засідання № 4 

1. Обговорення робочих програм на 

2023-2024 навчальний рік  

2. Обговорення результатів вступної 

компанії 2023 

 

вересень 2023 року Голова Ради 

стейкхолдерів         

М. Сімашкевич   

 

6. 1. Участь представників Ради 

стейкхолдерів у  II Міжнародному 

науково-практичному  форумі 

«Фінансово-економічна діяльність 

суб’єктів господарювання в 

умовах воєнного стану» 

 

жовтень 2023 

Голова Ради 

стейкхолдерів         

М. Сімашкевич  

 

7. 1. Участь представників Ради 

стейкхолдерів у Міжнародній 

студентській конференції «Молодь 

і науковий прогрес у соціально-

економічному та освітньому 

просторі суспільства» 

Листопад 2023 року Голова Ради 

стейкхолдерів         

М. Сімашкевич  

 

8. Засідання № 5. 

1. Підсумки роботи Ради 

стейкхолдерів 

2. Звіт Голови Ради стейкхолдерів за 

2023 рік 

3. Обговорення Плану роботи на 

2024 р. 

грудень 2023 року Голова Ради 

стейкхолдерів         

М. Сімашкевич  

 

 

Голова Ради стейкхолдерів                                                                   М.Сімашкевич  

Ректор інституту                             М.Тріпак  


