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СПІВПРАЦЯ РОБОТОДАВЦІВ З НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ: ІННОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ 
РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

З метою забезпечення високої якості професійної підготовки фахівців на 

основі співробітництва ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж ім. 

П.Х.Гаркавого БНАУ» із зацікавленими установами, організаціями та 

підприємствами створено Раду роботодавців коледжу, яка покликана 

об'єднати  інтелектуальний потенціал, матеріальну базу та інші ресурси для 

підготовки  конкурентоспроможних фахівців для підприємств, установ, 

організацій різних форм власності.  

Проблема підготовки ініціативних, конкурентоздатних та професійно-

компетентних випускників  навчального закладу є на сьогодні надзвичайно 

актуальною. Адже сучасний ринок праці диктує свої умови: якість 

професійно-практичної підготовки випускника коледжу повинна відповідати 

не тільки вимогам освітніх стандартів, але й потребам суспільства і 

роботодавця. Коледж, як навчальний заклад фахової передвищої освіти  має 

адаптуватися не лише до вимог часу та інноваційних технологій, але й до 

стратегічних напрямків розвитку регіону. Роботодавець повинен бути 

впевнений, що навчальний заклад підготує потрібних йому кваліфікованих 

спеціалістів, які обізнані у сучасних технологічних процесах виробництва. 

Отже, одним із головних стратегічних напрямків діяльності навчального 

закладу має стати постійна та взаємовигідна співпраця з роботодавцями 

регіону. 

Організація та забезпечення навчально-практичної діяльності в коледжі 

проходить у тісній співпраці з роботодавцями м. Миронівки, Київської та 

Черкаської областей. На засіданнях Ради роботодавців розглядаються плани 

роботи навчального закладу, заслуховуються звіти про їх виконання, 



аналізуються освітньо-професійні програми підготовки спеціалістів, 

узгоджуються графіки проведення практики, обговорюється питання щодо 

відкриття нових спеціальностей, вивчаються питання працевлаштування 

випускників. 

 Тісно налагоджена співпраця з роботодавцями: Миронівський інститут 

пшениці ім. В.М.Ремесла Національної академії аграрних наук України, 

Миронівська ТГ, Територіальне відділення Ощадбанку, ПАТ КБ 

«Приватбанк», ПрАТ «Миронівська птахофабрика», ТОВ «Кип’ячка-Агро», 

ПАТ «Миронівський завод з виробництва круп і комбікормів», Миронівський 

м’ясопереробний завод «Легко», приватне підприємство «БМВ-Транс», ПАТ 

«Канівський маслозавод корпорація «Клуб сиру».  

Так, зокрема, між Миронівським інститутом пшениці ім. В.М.Ремесла 

Національної академії аграрних наук України, ПАТ «Миронівська 

птахофабрика», ПАТ «Електромеханічний завод «Магніт» м. Канів  та 

коледжом  підписано двосторонню угоду про співпрацю.  

Керівництво Миронівського інституту постійно поповнює бібліотеку 

коледжу науковою та навчальною літературою та методичними 

рекомендаціями, що сприяє студентам в опануванні навчальним матеріалом.  

Під час проходження навчальних та виробничих практик на базі 

Миронівського інституту студенти проводять дослідницьку роботу, збір 

інформації, її узагальнення, з подальшим використанням її при написанні 

курсових робіт. 

Студенти та викладачі коледжу є постійними учасниками міжнародних, 

державних, регіональних нарад, конференцій, семінарів з питань селекції та 

насінництва зернових культур, новітніх технологій вирощування, способів 

захисту від шкідників, хвороб і бур’янів, які проводить Інститут. Інститут є 

хорошою базою для підготовки молодих фахівців для  сучасного аграрного 



сектору економіки та сільськогосподарської науки. У Миронівському 

інституті чи не кожний третій співробітник – випускник Маслівського 

навчального закладу. 

Для повноцінної професійній діяльності майбутніх спеціалістів 

необхідні знання та вміння, які неможливо засвоїти без базової теоретичної та 

практичної підготовки. Такими потужними підприємствами, на яких 

проходять практичну підготовку в межах практики та дуальної освіти є такі 

потужні підприємства регіону як ПАТ «Миронівська птахофабрика» та ПАТ 

«Електромеханічний завод «Магніт» м. Канів.    

Отже, соціальне партнерство відіграє ключову роль у забезпеченні 

професійно спрямованого навчання кваліфікованих спеціалістів і є основною 

формою взаємодії  навчального закладу із сучасним виробництвом. Спільна 

взаємодія адміністрації, педагогічного колективу і студентів коледжу з 

роботодавцями регіону, сприяє більшій популяризації спеціальностей, які є у 

навчальному закладі, дозволяє вчасно реагувати на пропозиції роботодавців 

щодо професійно-практичної підготовки майбутніх спеціалістів, сприяє 

швидкій адаптації та працевлаштуванню випускників. 

 


