
Міністерство освіти і науки України 

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 

Навчально–науковий інститут культури і мистецтв 

Кафедра образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

Засідання Експертної ради роботодавців  

18.09.2020 р.                                                                                           м. Суми 

 

Голова: Коваленко О.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології ННІ культури і 

мистецтв СумДПУ імені А.С. Макаренка  

 

Секретар: Зав’ялова О.К. – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач 

кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології ННІ 

культури і мистецтв СумДПУ імені А.С. Макаренка  

 

Присутні:  
Цибульська Наталія Олексіївна – начальник відділу культури Сумської 

міської ради; 

Бистрицька Євгенія Миколаївна – директор КУ «Сумський обласний 

науково-методичний центр культури і мистецтв»; 

Великодна Євгенія Михайлівна – голова Громадської організації 

"Веселий Богатир"; 

Гладенко Юрій Миколайович – начальник управління туризму та 

промоції Сумської ОДА; 

Даниленко Олександр Григорович  – директор Комунального закладу 

культури Сумської обласної ради – Сумської обласної філармонії; 

Коваленко Олександр Вікторович – голова Громадської організації 

"Туристичний розвиток регіонів"; 

Молчанова Олександра Олександрівна – студентка 817 групи; 

Никоненко Володимир Вікторович – начальник відділу маркетингу, 

промоції та туризму  Сумська міська рада; 

Понамаренко Ігор Михайлович – управитель отелем "Рейкартц.Суми"; 

Старцева Людмила Геннадіївна – в.о. першого заступника керівника 

державної міграційної служби України в Сумській області. 

 

Відсутні: 

Великодний Іван Миколайович – директор туристичного агентства 

"Шагая сквозь время» 

 

Запрошені:  

 Єпик Лариса Іванівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології ННІ 

культури і мистецтв СумДПУ імені А.С. Макаренка; 



 Будянський Дмитро Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології ННІ 

культури і мистецтв СумДПУ імені А.С. Макаренка; 

 Молчанова Олександра Олександрівна – студентка 827 групи 

спеціальності 034 «Культурологія» ННІ культури і мистецтв СумДПУ імені 

А.С. Макаренка; 

 Яковлєва Дар’я Михайлівна – студентка 867 групи спеціальності 034 

«Культурологія» ННІ культури і мистецтв СумДПУ імені А.С. Макаренка. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Затвердження плану роботи Експертної ради за спеціальністю 

034 «Культурологія» на 2020–2021 н.р. 

2. Участь у профорієнтаційній роботі кафедри за спеціальністю 

034 «Культурологія» та вдосконалення навчальних планів 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За порядок денний - одноголосно 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови зборів доц. О.В. Коваленка про затвердження плану 

роботи Експертної ради за спеціальністю 034 «Культурологія» на 2020-2021 

н.р.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гладенко Ю. М., Даниленко О. Г., Бистрицька Є. М., які внесли 

пропозиції щодо плану роботи Експертної ради за спеціальністю 034 

«Культурологія» на 2020-2021 н.р. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити план роботи Експертної ради роботодавців  спеціальності 034 

«Культурологія» кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та 

культурології ННІ культури і мистецтв СумДПУ імені А.С. Макаренка на 2020-

2021 н.р. (план додається). 

(Результати голосування: за – 10, проти – немає, утримались – немає) 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Інформацію доктор мистецтвознавства, професор, завідувача кафедри 

образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології ННІ культури і 

мистецтв СумДПУ імені А.С. Макаренка О.К. Зав’ялової участь у 

профорієнтаційній роботі кафедри за спеціальністю 034 «Культурологія» та 

вдосконалення навчальних планів. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Великодна Є. М., Никоненко В.В., Старцева Л.Г., які запропонували ряд 

заходів у профорієнтаційній роботі, зокрема спільна робота із талановитою 



молоддю із Сумською філією Малої академії наук, проведення заходів для 

 


