
ПРОТОКОЛ № 2
засідання Експертної ради роботодавців 

зі спец. 034 Культурологія 
від 25.11.2020

ПРИСУТНІ: Коваленко О. В. -  кандидат педагогічних наук, доцент, 
голова ГО «Туристичний розвиток регіонів», голова ради роботодавців; 
Цибульська Н. О. -  начальник відділу культури СМР; Бистрицька Є. М. -  
директор КУ «Сумський обласний науково-методичний центр культури і 
мистецтв»; Велико дна Є. М. -  голова ГО «Веселий Богатир»; Гладенко 
Ю. М. -  начальник управління туризму та промоції Сумської ОДА; 
Даниленко О. Г. -  директор КЗ СОР Сумська обласна філармонія; Никоненко 
В. В. -  начальник відділу маркетингу, промоції та туризму СМР; 
Великодний І. М. -  директор туристичного агентства «Крокуючи крізь час»; 
Пономаренко І. М. -  управитель отелем «Рейкартц.Суми»; Старцева Л. Г. -  
в.о. першого заступника керівника державної міграційної служби України в 
Сумській області; Молчанова О. О. -  студентка 837 гр. спец. 034 
Культурологія ННІ культури і мистецтв СумДПУ імені A.C. Макаренка.

Секретар: Зав’ялова О. К. - докторка мист., професорка, завідувачка 
кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Експертне оцінювання актуальності тематики кваліфікаційних 
магістерських робіт за освітніми програмами відповідно до сучасних вимог 
ринку праці.
2. Обговорення освітніх програм з членами Експертної ради роботодавців та 
проектними групами

ГОЛОСУВАЛИ: Порядок денний прийняти одноголосно

І. СЛУХАЛИ:
Голову зборів доц. О.В. Коваленка про необхідність експертного 

оцінювання актуальності тематики кваліфікаційних магістерських робіт зі 
спец. 034 Культурологія.

ВИСТУПИЛИ:
Бистрицька Є. M., Великодний І. M., які наголосили, що тематика 

кваліфікаційних магістерських робіт зі спец. 034 Культурологія сповна 
відповідає сучасним вимогам ринку праці.

УХВАЛИЛИ:
Прийняти інформацію до відома. Тематику кваліфікаційних 

магістерських робіт зі спец. 034 Культурологія вважати належною до запитів 
ринку праці.

(Результати голосування: за -  11, проти -  немає, утримались -  немає)



II. СЛУХАЛИ:
Докторку мист., професорку, завідувачку кафедри Зав’ялову О. К. з 

інформацією про затвердження ОПП зі спец. 034 Культурологія.

ВИСТУПИЛИ:
Гладенко Ю. М., Великодна Є. М., з пропозицією оптимізувати перелік 

вибіркових дисциплін зі спеціальності 034 Культурологія

УХВАЛИЛИ:
- Затвердити запропоновані оновлення ОПП зі спец. 034 Культурологія. 

Врахувати пропозиції членів ради роботодавців щодо оптимізації переліку 
вибіркових дисциплін зі спец. 034 Культурологія

(Результати голосування: за -  11, проти -  немає, утримались -  немає.

Голова засідання О. В. Коваленко

Секретар О. К. Зав’ялова


