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З метою забезпечення високої якості підготовки здобувачів третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти - доктора філософії - спеціальності 
014 Середня освіта (Музичне мистецтво) Сум ДПУ імені А.С. Макаренка на 
основі взаємодії та комплексної співпраці з роботодавцями щодо 
вдосконалення освітньо-наукових програм здобувачів вищої освіти наказом 
ректора №97 від 10.02.2020 р. «Про створення Експертної ради 
роботодавців» було затверджено Експертну раду роботодавців зі 
спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) Навчально-наукового 
інституту культури і мистецтв Сум ДПУ імені А.С.Макаренка у складі 6 осіб. 

Присутні члени експертної ради у кількості 6 осіб.

Голова зборів - Василенко Л.М.
Секретар - Кузнецова О.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Внесення змін до складу експертної ради роботодавців зі 
спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Доповідач: Василенко Л.М.
2. Про затвердження плану роботи експертної ради стейкхолдерів зі 

спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) на 2021 рік.
Доповідач: Єременко О.В.
3. Різне.

ГОЛОСУВАЛИ:
за порядок денний «за» - одноголосно;

1. СЛУХАЛИ:
Василенко Л.М. доктора педагогічних наук, доцента кафедри теорії і 

методики музичної освіти та хореографії Навчально-наукового інституту



соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольского державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

ВИСТУПИЛИ:
Кузнецова О.О., доктор педагогічних наук, професор кафедри 

музично-інструментальної підготовки вчителя Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди з пропозицією обрати до 
складу експертної ради стейкхолдерів зі складу здобувачів освіти - 
Калашнік С.Г. - аспірантку другого року навчання та внести зміни до 
розподілу обов’язків між членами ради стейкхолдерів.

Василенко Л.М., доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії і 
методики музичної освіти та хореографії Навчально-наукового інституту 
соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького з пропозицією 
обрати головою експертної ради стейкхолдерів Зайцеву А.В. - доктора 
педагогічних наук, професора, професора кафедри педагогіки мистецтва та 
фортепіанного виконавства Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова та секретарем Соколову Г.М. - аспірантку другого року 
навчання, викладача КЗ CMP СДМШ № 1 м. Суми.

УХВАЛИЛИ:
Розподілити обов’язки між членами ради стейкхолдерів експертної 

ради роботодавців зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво):
голова Зайцева А.В. - доктор педагогічних наук, професора професор 

кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

секретар Соколова Г.М. - аспірантка другого року навчання, викладач 
КЗ CMP СДМШ № 1 м. Суми.

Результати голосування: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0.

2.СЛУХАЛИ:
Єременко О.В., доктора педагогічних наук, професора, завідувача 

кафедри хореографії та музично-інструментального виконавства про 
необхідність експертного оцінювання освітньо-наукової програми та 
навчального плану підготовки в частині спеціальних (фахові, предметні) 
компетентностей та рівня підготовки майбутніх докторів філософії (PhD) за 
спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) до професійної 
діяльності. Єременко О.В. запропонувала розробити план роботи експертної 
ради стейкхолдерів на 2021 рік.



ВИСТУПИЛИ:
Соколова Г.М., внесла пропозицію щодо затвердження плану роботи 

експертної ради стейкхолдерів на 2021 рік.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити план роботи експертної ради роботодавців зі спеціальності 

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) Навчально-наукового інституту 
культури і мистецтв Сум ДПУ імені А.С. Макаренка на 2021 рік (план роботи 
додається).

Результати голосування: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0.

Секретар

Г олова Зайцева А.В.

Соколова Г.М.


