
ПРОТОКОЛ № З
засідання Експертної ради роботодавців 

зі спец. 034 Культурологія 
від 26.01.2022

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»; Великодна 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; 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.

ВІДСУТНІ: Великодний Іван Миколайович -  директор туристичного 
агентства «Крокуючи крізь час».

ЗАПРОШЕНІ: Спик Л. І. -  кандидатка історичних наук, доцентка 
кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології; 
Будянський Д. В. -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології; Яковлева Д. М. -  
студентка 867 групи спец. 034 Культурологія ННІ культури і мистецтв 
СумДПУ імені A.C. Макаренка.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про залучення визначених професіоналів-фахівців з досвідом управлінської, 
інноваційної та наукової роботи за фахом підприємств-партнерів до освітнього 
процесу за спец. 034 Культурологія.
2. Участь у профорієнтаційній роботі кафедри за спеціальністю.

ГОЛОСУВАЛИ: Порядок денний прийняти одноголосно.

І. СЛУХАЛИ:
Голову ради, к. п. н., доц. О.В. Коваленка про залучення професіоналів- 

фахівців з досвідом управлінської, інноваційної та наукової роботи за фахом 
підприємств-партнерів до освітнього процесу (читання лекцій, вебінарів, 
тренінгів, керівництво виробничими практиками, курсовим та дипломним 
проектуванням).



ВИСТУПИЛИ:
Цибульська Н. О., Даниленко О. Г., які відзначили позитивні результати 

роботи Експертної ради роботодавців за спец. 034 Культурологія стосовно 
участі членів ради у навчальній, виховній та профорієнтаційній роботі за 
спеціальністю.

Зав’ялова О. K., яка для покращання результатів навчання запропонувала 
залучити до освітнього процесу професіоналів-фахівців з досвідом 
управлінської, інноваційної та наукової роботи за фахом підприємств-партнерів 
(читання лекцій, вебінарів, тренінгів, керівництво виробничими практиками, 
курсовим та дипломним проектуванням).

УХВАЛИЛИ:
- Признати участь членів ради роботодавців у навчальній, виховній та 

профорієнтаційній роботі за спеціальністю задовільною.
- для досягнення кращих результатів навчання залучити до освітнього 

процесу професіоналів-фахівців з досвідом управлінської, інноваційної та 
наукової роботи за фахом підприємств-партнерів.

(Результати голосування: за -  10, проти -  немає, утримались -  немає).

II. СЛУХАЛИ:
Інформацію докторки мистецтвознавства, професорки, завідувачки 

кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології ННІ 
культури і мистецтв СумДПУ імені A.C. Макаренка O.K. Зав’ялової про участь 
у профорієнтаційній роботі кафедри за спеціальністю 034 «Культурологія».

ВИСТУПИЛИ:
Єпик Л. M., Никоненко В. В., Старцева Л. Г., які запропонували ряд 

заходів з профорієнтаційній роботі, зокрема спільну роботу із Сумською філією 
Малої академії наук, проведення профорієнтації для учнів у рамках 
доуніверситетської підготовки, поширення інформаційно-рекламних матеріалів 
про спеціальність кафедри в ЗМІ та соціальних мережах.

УХВАЛИЛИ:
- Інформацію взяти до відома. Долучитися до запропонованих заходів 

профорієнтаційної роботи та вдосконалення форм їх проведення.

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

\

Голова засідання

Секретар О. К. Зав’ялова


