
ПРОТОКОЛ № 2
засідання Експертної ради роботодавців 

зі спец. 034 Культурологія 
від 23.11.2022

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»; Великодний 
І. М. -  директор туристичного агентства «Крокуючи крізь час»; Даниленко
0 . Г. -  директор КЗ СОР Сумська обласна філармонія; Старцева Л. Г. -  в.о. 
першого заступника керівника державної міграційної служби України в 
Сумській області; Молчанова О. О. -  студентка 847 гр. спец. 034 
Культурологія ННІ культури і мистецтв СумДПУ імені A.C. Макаренка.

ВІДСУТНІ: Гладенко Ю. М. -  начальник управління туризму та 
промоції Сумської ОДА; Никоненко В. В. -  начальник відділу маркетингу, 
промоції та туризму СМР; Пономаренко І. М. -  управитель отелем 
«Рейкартц.Суми» (у зв’язку з воєнним станом у країні).

ЗАПРОШЕНІ: Спик Л. І. -  кандидатка історичних наук, доцентка 
кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології; 
Будянський Д. В. -  кандидат пед. наук, доцент кафедри образотворчого 
мистецтва, музикознавства та культурології.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Експертне оцінювання актуальності тематики кваліфікаційних 
магістерських робіт відповідно до сучасних вимог ринку праці.
2. Обговорення контенту навчальних планів на 2022-2023 н. р.

ГОЛОСУВАЛИ: Порядок денний прийняти одноголосно.

1. СЛУХАЛИ:
Голову ради роботодавців, канд. пед. наук, доц. Коваленка О. В. про 

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

ВИСТУПИЛИ:
- Єпик Л. І. -  кандидатка історичних наук, доцентка кафедри образотворчого 
мистецтва, музикознавства та культурології, яка наголосила, що тематика 
кваліфікаційних магістерських робіт зі спец. 034 Культурологія сповна 
відповідає сучасним вимогам ринку праці.



- Будянський Д. В. -  канд. пед. наук, доцент кафедри образотворчого 
мистецтва, музикознавства та культурології, який оголосив результати 
моніторингу тематики магістерських робіт студентів 857 гр., які виявили їх 
регіональне спрямування («Мистецьке життя Сумщини в умовах російсько- 
української війни: культурно-просвітницька діяльність музеїв Сумщини» - Барзикін О.П., 
«Театральне мистецтво сучасної України: тенденції та перспективи розвитку - Пасько 
A.B., Діяльність Національного академічного театру драми та музичної комедії ім. 
М.С.Щепкіна в контексті викликів сучасності -  Кулик С.М.).

Результати голосування: «за» -  8; «проти» -  0; «утримались» -  0.

УХВАЛИЛИ:
Прийняти інформацію до відома. Тематику кваліфікаційних 

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

2. СЛУХАЛИ:
Голову ради роботодавців, канд. пед. наук, доц. Коваленка О. В. щодо 

контенту навчальних планів на 2022-2023 н. р.

ВИСТУПИЛИ:
- Зав’ялова О. К. - докторка мист., професорка, завідувачка кафедри 
образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології, яка наголосила, 
що у 2022-2023 н. р. проходитиме акредитація освітньої програми 
Культурологія (ОР бакалавр) і навчальні плани були суттєво оновлені, як у 
блоці нормативних дисциплін, так і вибіркових, але є перспективи їх 
подальшого укрупнення та осучаснення змісту і тематики.
- Великодна Є. М. -  голова ТО «Веселий Богатир», Старцева Л.Г. -  в.о. 
першого заступника керівника державної міграційної служби України в 
Сумській області, які схвалили оновлення навчальних планів, але вказали на 
можливість подальшого вдосконалення їх форми та змісту відповідно до 
освітньо-професійних програм підготовки фахівців з культурології.

Результати голосування: за -  8, проти -  немає, утримались -  немає.

Інформацію взяти до відома. Долучитися до вдосконалення форми та 
змісту навчальних планів щодо їх відповідності освітньо-професійним 
програмам підготовки фахівців з культурології.

УХВАЛИЛИ:

Голова засідання О. В. Коваленко

Секретар О. К. Зав’ялова


