
ПРОТОКОЛ № З
засідання Експертної ради роботодавців 

зі спец. 034 Культурологія 
від 22.02.2023

З метою забезпечення високої якості професійної підготовки випускників 
на основі взаємодії та комплексної співпраці з роботодавцями щодо 
вдосконалення освітніх програм здобувачів вищої освіти наказом ректора 
№ 97 від 10.02.2020 р. «Про затвердження складу Експертних рад 
стейкхолдерів за освітніми програмами» було затверджено склад 
Експертної ради роботодавців зі спеціальності «034 Культурологія» ННІ 
культури і мистецтв СумДПУ імені A.C. Макаренка:

• ГдврмлеігЖО Вікторія Вікторівна — начальник відділу нематеріальної 
культурної спадщини КУ «Сумський обласний науково-методичний центр 
культури і мистецтв»;

• Гончаренко Світлана Олексіївна- директорка КУ Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 імені Д.Турбіна, м. Суми;

• Губська Ірина Олексіївна- директорка КУ Сумська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 12 імені Б.Берестовського, м. Суми;

• Даниленко Олександр Григорович -  директор Комунального закладу 
культури Сумської обласної ради -  Сумської обласної філармонії;

Молчанова Олександра Олександрівна -  студентка 847 групи ННІКіМ 
СумДПУ імені А. С. Макаренка;

• Тихенко Лариса Володимирівна -  директор КУ Сумської обласної ради 
«Центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю»;

• Юрченко Світлана Вікторівна- директор КУ «Молодіжний центр 
«Романтика» Сумської міської ради.

ПРИСУТНІ: Даниленко О. Г. - директор КЗК СОР Сумська обласна 
філармонія -  голова ради; Гавриленко В. В. - начальник відділу 
нематеріальної культурної спадщини КУ «Сумський обласний науково- 
методичний центр культури і мистецтв»; Юрченко С. В. - директорка КУ 
«Молодіжний центр “Романтика”»; Губська І. О. - директорка КУ Сумська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 імені Б. Берестовського; Тихенко Л. В. -  канд. пед. 
наук, доц., директорка Сумського обласного центру позашкільної освіти та 
роботи з талановитою молоддю, заслужений працівник освіти України; 
Гончаренко С. О. - директорка КУ Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15 імені 
Д. Турбіна; Молчанова О. О. - студентка 847 гр. ННІКіМ СумДПУ імені 
А. С. Макаренка.

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



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови Експертної ради роботодавців зі спец. 034 Культурологія.
2. Питання підготовки до акредитації ОПП за спец. 034 Культурологія ОР 
бакалавр.

ГОЛОСУВАЛИ: Порядок денний прийняти одноголосно.

1. СЛУХАЛИ:
Докторку мист., проф., зав. кафедри музикознавства та культурології 

Зав’ялову O.K. про принципи організації та форми роботи Експертних рад 
роботодавців. Доповідачка запропонувала обрати голову Експертної ради 
роботодавців зі спец. 034 Культурологія.

ВИСТУПИЛИ:
- Гавриленко В. В -  начальник відділу нематеріальної культурної спадщини 
КУ «Сумський обласний науково-методичний центр культури і мистецтв» з 
пропозицією обрати Даниленка О. Г. - директора КЗК СОР Сумська обласна 
філармонія -  головою Експертної ради роботодавців.

Результати голосування: за -  7, проти -  немає, утримались -  немає.

УХВАЛИЛИ:
Обрати Даниленка О. Г. - директора КЗК СОР Сумська обласна 

філармонія -  головою Експертної ради роботодавців зі спец. 034 
Культурологія.

2. СЛУХАЛИ:
Голову ради Даниленка О. Г. - директора КЗК СОР Сумська обласна 

філармонія, про процес підготовки до акредитації ОПП за спец. 034 
Культурологія (ОР бакалавр).

ВИСТУПИЛИ:
- Зав’ялова О. К. - докторка мист., професорка, завідувачка кафедри 
музикознавства та культурології, яка доповіла про вимоги й обсяг робіт та 
оформлення документації з акредитації ОПП зі спец. 034 Культурологія ОР 
бакалавр у 2023 році;
- Тихенко Л. В. -  канд. пед. наук, доц., директорка Сумського обласного 
центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, яка 
відзначила належний рівень підготовки документації та високий рівень 
підготовки науково-педагогічних кадрів для акредитації ОПП зі спец. 034 
Культурологія ОР бакалавр.
- Юрченко С. В. - директорка КУ «Молодіжний центр “Романтика”», яка 
внесла пропозиції щодо контролю документації з акредитації ОПП зі спец. 
034 Культурологія ОР бакалавр.

Результати голосування: за -  7, проти -  немає, утримались -  немає.



УХВАЛИЛИ:
Затвердити пропозиції щодо контролю документації з акредитації ОПП 

зі спец. 034 Культурологія ОР бакалавр.

Голова Експертної ради 
роботодавців

Секретар

Г. Даниленко

О. К. Зав’ялова


