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ПРОТОКОЛ №2 

засідання Експертної ради роботодавців 

від «_20_» ___вересня__ 2019 року 

 

 

Присутні: Світайло Н.Д., Іванова Т.В., Павленко В.П., Улунова Г.Є., Сахно П.І., 

Теслик Н.М., Коляда Н.В., Чернякова Г.Л., Колісник Л.О., Ніколаєнко С.О., 

Ткаченко (Яковенко) А.Ю., Іванцова О.М., Свириденко М.М., Гончаренко О.М., 

Пєсоцька І.О., Вознесенська О.Л. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

І. Про планування роботи Експертної ради роботодавців на 2019 рік. 

ІІ. Різне. 

 

І. СЛУХАЛИ:  

Керівника секції «Психологія», доц. Іванову Т.В., яка запропонувала обговорити та 

затвердити план роботи Експертної ради роботодавців на 2019 рік. 

ВИСТУПИЛИ: 

Ткаченко (Яковенко) А.Ю., практичний психолог сімейного центру психології та 

розвитку «ГородОК», новообрана голова Експертної ради роботодавців, відзначила 

актуальність на сьогодні спеціальності «Психологія» і запропонувала скласти і 

ухвалити план роботи Експертної ради роботодавців на принципах колегіальності 

та гласності обговорення питань, віднесених до компетенції ради роботодавців. 

Також Ткаченко А.Ю. запропонувала до розгляду попередній план роботи 

Експертної ради роботодавців: 

1.1. Вивчити функції Експертної ради роботодавців та особливості діяльності 

провідних фахівців і висококваліфікованих спеціалістів; 

1.2. Проаналізувати освітню програму спеціальності 053 «Психологія» та 

обговорити цілі програми, програмні компетентності та програмні результати 

навчання, а в разі необхідності надати рекомендації щодо вдосконалення 

змістовної частини освітніх програм та навчальних планів; 

1.3. Допомогти в організації практичної підготовки на відповідній базі практики; 

1.4. Залучитися в якості визнаних професіоналів з досвідом практичної, 

інноваційної або наукової роботи за спеціальністю «Психологія» до освітнього 

процесу (проведення консультацій, читання лекцій, проведення практичних занять, 

організація майстер-класів або науково-дослідної роботи); 

1.5. Провести Психологічну підтримку профорієнтаційної роботи в навчальному 

закладі; 



1.6. Взяти участь у роботі екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої 

освіти; 

1.7. Сприяти працевлаштуванню випускників університету або створити і 

апробувати ефективні механізми взаємодії університету з визначеними 

роботодавцями. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«Задовільно» – 16   «Незадовільно» – 0    «Утримались» – 0. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити план роботи Експертної ради роботодавців на 2019 рік. 

 

 

 

Завідувач секції психології кафедри ППСТ    Іванова Т.В.   

 

Голова Експертної ради роботодавців     Ткаченко А.Ю. 

 

Секретар:          Коляда Н.В. 

 

 


