
Міністерство освіти і науки України 
Сумський державний університет 

Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій

ПРОТОКОЛ № 2__
розширеного засідання секції «МСКД» за участі ЕРР (на базі Конгрес-центру)

від «25» вересня 2019 року

Присутні: Світайло Н.Д., Бойко О.П., Костенко А.М., Опанасюк В.В., Лебідь А.Є., 
Чернякова Г.Л., Назаров М.С., Бистрицька Є. М., Кузьменко О.Д., Никоненко В. В., Терентьев В. 
С . , Тогобіціка Л.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
I. Про склад Експертної ради роботодавців. .
II. Про обрання голови Експертної ради роботодавців.
III. Про стан підготовки до акредитації спеціальності «МСКД».

І. СЛУХАЛИ:
Керівника секції «менеджмент соціокультурної діяльності», проф. Бойко О.П., яка зазначила 
важливість системної комунікації з роботодавцями та необхідність формування Експертної ради 
роботодавців для забезпечення високої якості професійної підготовки за освітньою програмою 
«МСКД», оскільки якість підготовки майбутніх фахівців з цієї ОП можлива лише на основі 
співробітництва кафедри із зацікавленими організаціями та провідними роботодавцями. 
ВИСТУПИЛИ:

Світайло Н.Д., завідувач кафедри психології, політології та соціокультурних технологій, 
гарант освітньої програми,наголосила на важливості практичної складової при підготовці 
фахівців за спеціальністю «МСКД». Крім того, вона звернула увагу присутніх на основні функції 
Експертної ради, затверджені в Положенні про Експертні ради роботодавців Сумського 
державного університету (версія 01) від 15.12.2017 р.

Бистрицька Є. М., директор КЗ «Сумський обласний науково-методичний центр культури 
і мистецтв» відзначила актуальність на сьогодні спеціальності «МСКД» для гармонійного 
розвитку соціокультурних процесів в регіоні і запропонувала допомогу у роботі Експертної ради 
на громадських засадах з метою забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
на рівні випускової кафедри.

Никоненко В. В., начальник відділу маркетингу, промоції та туризму Управління 
стратегічного розвитку Сумської міської ради, наголосив на позитивному досвіді співпраці СМР 
з кафедрою, а також на затребуваності фахівців спеціальності «МСКД» на ринку праці Сумської 
області.

Побожій С.І. зазначив завжди зацікавлену і предметну допомогу колег-роботодавців при 
проведенні практики, практичних занять на базі' організацій та установ, а також допомогу у 
пошуку та наданні необхідної інформації для супроводу освітньої програми.

Бойко О.П.. як член проектної групи ОЩ зазначила, що постійне співробітництво з
'■? і

організаціями та провідними роботодавцями кафедра забезпечує протягом всього періоду 
підготовки - в ході підготовки до ліцензування, при проведенні занять та практик, підготовці 
курсових робіт тощо. Тому сьогоднішнє засідання є лише фіксацією нового рівня формалізації 
відносин і дає додаткову можливість подякувати колегам за співпрацю.

Світайло Н.Д.., гарант освітньої програми, запропонувала створити Експертну раду 
роботодавців у складі 7 осіб. Крім присутніх, згоду дала також Тихенко Л.В., канд. педагогічних 
наук, директор Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою 
молоддю, проте вона відсутня на засіданні через хворобу.

ГОЛОСУВАЛИ:
« З а » - 12 «проти»- 0  «утримались»- 0 .



УХВАЛИЛИ:
1. Створити Експертну раду роботодавців за спеціальністю 028 «Менеджмент 
соціокультурної діяльності» у складі: .

1) Бистрицька Євгенія Миколаївна -  директор КЗ Сумський обласний науково-методичний 
центр культури і мистецтв.

2) Кузьменко Олексій Дмитрович -  заслужений працівник культури, директор Сумської 
дитячої художньої школи ім. Михайла Лисенка.

3) Никоненко Володимир Вікторович -  начальник відділу маркетингу, промоції та туризму 
Управління стратегічного розвитку Сумської міської ради.

4) Тихенко Лариса Володимирівна -  віце-президент Сумського територіального відділення 
МАН України, директор Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з 
талановитою молоддю.

5) Терентьев Владислав Сергійович -  заслужений працівник культури, директор КЗ СОР 
Сумський обласний краєзнавчий музей.

6) Тогобіцька Лілія Миколаївна -  директор КЗ СОР Сумська обласна бібліотека для дітей.
2. Доручити зав. кафедри підготувати відповідний проект наказу по університету.

II. СЛУХАЛИ:
Керівника секції «МСКД», проф. Бойко О.П., яка висунула рекомендацію- пропозицію 

випускової кафедри ППСТ щодо кандидатури на посаду голови Експертної ради роботодавців -  
Бистрицької Є. М., директора КЗ «Сумський обласний науково-методичний центр культури і 
мистецтв».

ВИСТУПИЛИ:
1. Світайло Н.Д. яка зазначила, що досвід та авторитет особисто Бистрицької Є. М., а також 

різносторонній та потужний потенціал «Сумського обласного науково-методичного центру 
культури і мистецтв» дозволять об'єднати зусилля багатьох колег та будуть корисними для 
розвитку спеціальності.

2. Бистрицька Є. М. дала згоду на обрання на посаду голови Експертної ради роботодавців
та зазначила, що в умовах входження України в європейський та світовий економічний, 
культурний, комунікативний простори, особливої актуальності набуває розвиток вітчизняної 
системи освіти і, насамперед, підготовки фахівців творчих спеціальностей, здатних вести роботу 
в громадах. " А.

Крім того, Євгенія Миколаївна наголосила, іцо рівень менеджерських знань та загальної 
культури зумовлює ефективність міжособистісних відносин, успішність в сфері професійної 
діяльності, здатність протистояти маніпулятивним технологіям, фізичне та соціальне здоров’я.

3. Бойко О.П. подякувала від імені всієї випускової кафедри за згоду Бистрицькій Є.М.. 
працювати у зазначеному статусі, а також зазначила, що попередні консультації вже дозволили 
сформувати форми роботи Експертної ради і запропонувала провести робочу зустріч 
найближчим часом.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  11 «проти» -  0 «Утримались» -  1 (претендентка).

УХВАЛИЛИ: . ,
Затвердити головою Експертної ради роботодавців Бистрицьку Є. М. за її згодою.

III. СЛУХАЛИ:
1. Інформацію завідувача секції МСКД кафедри ППСТ Бойко О.П. про стан підготовки до 

акредитації спеціальності 028 «МСКД» та завдання викладачів секції щодо внесення уточнень у 
робочі програми та допрацювання силабусів.

ВИСТУПИЛИ:



1. Бойко О.П. відзначила, що станом на кінець вересня необхідна технічна робота з підготовки 
акредитаційної справи виконана, але змістовно треба- внести певні уточнення, перш за все -  у 
частині вибіркових дисциплін. Тому всі викладачі повинні відстежити ті, які за ними закріплені.
2. Світайло Н.Д., завідувач кафедри психології, політології та соціокультурних технологій, яка 
зазначила важливість практичної складової при підготовці фахівців за ОП «МСКД». І постійно 
висвітлювати цю діяльність на сайті кафедри. Крім того, наголосила на необхідності всім 
оперативно реагувати на прохання та доручення з боку робочої групи по підготовці 
акредитаційної справи.
3. Бистрицька Є. М. запропонувала з боку ЕРР всю необхідну підтримку та допомогу.

УХВАЛИЛИ:
Прийняти інформацію до відома та виконання.

Завідувач секції МСКД, проф. 

Секретар:


