
Міністерство освіти і науки України 

Сумський державний університет 

Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій 

 

ПРОТОКОЛ № 3_ 

розширеного засідання секції «Психологія» за участі ЕРР 

від «_27_» вересня 2019 року 

 

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

Коляда Н.В., Павленко В.П., 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. (в 

онлайн-режимі), Вознесенська О.Л. (в онлайн-режимі). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про склад Експертної ради роботодавців.  

II. Про обрання голови Експертної ради роботодавців. 

III. Про стан підготовки до акредитації спеціальності «Психологія». 

IV. Різне. 

 

І. СЛУХАЛИ:  

Керівника секції «Психологія», доц. Іванову Т.В., яка зазначила важливість системної 

комунікації з роботодавцями та  необхідність формування оновленого складу Експертної 

ради роботодавців для забезпечення високої якості професійної підготовки за освітньою 

програмою «психологія», оскільки якість підготовки  майбутніх фахівців з психології 

можлива лише на основі співробітництва кафедри із зацікавленими організаціями та 

провідними роботодавцями. 

ВИСТУПИЛИ:  

Світайло Н.Д., завідувач кафедри психології, політології та соціокультурних 

технологій, наголосила на важливості практичної складової при підготовці фахівців за 

спеціальністю «Психологія». 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. 

Ткаченко (Яковенко) А.Ю відзначила актуальність на сьогодні спеціальності 

«Психологія» і запропонувала допомогу у роботі Експертної ради на громадських засадах 

з метою внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

університету на рівні випускової кафедри. 

Іванцова О.М., голова громадської організації «Кризова психологічна служба», 

зазначила статистику звернень до «Кризової психологічної служби» і зауважила на 

затребуваності фахівців спеціальності «Психологія» на ринку праці Сумської області. 

Свириденко М.М., керівник комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр 

№1» Сумської міської ради, наголосила про важливість та необхідність фахівців-

психологів з дітьми з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних 

класах закладів загальної середньої освіти. 



Гончаренко О.М., заступник начальника філії Державної установи «Центр 

пробації» в Сумській області, зазначила про можливі орієнтовані напрямки (досудова 

пробація, наглядова пробація, пенітенціарна пробація) в роботі психологів. 

Пєсоцька І.О., директор Комунального закладу Сумської обласної ради «Сумська 

обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей», відзначила 

необхідність соціально-психологічного супроводу, профорієнтаційної роботи фахівцями-

психологами. 

Вознесенська О.Л., к.психол.н., с.н.с. Інституту соціальної та політичної психології 

НАПН України, член ради правління ГО «Національна психологічна асоціація», 

співзасновник та президент ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ) запропонувала 

підтримку і допомогу щодо організації практично-орієнтованої підготовки майбутніх 

спеціалістів-психологів  

Теслик Н.М. як член проєктної групи ОП зазначила, що постійне співробітництво з 

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. 

Іванова Т.В. запропонувала створити Експертну раду роботодавців у складі 7 осіб. 

Крім присутніх, згоду дала також Ханенко І.І., канд. психологічних наук,  головний 

психолог управління кадрового забезпечення УМВС України  в Сумській області. Проте 

вона відсутня через термінове відрядження. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 16   «проти» – 0    «утримались» – 0. 

УХВАЛИЛИ: 

1 Створити Експертну раду роботодавців за спеціальністю 053 «психологія у складі:  

1) Ткаченко (Яковенко) Анна Юріївна – практичний психолог Сімейного центру 

психології та розвитку «ГородОК»; 

2) Іванцова Оксана Миколаївна – голова громадської організації «Кризова 

психологічна служба»; 

3) Свириденко Марина Миколаївна – керівник комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр №1» Сумської міської ради; 

4) Гончаренко Оксана Миколаївна – заступник начальника філії Державної 

установи «Центр пробації» в Сумській області; 

5) Пєсоцька Інеса Олександрівна – директор Комунального закладу Сумської 

обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо 

обдарованих дітей»; 

6) Ханенко Ірина Іванівна, канд. психол. наук, головний психолог управління 

кадрового забезпечення УМВС України  в Сумській області; 

7)  Вознесенська Олена Леонідівна, канд. психол. наук, ст. науковий співробітник 

Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член ради 

правління ГО «Національна психологічна асоціація», співзасновник та президент 

ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ). 

2. Доручити зав. кафедри підготувати відповідний проект наказу по університету. 



ІІ. СЛУХАЛИ:  

Керівника секції «Психологія», доц. Іванову Т.В., яка висунула рекомендацію 

згідно пропозицій випускової кафедри ППСТ щодо кандидатури на посаду голови 

Експертної ради роботодавців – Ткаченко (Яковенко) Анну Юріївну – дитячого, сімейного 

психолога, нейропсихолога, травмотерапевта, психосоматолога Сімейного центру 

психології та розвитку «ГородОК». 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Ткаченко (Яковенко) Анна Юріївна –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, психологічної 

підготовки студентів.  

Крім того, Анна Юріївна наголосила, що рівень психологічних знань та 

психологічної культури зумовлює ефективність міжособистісних відносин, успішність в 

сфері професійної діяльності, здатність протистояти маніпулятивним технологіям, фізичне 

та психологічне здоров’я. І, наостанок, психолог зауважила, що проблема розвитку 

психологічної компетентності як особистісної характеристики психолога є найбільш 

затребуваною прикладною проблемою сучасної психологічної науки, яка сприяє 

формуванню вміння моделювати і оцінювати наслідки своїх дій заздалегідь і на тривалу 

перспективу, що дозволяє здійснювати перехід від зовнішньої оцінки до вироблення 

«внутрішніх стандартів» оцінювання себе, своїх планів, життєвих ситуацій і дій інших 

людей. Виходячи з цього та з врахуванням усього комплексу завдань Анна Юріївна 

надала згоду. 

2. Улунова Г.Є. подякувала від імені всієї випускової кафедри за згоду Ткаченко А.Ю. 

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» – 15   «проти» – 0    «Утримались» – 1 (претендентка).  

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити головою Експертної ради роботодавців Анну Юріївну Ткаченко (Яковенко) за 

її згодою. 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію  завідувача секції психології кафедри ППСТ Іванової Т.В. про стан 

підготовки до акредитації спеціальності 053 «Психологія» та завдання викладачів 

секції щодо внесення уточнень у робочі програми та допрацювання силабусів.  

ВИСТУПИЛИ:  

1. Коляда Н.М. 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 

«Психологія». 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. Яковенко А.Ю. запропонувала з боку ЕРР всю необхідну підтримку та допомогу.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Прийняти інформацію до відома та виконання. 

 

 

Завідувач секції психології кафедри ППСТ    Іванова Т.В.   

 

Секретар:          Коляда Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Міністерство освіти і науки України 

Сумський державний університет 

Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

засідання секції «Психологія» за участі представництва ЕРР 

від «_9_» _жовтня 2019 року 

 

Присутні: Іванова Т.В., Улунова Г.Є., Теслик Н.М., Сахно П.І., Коляда Н.В., 

Павленко В.П., Чернякова Г.Л., Колісник Л.О., Ніколаєнко С.О. Дементов В.О, Семенов 

В.М. , Яковенко А.Ю. ,  Пєсоцька І.О. (заочно), Ханенко І. І.  

 Порядок денний: 

1. Про особливості та завдання  організації практично-орієнтованої підготовки 

студентів ОП «Психологія». 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію завідувача секції психології кафедри ППСТ Іванової Т.В. щодо 

наявного досвіду та особливостей організації практично-орієнтованої підготовки 

студентів ІІ курсу (1 півріччя), навчальної практики – для студентів ІІІ курсу (2 півріччя) 

та студентів І курсу (2 півріччя навчального року). Іванова Т.В. звернула увагу на 

важливість не лише активного залучення практиків до проведення занять, а й розширення 

переліку тих баз, які можуть прийняти студентів та провести заняття на їх території. Ця 

складова важлива  також з точки зору забезпечення тематики курсових робіт студентів ІІІ 

курсу необхідним експериментальним матеріалом. Висловила власні пропозиції щодо 

визначення тематики курсових робіт студентів ІІІ курсу.  

ВИСТУПИЛИ:  

1.Теслик Н.М. відзначила, що студенти ІІІ курсу майже визначилися із тематикою 

написання їх курсових робіт і кожен із студентів закріплений за викладачем згідно його 

навчального навантаження. При цьому на виконання попередніх рішень відповідальність 

за забезпечення практичної бази для роботи несуть наукові керівники. 

2. Павленко В.П.  розповів про власний досвід роботи зі студентами по 

формулюванню тем курсових робіт та співпрацю з геріатричним пансіонатом. 

      3. Чернякова Г.А., які  запропонували для студентів І-ІІІ курсів бази практик: ДУ 

«Центр пробації» в Сумській обл.; Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр № 

1» Сумської міської ради; 

     4.  Улунова Г.Є., зазначила, що представляє на засіданні також І. Пєсоцьку, члена ЕРР,  

яка запрошує студентів до Сумської обласної гімназія-інтернату для талановитих і творчо-

обдарованих дітей. Завдяки відкритості закладу на цій базі будуть проводитись і 

практичні заняття з психології творчості для 4 курсу.  Крім того, готові прийняти 

студентів Сумський медичний коледж. Комунальний заклад Сумської обласної ради; 

Сумська гімназія №1. Комунальна установа; Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№22 імені Ігоря Гольченка Сумської міської ради. 

У обговоренні взяли участь інші члени кафедри та присутні члени ЕРР.  



УХВАЛИЛИ:  

1. Прийняти інформацію до відома та виконання.  

2. Доручити зав. секції психології кафедри Івановій Т.В. підготувати на засідання 

кафедри інформацію щодо визначених тем курсових робіт студентів ІІІ курсу для 

затвердження. 

3.  Доручити викладачам оформити відповідними угодами досягнутий рівень 

співпраці з базами практики та передати договори на кафедру.  

  

  

Завідувач секції психології кафедри ППСТ    Іванова Т.В.   

 

Секретар:          Коляда Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Міністерство освіти і науки України 

Сумський державний університет 

Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій 

 

ПРОТОКОЛ № 7_ 

засідання  секції «Психологія» за участі членів ЕРР 

від «26» листопада 2019 року 

 

Присутні: Світайло Н.Д., Сахно П.І., Іванова Т.В., Улунова А.Є., Теслик Н.М., 

Коляда Н.В., Павленко В.П., Ткаченко А.Ю., Іванцова О.  

Порядок денний:  

1. Про принципи комплексного співробітництва кафедри із провідними фахівцями в 

галузі психології з метою забезпечення високої якості професійної підготовки 

фахівців. 

2. Про особливості формування загальних компетентностей, що забезпечуються 

обов’язковими освітніми компонентами ОП. 

Слухали:  Інформацію-презентацію завідувача секції психології кафедри ППСТ 

Іванової Т.В. щодо особливостей ОП «Психологія», її програмних результатів, що 

забезпечуються загальними і спеціальними компетентностями, а також інформацію щодо 

принципів співробітництва з роботодавцями в галузі психології. 

Виступили:  

1. Н. Теслик зазначила, що здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері психології визначається формуванням у студентів 

спеціальності «Психологія» загальних і спеціальних (предметних, фахових) 

компетентностей, що забезпечується обов’язковими освітніми компонентами ОП. 

За дорученням зав. кафедри було проведено такий аналіз, і ми можемо 

констатувати, що навчальними планами попередніх років було передбачено низку 

ОК, які повною мірою забезпечили формування  як загальних, так  і спеціальних 

компетентностей. І нові навчальні плани також забезпечуєть цю складову, про що 

свідчить аналіз змістовної частини ОК.  

2. А. Ткаченко, О. Іванцова, А. Улунова, які  відмітили позитивний вплив тісних 

контактів з роботодавцями для забезпечення якісної підготовки фахівців. Було 

також зазначено, що особливості галузі та конкретних організацій/установ/служб, 

що працюють у сфері надання психологічних послуг, вносять певні обмеження у 

царині  організації практично-орієнтованої підготовки студентів, у т. ч. і через 

неможливість прийняти більшу кількість студентів, мають обмеження у доступі до 

клієнтів тощо. 

3. Світайло Н.Д. зазначила зацікавленість кафедри у розширенні співпраці з радою 

роботодавців та висловила сподівання, що будуть спільно знайдені мотиваційні 

механізми  для такого розширення. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Прийняти інформацію до відома та виконання.  



2. Доручити зав. секції психології кафедри Івановій Т.В. довести інформацію до 

відома всіх членів секції та ЕРР.  

 

Завідувач секції психології кафедри ППСТ    Іванова Т.В.   

 

Секретар:          Коляда Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Міністерство освіти і науки України 

Сумський державний університет 

Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій 

 

ПРОТОКОЛ № 8_ 
виїзної зустрічі представництва секції «Психологія» за участі члена ЕРР 

від «_30_» листопада 2019 року 

 

Присутні: Світайло Н.Д., Павленко А.В., Чернякова А.А., Вознесенська О.Л.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про експертну оцінку ОП «Психологія» з боку  Експертної ради роботодавців.  

 

Слухали: інформацію зав. кафедри психології, політології та соціокультурних 

технологій Світайло Н.Д.,  яка зазначила важливість постійної комунікації з членами 

Експертної ради роботодавців, у тому числі через необхідність наскрізної практичної 

складової при підготовці фахівців за ОП «Психологія». Оскільки  в ході підготовки 

акредитаційної справи постійно вносяться корективи до освітньої програми, важливо 

отримати детальні коментарі та експертні оцінки з боку фахівців.   

Вознесенська О. Л. зазначила, що вже ознайомилась з наданим варіантом ОП. До 

того ж під час перебування у СумДУ 27-28 вересня (засідання ЕРР та науково-практичний 

семінар "Творча багатовимірність простору арт-терапії") мала можливість обговорити з 

колегами окремі позиції освітньої програми та оцінити рівень її організаційного. 

кадрового та  методичного забезпечення. Приємно, що висловлені пропозиції вже 

враховані. Виходячи з цього, є всі підстави для позитивної оцінки ОП «психологія», 

особливо її практико-орієнтованого характеру.  

 

 

Секретар зустрічі                                                Чернякова А.А. 

 

 

 

 

 


