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Присутні: Світайло Н.Д., Бойко О.П., Костенко А.М., Опанасюк В.В., Лебідь А.Є., 
Назаров М.С., Никоненко В. В., Терентьев В. С., Повалій Т.Л., Євсєєва А.В.

Порядок денний:
1. Про особливості та завдання організації практично-орієнтованої підготовки студентів 

ОП «МСКД» та залучення їх до проектної діяльності.
СЛУХАЛИ:
1. Інформацію завідувача секції МСКД проф. Бойко О.П. щодо наявного досвіду та 

особливостей організації практично-орієнтованої підготовки студентів. Відмітила позитивні 
практики дослідження соціокультурного простору міста в ході ознайомлювальної (першої 
виробничої) практики, а також звернула увагу на важливість активного залучення практиків до 
проведення занять.

2. Доц. Побожій С.І зазначив важливість 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 2 курсу (ОК «Практикум з соціокультурної 
діяльності») та 4 курсу (ОК «Анімація громадської діяльності») відповідними базами практики 
та можливостями для збору матеріалу для узагальнення. Висловила власні пропозиції щодо 
визначення тематики курсових робіт студентів 2 курсу.
ВИСТУПИЛИ:

1. Купенко О.В... відзначила, що студенти 4 курсу майже визначилися із тематикою 
написання їх курсових робіт, і кожен із студентів закріплений за викладачем згідно його 
навчшіьного навантаження. При цьому на виконання попередніх рішень відповідальність за 
забезпечення практичної бази для роботи несуть наукові керівники.

2. Повалій Т .Л.. розповіла про власний досвід роботи зі студентами по формулюванню тем 
курсових робіт (будуть у весняному семестрі) та співпрацю з базами практики

3. Никоненко В. В., начальник відділу маркетингу, промоції та туризму Управління 
стратегічного розвитку Сумської міської ради висловив подяку студентам та викладачам кафедри 
за допомогу у проведенні фестивалів (Ніч музеїв», «День міста») та озвучив пропозицію щодо 
участі студентів спеціальності МСКД у проведенні дослідження туристичного потенціалу міста. 
Зазначив також, що Агенція промоції міста Суми завжди готова надати свої можливості для 
проходження практики студентів.

4. Лебідь А.Є., зазначив, що активно співпрацює з Книгарнею «Є» і представляє на засіданні 
також цю структуру, яка хоч і не входить до ЕРР, проте завжди зацікавлено допомагає у 
вирішенні питань практичної підготовки, наданні бази для підготовки курсових робіт тощо.

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

1. Прийняти інформацію до відома та виконання.
2. Доручити зав. секції Бойко О.П. підготувати на засідання кафедри інформацію щодо визначених 

тем курсових робіт студентів 4 курсу для затвердження.
3. Доручити викладачам оформити відповідними угодами досягнутий рівень співпраці з базами 

практики та передати договори на кафедру. ■ ’

Завідувач секції МСКД, проф. 
Секретар:

Бойко О.П.
Євсєєва А.В.


