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ПРОТОКОЛ № 6_ 

розширеного засідання секції «МСКД» за участі ЕРР  (на базі КЗ Сумської обласної ради 

«Сумський обласний науково-методичний центр культури і мистецтв»)  

від «_11_» березня 2020 року 

 

Присутні: О. Бойко, Н. Світайло, С. Побожій, В. Семенов, В. Опанасюк, О. 

Кузьменко, Є.Бистрицька, Л.Тогобіцька, Л. Гураль, В. Терентьєв, Л.Тихенко (онлайн), 

Г.Євсєєва.    

http://ppst.sumdu.edu.ua/index.php/novynymedia-5/604.html 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про посилення практичної складової у підготовці майбутніх менеджерів СКД.  

2.Про можливості розроблення та реалізації спільних проектів регіонального рівня.  

 

І. СЛУХАЛИ: Керівницю секції МСКД Бойко О.П., яка зазначила, що кафедра з самого 

початку підготовки бакалаврів за ОП «Менеджмент соціокультурної діяльності» 

приділяла увагу не лише фундаментальній теоретичній підготовці, а й формуванню 

практичних навичок. І у цій частині перш за все висловила вдячність членам ЕРР за 

підтримку поради у вдосконаленні освітньої програми, у забезпеченні баз практики та за 

безпосередню участь у проведенні занять. 

ВИСТУПИЛИ: Н.Світайло, зав. кафедри, зазначила, що саме завдяки налагодженій 

співпраці з роботодавцями ми маємо сьогодні  такий широкий перелік баз практики та 

студентів, які орієнтуються у сучасних тенденціях на ринку праці, мають чіткі уявлення 

про особливості майбутньої професії і уже сьогодні можуть виконувати практично весь 

спектр функцій менеджера СКД.  Запропонувала присутнім висловитись щодо подальшої 

співпраці. Зазначила зацікавленість кафедри у розширенні співпраці з радою роботодавців 

та висловила сподівання, що будуть спільно знайдені мотиваційні механізми  для такого 

розширення. 

В. Терентьєв, директор  КЗ СОР Сумський обласний краєзнавчий музей, зазначив, 

що студенти цієї ОП мають ґрунтовні знання у сфері історії та теорії  культури, історії 

мистецтв і це є сильною стороною Вони демонструють хороші навички в організації 

художніх виставок, у чому відчувається досвідчена «рука»  С.Побожія.  Колектив музею і 

надалі готовий надавати власні організаційні та методичні ресурси для вдосконалення 

підготовки фахівців, оскільки відчуває зацікавленість з боку студентів.  

Є.Бистрицька, голова експертної ради роботодавців, директорка Сумського 

обласного науково-методичного центру культури і мистецтв зазначила, що тільки-но 

завершила зустріч в рамках практики 1 курсу і погодилась з тезою щодо зацікавленості 

студентів. Проте і новостворені структури в ОТГ також зацікавлені у фахівцях, причому 

саме менеджерах, здатних організувати культурне життя громади. Тому запропонувала на 

одному з засідань ЕРР додатково розглянути питання як посиленої підготовки менеджерів 

СКД для роботи в ОТГ, так і підвищення кваліфікації (спільно з НМЦКіМ) тих, хто вже 

працює. Висловила також низку конкретних пропозицій щодо вдосконалення курсу 

«Івент-менеджмент».  

http://ppst.sumdu.edu.ua/index.php/novynymedia-5/604.html


В. Опанасюк, доцент, зазначила, що ОП включає курс «Анімація громадської діяльності», 

змістовна частина якого може вдосконалюватись з врахуванням побажань роботодавців. 

Це ж стосується і курсу «Проектний менеджмент та файндрайзинг у СКД».  

 С.Побожій, О.Кузьменко, В.Семенов, Л. Гураль взяли участь у обговоренні питання щодо 

актуальної тематики курсових та бакалаврських робіт на замовлення роботодавців. 

зокрема, через проектну та волонтерську складову.  

О. Бойко відзначила, що студенти 4 курсу вже визначилися із тематикою дипломних 

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, але кафедра буде 

вдячна ЕРР за допомогу в організації рецензування робіт фахівцями-практиками. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Продовжити роботу над посиленням практичної складової у підготовці 

майбутніх менеджерів, використовуючи потенціал наявних баз практики; 

           1. Доручити гаранту ОП Н.Світайло  та голові ЕРР Є. Бистрицькій (за її ініціативи 

та згоди) проаналізувати змістовну частину дисциплін професійної підготовки з метою 

максимального висвітлення та врахування особливостей роботи менеджера СКД в ОТГ.  

 

 ІІ. СЛУХАЛИ:  Є.Бистрицьку, яка зазначила, що наявний досвід співпраці кафедри та 

СумДу в цілому як із Сумським обласним науково-методичним центром культури і 

мистецтв, Управлінням стратегічного розвитку міста Сумської міської ради, з іншими 

установами та організаціями у сфері культури та туризму дозволяє сьогодні вийти на 

новий рівень. Адже і викладачі, і студенти  мають і знання, і досвід, і бажання реалізувати 

цікаві проекти. А потреба у такій діяльності є.  У проектній підтримці зацікавлені і  дитяча 

художня школа і бібліотеки, і Палац для дітей та юнацтва, і інші організації.  

  В обговоренні взяли участь всі присутні. 

УХВАЛИЛИ: Провести у квітні додаткову робочу зустріч з метою визначення тематики 

можливих  проектів та формування заявок.  

 

 

 

Завідувач секції МСКД кафедри ППСТ    Бойко О.П.    

Секретар:         Євсєєва Г.В. 


