
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Сумський державний університет 

 

Протокол № 6 

онлайн засідання Експертної ради роботодавців зі спеціальності  

281 «Публічне управління та адміністрування» 

Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки і менеджменту  

від «19» січня 2022 року 

 

Голова: Гаврилюк М.П. 

Секретар: Деміхов О.І.  

Присутні: 3 із 5 членів експертної ради роботодавців. 

Також на засіданні присутні від кафедри управління імені Олега Балацького:  

Завідувач кафедри, д.е.н., проф. Рекуненко І.І., к.е.н., доцент Лук’янихін В.О., к.е.н., 

доцент Мішеніна Г.А., к.е.н., старший викладач Кобушко Я.В., к.е.н., доцент  Павленко 
О.О.,  к.е.н.,  доцент Древаль О.Ю., к.е.н., старший викладач Мартинець В.В. 

(засідання Експертної ради роботодавців проведено в режимі онлайн з використанням 

ліцензійного програмного забезпечення Google Meet).  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд і затвердження плану роботи експертної ради роботодавців на 2022 

календарний рік.  

  

 
1. СЛУХАЛИ: 

Старшого викладача к.н.держ.упр. Деміхова О.І., який представив присутнім на розгляд 

проєкт плану роботи ЕРР на 2022 календарний рік. Зокрема, план передбачає такі пункти: 

 
Затвердження плану роботи Експертної ради роботодавців за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» на 2022 
навчальний рік  

січень 2022 

Експертне оцінювання актуальності тематики дипломних робіт 

бакалаврів та кваліфікаційних магістерських робіт за освітніми програми 

відповідно до сучасних вимог ринку праці 

лютий 2022 

Залучення членів Експертної ради роботодавців до підготовки та 

проведення студентських наукових конференцій 

березень – квітень 2022 

Участь членів Експертної ради роботодавців в атестації магістрів та 

бакалаврів на кафедрі управління імені О. Балацького 

травень, червень 2022  

Удосконалення освітніх програм відповідно до стандартів Вищої освіти. 

Обговорення освітніх програм з членами Експертної ради роботодавців та 

проектними групами 

квітень -  червень 2022 

Експертне оцінювання освітніх програм та навчальних планів підготовки 

бакалаврів та магістрів щодо професійних компетентностей  

травень 2022 

Експертне оцінювання навчально-методичних матеріалів підготовки 

студентів 

вересень-листопад 2022 

Удосконалення професійних вимог до випускників. Організація цільової 

підготовки фахівців за замовленням роботодавців 

вересень – грудень 2022 

Організація практично-орієнтованої підготовки фахівців. Залучення 

членів Експертної ради до проведення заходів з роботодавцями з метою 
зростання можливостей працевлаштування випускників кафедри 

управління імені О. Балацького: тематичні тренінги, відкриті мотиваційні 

лекції, презентації вакансій, екскурсії тощо. 

вересень - грудень 2022 

 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

1. Голова Експертної ради роботодавців Гаврилюк М.П., який позитивно оцінив 

пункти плану роботи експертної ради роботодавців на 2022 календарний рік і 

запропонував затвердити план в цілому. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити план роботи експертної ради роботодавців на 2022 календарний рік. 

 

 

Голова Експертної ради      М.П. Гаврилюк 

 

Секретар        О.І. Деміхов 


