
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені А.С. МАКАРЕНКА

НАКАЗ

10 лютого 2020 року м. Суми №97

Про затвердження складу 
експертнихрад стейкхолдерів 
за освітніми програмами

З метою забезпечення високої якості професійної підготовки фахівців 
у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка, 
залучення до тісної співпраці провідних менеджерів, керівників закладів, 
установ, підприємств та організацій Сумщини і України, випускників 
Університету попередніх років на основі комплексного співробітництва 
Університету з ними шляхом об'єднання інтелектуального потенціалу, 
матеріальних, фінансових і корпоративних інтересів та ресурсів партнерів, 
успішного проходження навчальної та виробничої практики студентів, 
отримання першого робочого місця, залучення роботодавців до освітнього 
процесу в Університеті, на виконання наказу по Університету 
від 28 грудня 2019 року № 645 «Про затвердження складу Ради 
роботодавців» та рішень кафедр Університету

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад експертної ради стейкхолдерів за спеціальністю:
1.1. 014 Середня освіта (Географія):

Білоус Світлана Миколаївна - директор «Боромлянського НВК: 
загальноосвітня школа І-ІП ступенів - ДНЗ Боромлянської сільської ради 
Тростянецького району Сумської області»;

Буц Юрій Васильович - кандидат географічних наук, доцент, завідувач 
кафедри природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності 
Харківського національного економічного університету імені Семена 
Кузнеця;

Горшеніна Світлана Павлівна - директор Конотопської 
загальноосвітньої школи І-ІП ступенів № 10 Конотопської міської ради 
Сумської області;

Медуниця Олег Вячеславович - народний депутат України VII-VIII 
скликань;



Сахнюк Віталій Григорович - директор Кролевецького НВК № 6 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти (ясла- 
садок)" Кролевецької міської ради;

Щербань Ніна Миколаївна - директор КУ «Сумська загальноосвітня 
школа І-ІП ступенів № 8 Сумської міської ради»;

Удовиченко Ірина Віталіївна - доктор педагогічних наук, доцент, 
проректор з науково-педагогічної та методичної роботи Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти.
1.2. 106 Географія:

Вакарчук Олена Василівна - заступник начальника Регіонального офісу 
водних ресурсів у Сумській області;

Діброва Наталія Володимирівна - начальник управління освіти, молоді, 
спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради;

Маньковська Анна Володимирівна - завідуюча туристсько- 
краєзнавчим відділом Комунального закладу Сумської обласної ради - 
обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю;

Панченко Сергій Михайлович - доктор біологічних наук, доцент, 
начальник науково-дослідного відділу Гетьманського національного 
природного парку;

Пономарьов Олександр Миколайович - начальник Сумського 
обласного центру з гідрометеорології;

Тесленко Тамара Іванівна - директор туристичної фірми «Росинка»;
Тупик Сергій Володимирович - директор КЗ СОР «Державного 

історико-культурного заповідника у м. Путивль».
1.3. 025 Музичне мистецтво:

Даниленко Олександр Григорович - директор Сумської обласної 
філармонії;

Дейнека Іван Григорович - директор Комунального закладу Сумської 
районної ради Садівської дитячої школи мистецтв;

Кузьома Олена Григорівна - в.о. директора Комунальної установи 
Сумської спеціалізованої школи І-ІП ступенів № 29;

Луцик Ангеліна Володимирівна - студентка 832 групи;
Овчиннікова Любов Олександрівна - директор Сумської дитячої 

музичної школи № 4;
Палун Олександр Григорович - директор Сумської дитячої музичної 

школи № 1;
Плескань Богдан Павлович - начальник відділу культури, молоді та 

споту Степанівської селищної ради;
Федоренко Ніна Петрівна - директор Сумської дитячої музичної школи 

№3.
1.4. 024 Хореографія:

Восьмерик Ірина Олександрівна - художній керівник хореографічного 
колективу «Денс Центр «Артес»;



Маковецький Сергій Володимирович - директор Комунального закладу 
Сумський Палац дітей та юнацтва;

Міщишина Євгенія Зіновіївна - директор Конотопської дитячої школи 
мистецтв Конотопської міської ради;

Ткачова Ніна Костянтинівна - завідувач художньо-естетичним 
відділом Комунального закладу Сумської обласної ради - обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю;

Тягленко Тетяна Володимирівна - заступник директора Комунальної 
установи Сумської спеціалізованої школи І-ІП ступенів № 29;

Федірко Олексій Андрійович - директор Комунального закладу 
Сумської районної ради Косівщинська школа мистецтв;

Шендрик Анастасія Андріївна - студентка 834 групи;
Шулікова Тетяна Володимирівна - директор Палацу культури «Хімік» 

ПАТ «Сумихімпром».
1.5. 023 Образотворче мистецтво

Безпала Тетяна Григорівна - директор Сумського міського Центру 
науково-технічної творчості молоді;

Бойченко Анна Віталіївна - студентка 835 групи;
Борган Тетяна Михайлівна - директор Роменського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) №2 «Журавка» Роменської міської ради 
Сумської області;

Гринь Надія Миколаївна - директор Сумського вищого училища 
мистецтв і культури імені Д. С. Бортнянського;

Гриценко Валерій Павлович - директор Сумського будівельного 
коледжу;

Зубань Віктор Олександрович - директор відділу організації 
електронного навчання Сумського державного університету;

Коротенко Олена Миколаївна — директор Сумського районного 
Будинку дітей та юнацтва Сумського району;

Кузьменко Олексій Дмитрович - директор Комунального закладу 
Сумської дитячої художньої школи імені М.Г. Лисенка;

Рогова Віра Іванівна - директор комунальної установи Сумської 
спеціалізованої школи І-ІП ступенів №29;

Щербань Ніна Миколаївна - директор комунальної установи Сумської 
середньої школи І-ІП ступенів №8.
1.6. 011 Освітні педагогічні науки (Педагогіка вищої школи):

Білокобильська Любов Борисівна - директор КЗ СОР «Лебединський 
педагогічний коледж імені А.С. Макаренка»; Голова Ради директорів 
педагогічних ЗВО І-П рівнів акредитації Центрального регіону України;

Гребеник Тетяна Вікторівна - директор Політехнічного технікуму КІ 
СумДУ;

Косар Анатолій Антонович - директор КЗ СОР «Конотопський 
фаховий медичний коледж»;



Нестеренко Олександр Володимирович - командир ОК 
«Схід» Збройних сил України, генерал-майор Збройних Сил України;

Удодік Олександр Дмитрович - директор Лебединського медичного 
училища імені професора М.І.Сітенка.
1.7. 073 Менеджмент:

Богодушко Борис Іванович - директор КУ Сумської загальноосвітньої 
школи І-ІП ступенів № 5, м. Суми Сумської області;

Волкова Тетяна Павлівна - директор Комунальної установи Сумська 
загальноосвітня школа І-ІП ступенів №4 імені Героя України Олександра 
Аніщенка Сумської міської ради;

Герман Ірина Іванівна - директор Комунальної установи Сумська 
спеціалізована школа І-ІП ступенів №3 ім. генерал-лейтенанта А.Морозова м. 
Суми, Сумської області;

Голуб Лідія Василівна - директор КУ Сумської спеціалізованої школи 
І-ІП ступенів №25, м. Суми Сумської області;

Данильченко Антоніна Миколаївна - начальник Управління освіти і 
науки Сумської міської ради;

Лисенко Олександр Миколайович - міський голова Сумської міської 
ради;

Терещенко Денис Олегович - студент 0019 групи;
Тихенко Лариса Володимирівна - директор Комунального закладу 

Сумської обласної ради - Обласний центр позашкільної освіти та роботи з 
талановитою молоддю.
1.8. 011 Освітні педагогічні науки (Методика виховної роботи):

Архієпископ Мефодій - настоятель парафії, Сумська єпархія 
Православної церкви України;

Гробова Вікторія Павлівна - директор Департаменту освіти і науки 
Сумської обласної державної адміністрації;

Данильченко Антоніна Миколаївна - начальник управління освіти 
Сумської міської ради;

Ладика Володимир Іванович - ректор Сумського національного 
аграрного університету;

Мельник Олена Петрівна - начальник управління культури і туризму 
Сумської обласної державної адміністрації.
1.9. 012 Дошкільна освіта:

Азанієва Світлана Олексіївна - завідуюча Сумським дошкільним 
навчальним закладом (ясла-садок) № 32 «Ластівка» м. Суми Сумської 
області;

Барабан Олена Миколаївна - завідуюча Сумським дошкільним 
навчальним закладом (ясла-садок) № 6 «Метелик» м. Суми Сумської області;

Літуча Дарья Сергіївна - студентка 0024 групи;
Малишевська Валентина Олександрівна - завідуюча Сумським 

дошкільним навчальним закладом (ясла-садок) № 1 «Ромашка» м. Суми 
Сумської області;



Мірошниченко Валентина Олександрівна - завідуюча Сумським 
дошкільним навчальним закладом (ясла-садок) № 12 «Олімпійський», 
м. Суми Сумської області;

Москаленко Людмила Миколаївна - директор Комунальної установи 
Сумський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня - 
дошкільний навчальний заклад № 9 «Веснянка» м. Суми Сумської області;

Тимченко Ірина Володимирівна - завідуюча Сумським дошкільним 
навчальним закладом (ясла-садок) № 3 «Калинка», м. Суми Сумської області, 
завідувач;

Слюсар Алла Станіславівна - завідуюча Сумським дошкільним 
навчальним закладом (центр розвитку дитини) № 13 «Купава» Сумської 
міської ради.
1.10. 013 Початкова освіта:

Волкова Тетяна Павлівна - директор Комунальної установи Сумська 
загальноосвітня школа І-ІП ступенів №4 імені Героя України Олександра 
Аніщенка Сумської міської ради;

Голуб Лідія Василівна - директор КУ Сумської спеціалізованої школи 
І-ІП ступенів №25, м. Суми Сумської області;

Деменко Олександра Миколаївна - директор Комунальної установи 
Сумська загальноосвітня школа І-ІП ступенів №7 імені Максима Савченко 
Сумської міської ради;

Замятіна Раїса Веніамінівна - директор Сумської загальноосвітньої 
школи І-ІП ступенів № 15 імені Д.Турбіна;

Москаленко Людмила Миколаївна - директор Комунальної установи 
Сумський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня - 
дошкільний навчальний заклад № 9 «Веснянка» м. Суми Сумської області, 
директор;

Токаренко Олег Михайлович — директор Комунальної установи 
Сумська спеціалізована школа І-ІП ступенів № 2 ім. Д.Косаренка;

Усик Альона Олексіївна - студентка 0032 групи.
1.11. 014 Середня освіта (Фізична культура):

Замятіна Раїса Веніамінівна - директор Сумської загальноосвітньої 
школи І-ІП ступенів № 15 імені Д.Турбіна;

Кіселар Федір Федорович - директор КЗСОР Ліцею-інтернату «Барса»;
Коваленко Ігор Миколайович - декан факультету агротехнологій та 

природокористування Сумського національного аграрного університету;
Москаленко Тимур Андрійович - студент 920 групи;
Романенко Сергій Анатолійович - керівник фізичного виховання КЗ 

СОР «Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка»;
Сидора Валентина Петрівна - Заступник директора Сумського 

будівельного коледжу;
Фомакін Леонід Борисович - директор Вищого комунального 

навчального закладу Сумської обласної ради «Путивльський педагогічний 
коледж імені А.С. Руднєва».



1.12. 016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка):
Зайчикова Анастасія Віталіївна - студентка 0031 групи;
Осауленко Наталія Анатоліївна, директор Центру соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів, м. Ромни;
Пінчук Тамара Іванівна, директор КЗ Сумської обласної ради 

Улянівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Білопільського 
району;

Шрамко Людмила Михайлівна, директор КУ Сумський спеціальний 
реабілітаційний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І 
ступеня-дошкільний навчальний заклад № 34», м. Суми, Сумської області;

Слюсаренко Валентина Миколаївна, директор КУ Сумська спеціальна 
загальноосвітня школа Сумської міської ради;

Стайко Олена Сергіївна, директор КУ Сумський навчально-виховний 
комплекс №16 імені Олексія Братушки «Загальноосвітня школа І-ІП 
ступенів-дошкільний навчальний заклад» Сумської міської ради;

Харченко Віктор Павлович, директор КЗ Сумської Обласної Ради 
Штепівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Лебединського 
району.
1.13. 016 Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка):

Білоусов Олександр Миколайович, директор КЗ «Харківська 
спеціальна школа імені В. Г. Короленка» Харківської обласної ради;

Водяха Любов Вікторівна, директор КЗ «Харківська спеціальна школа 
№ 12» Харківської обласної ради;

Дрига Петро Якович, директор КЗ Сумської обласної ради Конотопська 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат;

Супрун Вікторія Володимирівна, завідувач Сумського дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) № 21 «Волошка» Сумської області;

Удод Анатолій Васильович, директор КЗ Сумської обласної ради 
Лебединська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат;

Шевченко Юрій Миколайович, директор КЗ Сумської обласної ради 
Косівщинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Сумського району.
1.14. 034 Культурологія:

Цибульська Наталія Олексіївна - начальник відділу культури Сумської 
міської ради;

Бистрицька Євгенія Миколаївна - директор КУ «Сумський обласний 
науково-методичний центр культури і мистецтв»;

Великодний Іван Миколайович - директор туристичного агентства 
"Шагая сквозь время»;

Велико дна Євгенія Михайлівна - голова Громадської організації 
"Веселий Богатир";

Гладенко Юрій Миколайович - начальник управління туризму та 
промоції Сумської ОДА;

Даниленко Олександр Григорович - директор Комунального закладу 
культури Сумської обласної ради - Сумської обласної філармонії;



Коваленко Олександр Вікторович - голова Громадської організації 
"Туристичний розвиток регіонів";

Молчанова Олександра Олександрівна - студентка 817 групи;
Никоненко Володимир Вікторович - начальник відділу маркетингу, 

промоції та туризму Сумська міська рада;
Понамаренко Ігор Михайлович - управитель отелем "Рейкартц.Суми";
Старцева Людмила Геннадіївна - в.о. першого заступника керівника 

державної міграційної служби України в Сумській області.
1.15. 231 Соціальна робота:

Бересь Тетяна Іванівна - директор Сумського обласного центру 
соціально-психологічної допомоги;

Вертель Марія Юріївна - директор Сумського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

Галіченко Інна Федорівна - директор КУ «Сумський міський 
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) «Берегиня»;

Маняк Анна Володимирівна - студентка 0025 групи;
Мусіяка Людмила Петрівна - заступник директора Департаменту 

соціального захисту населення Сумської ОДА;
Сітало Жанна Петрівна - директор обласної КУ СОР «Соціальний 

гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
Сущенко Олена Миколаївна - директор Сумського обласного Центру 

комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю;
Шевченко Тетяна Юріївна - директор Сумського обласного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
1.16. 232 Соціальне забезпечення:

Бересь Тетяна Іванівна - директор Сумського обласного центру 
соціально-психологічної допомоги;

Буйваленко Владислав Романович - студент 0026 групи;
Галіченко Інна Федорівна - директор КУ «Сумський міський 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) «Берегиня»;

Красильникова Людмила Костянтинівна - директор Комунальної 
установи Сумської обласної ради Сумський геріатричний пансіонат для 
ветеранів війни та праці;

Мусіяка Людмила Петрівна - заступник директора Департаменту 
соціального захисту населення Сумської ОДА;

Прудіус Лариса Іванівна - директор Сумського центру соціально- 
психологічної реабілітації для дітей області;

Сітало Жанна Петрівна - директор обласної КУ СОР «Соціальний 
гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

Сущенко Олена Миколаївна - директор Сумського обласного Центру 
комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю.



1.17. 028 Менеджмент соціокультурної діяльності:
Ганненко Ігор Анатолійович - директор Сумського міського центру 

дозвілля молоді СМР;
Галіченко Інна Федорівна - директор КУ «Сумський міський 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) «Берегиня»;

Летюка Анастасія Євгенівна - студентка 0038 групи;
Прудіус Лариса Іванівна - директор Сумського центру соціально- 

психологічної реабілітації для дітей області;
Сущенко Олена Миколаївна - директор Сумського обласного Центру 

комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю;
Харламова Людмила Миколаївна - директор Сумського міського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
Шулікова Тетяна Володимирівна - директор Палацу культури «Хімік» 

ПАТ «Сумихімпром» , заслужений працівник культури України;
Шаповал Любов Вікторівна - заступник директора з навчально- 

виховної роботи, КЗ Сумського Палацу дітей та юнацтва, «Відмінник освіти 
України»;

Харламова Людмила Миколаївна - директор Сумського міського 
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
1.18. 053 Психологія:

Вертель Марія Юріївна - директор Сумського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

Голуб Лідія Василівна - директор Комунальної установи Сумська 
спеціалізована школа № 25 Сумської міської ради;

Гусєва Тетяна Олексіївна - директор реабілітаційної установи 
змішаного типу (комплексної реабілітації) для осіб з інвалідністю внаслідок 
інтелектуальних порушень - Центру «Сприяння» громадської організації 
«Феліцитас»;

Казбан Наталія Олексіївна - завідувач Комунальної установи Сумський 
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 15 «Перлинка»;

Концевич Владлена Володимирівна - завідувачка відділення медико- 
соціальної допомоги «Клініка дружня до молоді» Комунального 
некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди»;

Марухина Ірина Володимирівна - завідувач навчально-методичного 
центру психологічної служби Комунального закладу «Сумський обласний 
інституту післядипломної педагогічної освіти»;

Мелешко Яна Анатоліївна - студентка 0037 групи;
Новик Людмила Вікторівна - директор Комунальної установи Сумська 

загальноосвітня школа І-ІП ст. № 6;
Петрова Людмила Валеріївна - директор Комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр Краснопільської селищної ради» 
Краснопільського району;



Приказчик Віктор Валерійович - керівник ГО «Сумський психологічний 
центр ЧАС НА СЕБЕ»;

Прудіус Лариса Іванівна - директор Сумського центру соціально- 
психологічної реабілітації дітей;

Решетнік Вікторія Леонідівна - завідувачка Сумського дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) N 40 «Дельфін»;

Рудика Любов Вікторівна - директор комунального закладу сумської 
обласної ради «Сумський дитячий будинок імені С. П. Супруна»;

Свириденко Марина Миколаївна - директор Комунальної установи 
Інклюзивно-ресурсний центр №1 Сумської міської ради;

Сущенко Олена Миколаївна - директор Комунальної установи 
«Сумський обласний центр комплексної реабілітації дітей та осіб з 
інвалідністю» Сумської обласної ради;

Юр’єва Людмила В’ячеславівна - директор Комунальної установи 
Сумський спеціальний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад № 37 «Зірочка» Сумської 
міської ради;

Яковенко Анна Юріївна - керівник Сімейного центру психології та 
розвитку «Городок».
1.19. 014 Середня освіта (Історія):

Докторович Галина Іванівна методист навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Сумській області;

Деменко Олександра Миколаївна - директор Комунальної установи 
Сумська загальноосвітня школа І-ІП ступенів №7 імені Максима Савченко 
Сумської міської ради;

Лучко Ольга Миколаївна - директор Охтирської загальноосвітньої школи 
І-ІП ступенів № 8;

Манюк Дар’я Володимирівна - студентка 021 групи;
Помаран Павло Іванович - директор ДПТНЗ «Роменське вище 

професійне училище»;
Прокопенко Наталія Миколаївна - директор Лебединської 

загальноосвітньої школи І-ІП ступенів № 1;
Сікірніцький Сергій Володимирович - директор ДПТНЗ «Сумське вище 

професійне училище будівництва і дизайну»;
Симоненко Лариса Іванівна - заступник директора з навчальної роботи 

Комунальної установи «Сумська гімназія № 1;
Ткаленко Олександр Миколайович - директор Білопільської 

загальноосвітньої школи І-ІП ступенів № 2»;
Терещенко Ірина Іванівна - директор Комунального закладу Сумської 

обласної ради «Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною 
підготовкою».
1.20. 032 Історія та археологія:

Абаровський Іван Кирилович - директор Недригайлівського краєзнавчого 
музею;



Коцур Тетяна Андріївна - студентка 013 групи;
Олійник Юрій Олександрович - керівник Державного архіву Сумської 

області;
Терентьев Владислав Сергійович - директор Сумського обласного 

краєзнавчого музею.
1.21. 033 Філософія:

Ананченко Михайло Олегович - Народний депутат Верховної Ради 
України;

Драган Світлана Олегівна - студентка 034 групи;
Олейніченко Вячеслав Дмитрович - Центр активного відпочинку 

«Відчайдухи»;
Пімоненко Роман Андрійович - Торгове підприємство «Теплоцентр»;
Рябуха Тетяна Василівна - Народний депутат Верховної Ради України;
Сорока Артем Олександрович - Дитячий розважальний центр «Прайд»;
Черненко Христина - менеджер з персоналу Call- центр Zenko;
Яремчук Юрій Анатолійович - селищний голова Краснопільської 

селищної ради.
1.22. 081 Право:

Бондар Сергій Олександрович - суддя Сумського окружного 
адміністративного суду, кандидат юридичних наук;

Волобуєва Валентина Григорівна - заступник директора регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській 
області;

Гудимов Андрій Олексійович - студент 025 групи;
Нестеренко Олександр Сергійович - старший уповноважений в 

особливо важливих справах відділу боротьби з організованою злочинністю та 
корупцією управління служби безпеки України в Сумській області;

Шевченко Алла Миколаївна — керівник апарату Зарічного районного 
суду;

Шестопал Роман Миколайович - прокурор відділу нагляду за 
додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою 
злочинністю прокуратури Дніпропетровської області.
1.23. 291 Міжнародні відносини:

Гупта Раджив - генеральний директор ТОВ «КУСУМ ФАРМ»;
Дюбченко Євгенія Андріївна - студентка 016 групи;
Заєць Володимир Володимирович - засновник ТОВ «Гуала-Клоджерс 

Україна»;
Цівінська Олена Сергіївна - начальник відділу обслуговування 

делегацій Департаменту державного протоколу Міністерства закордонних 
справ України.
1.24. 014 Середня освіта (Фізика):

Гриценко Роман Олександрович, студент 1 курсу спеціальності 014 
Середня освіта (Фізика);



Єлізаренко Олена Григорівна, вчитель фізики Комунальної установи 
Сумська спеціалізована школа І-ІП ступенів №25, м. Суми Сумської області;

Карпуша Валентина Михайлівна, методист з фізики та астрономії 
навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та 
професійного розвитку Сумського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти;

Коробко Яна Романівна, студентка 4 курсу спеціальності 014 Середня 
освіта (Фізика);

Литовченко Сергій Володимирович, методист відділу освіти Сумської 
районної державної адміністрації;

Муха Анна Петрівна, вчитель фізики Комунальної установи Сумська 
загальноосвітня школа І-ІП ступенів № 15 ім. Д.Турбіна, м. Суми, Сумської 
області;

Панченко Богдан Олександрович, директор Нижньосироватської 
загальноосвітньої школи І-ІП ступенів імені Бориса Грінченка 
Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області;

Ткаченко Валентина Михайлівна, методист з навчальних дисциплін 
інформаційно-методичного центру управління освіти і науки сумської 
міської ради.
2.25. 014 Середня освіта (Фізика):
третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого)  рівня вищої освіти

Балабан Ярослав Романович, аспірант 3 курсу спеціальності 014 
Середня освіта (Фізика);

Голубкова Ірина Миколаївна, викладач фізики, викладач - методист 
Машинобудівного коледжу Сумського державного університету;

Крамаренко Алла Іванівна, директор Лікарського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІП ступенів - дошкільний навчальний 
заклад» Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області;

Лобода Наталія Володимирівна, начальник відділу освіти Сумської 
районної державної адміністрації;

Пасько Ольга Олександрівна, старший викладач кафедри електроніки, 
загальної та прикладної фізики Сумського державного університету;

Шафоростова Альона Іванівна, начальник відділу освіти 
Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області

Цапенко Марина Василівна, вчитель фізики Комунальної установи 
Сумська спеціалізована школа І-ІП ступенів №17, м. Суми, Сумської області.
2.26. 014 Середня освіта (Математика):

Азаренкова Альона Іванівна, вчитель математики Сумської 
спеціалізованої школи І-ІП ступенів ім. О. Бутка №10, «Заслужений учитель 
України»;

Гончаренко Віктор Миколайович, директор Сумської класичної 
гімназії, учитель фізики, «Відмінник освіти України»;



Гур’янова Тетяна Олексіївна, директор опорного закладу 
Великочернеччинська спеціалізована школа І-ІП ступенів Сумської районної 
ради Сумської області;

Деменко Олександра Миколаївна, директор Сумської спеціалізованої 
школи І-ІП ступенів №7 імені Максима Савченка;

Зарубіна Олена Вікторівна - заступник директора з НВР Комунальної 
установи Сумська спеціалізована школа І-ІП ступенів №9;

Корж Тетяна Сергіївна - управління Державної служби якості освіти в 
Сумській області, головний спеціаліст відділу інституційного аудиту 
управління Державної служби якості освіти у Сумській області;

Лабудько Валентина Семенівна, Навчально-методичний центр ПТО у 
Сумській області, методист;

Симоненко Лариса Іванівна, заступник директора з навчально-виховної 
роботи комунальної установи Сумська гімназія №1;

Светлова Тетяна Володимирівна - методист з математики навчально- 
методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного 
розвитку Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Скубко Наталія Олександрівна - викладач математики Сумський 
будівельний коледж;

Тулубурі Ауріка, студентка спеціальності математика.
2.27. 227 Фізична терапія, ерготерапія:

Сущенко Олена Миколаївна - директор Сумського обласного Центру 
комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю;

Горох Володимир Васильович - головний лікар Комунального 
некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Сумська обласна 
клінічна лікарня»;

Домінас Валентина Миколаївна - директор Комунального 
некомерційного підприємства «Центральна міська клінічна лікарня» 
Сумської міської ради;

Петренко Вячеслав Іванович - директор Комунального некомерційного 
підприємства «Клінічна лікарня № 5» Сумської міської ради;

Поцелуев Володимир Іванович - директор Сумської центральної 
районної клінічної лікарні;

Сущенко Олена Миколаївна - директор Сумського обласного Центру 
комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю.
2.28. 242 Туризм:

Бабік Любов Володимирівна - керівник ресторану Дом Testa ФОП 
Михайловська О.О;

Іванова Ольга Вікторівна - тур операторська фірма «Розова чайка»;
Куц Світлана Володимирівна - ФОП Куц С.В.;
Льон Ігор Вікторович - ТОВ «Лімік»;
Нікончук Катерина Ігорівна - студентка 939 групи;
Олейніченко Вячеслав Дмитрович - керівник Центру активного 

відпочинку «Відчайдухи» ФОП Олейніченко В.Д.;



Побігайло Наталія Михайлівна - туристична агенція «На набережній» 
ФОП Побігайло Н.М.;

Пономаренко Ігор Михайлович - ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент»;
Скринник Олександра Олександрівна - Туристична агенція «Cocos 

Trevel» ФОП Скринник О.О.;
Токар Оксана Михайлівна - ресторан «Дикий Захід».

2.29. 017 Фізична культура і спорт:
Васильєв Роман Вікторович - начальник Сумського регіонального 

центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»;
Гордієнко Вадим Анатолійович - директор комунального закладу 

Сумської обласної ради ФЦ «Барса»;
Жаботинський Роман Володимирович - директор комунального 

закладу Сумської обласної ради «Сумський обласний центр фізичного 
здоров’я населення «Спорт для всіх»;

Зайцева Валерія Геннадіївна - студентка 933 групи;
Петренко Олександр Васильович - заступник директора НТР Сумської 

обласної дитячо-юнацької спортивної школи;
Пожарова Наталія Миколаївна - заступник начальника управління- 

начальник відділу фізичної культури та спорту Управління молоді та спорту 
Сумської обласної державної адміністрації;

Прохорович Андрій Вікторович - голова асоціації футболу Сумської 
області, член Виконкому Української асоціації футболу;

Стриженок Дмитро Миколайович - директор спортивного комплексу 
«В-tone».
2.30. 014 Середня освіта (Українська мова і література):

Баєва Алла Василівна - учитель української мови і літератури 
Комунальної установи Сумської гімназії № 1;

Гончаренко Світлана Олексіївна — учитель української мови і 
літератури Сумської загальноосвітньої школи І-ІП ступенів № 15 імені 
Д.Турбіна;

Губська Ірина Олексіївна - директор Комунальної установи Сумської 
загальноосвітньої школи І-ІП ступенів № 12;

Карпенко Людмила Михайлівна - заступник директора з навчальної 
роботи Лебединського педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка;

Коваль Валентина Олександрівна - декан факультету української 
філології Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини, доктор педагогічних наук, професор;

Пономаренко Наталія Петрівна - викладач машинобудівного коледжу 
СумДУ.
2.31. 014 Середня освіта (Українська мова і література. Англійська 
мова):

Дігтяр Оксана Анатоліївна - заступник директора з навчальної роботи 
Сумської спеціалізованої школи І-ІП ступенів №7 імені Максима Савченка;



Закорко Вікторія Вікторівна - методист Інформаційно-методичного 
центру управління освіти і науки Сумської міської ради;

Єременко Інна Володимирівна - учитель англійської мови 
Комунальної установи Сумської класичної гімназії Сумської міської ради;

Омельчук Сергій Аркадійович - проректор з наукової роботи 
Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук, професор;

Симоненко Тетяна Володимирівна - завідувач кафедри методики 
навчання стилістики культури української мови Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького, доктор педагогічних наук, 
професор.
2.32. 016 Спеціальна освіта (Логопедія):

Адамова Анна Андріївна - студентка 937 групи;
Бушанова Тетяна Анатоліївна - завідуюча дошкільним навчальним 

закладом (ясла-садок) № 10 «Малюнок» Сумської міської ради;
Бятова Яна Олександрівна - завідуюча дошкільним навчальним 

закладом (ясла-садок) № 22 «Джерельце» Сумської міської ради;
Карапиш Світлана Миколаївна - завідуюча дошкільним навчальним 

закладом (ясла-садок) № 39 «Теремок» Сумської міської ради;
Корягіна Світлана Олександрівна - завідуюча дошкільним навчальним 

закладом (ясла-садок) № ЗО «Чебурашка» Сумської міської ради;
Казбан Наталія Олексіївна - завідуюча дошкільним навчальним 

закладом (ясла-садок) № 15 «Перлинка» Сумської міської ради;
Ковальчук Лариса Іванівна - завідуюча дошкільним навчальним 

закладом (ясла-садок) № 2 «Ясочка» Сумської міської ради;
Криворотенко Наталія Олександрівна - завідуюча дошкільним 

навчальним закладом (ясла-садок) № 26 «Ласкавушка» Сумської міської 
ради;

Кулагіна тетяна Володимирівна - завідуюча дошкільним навчальним 
закладом (ясла-садок) № 41 «Райдуга» Сумської міської ради;

Шевич Кристина Володимирівна - завідуюча дошкільним навчальним 
закладом (ясла-садок) № 18 «Зірниця» Сумської міської ради.
2.33. 051 Економіка:

Башук Тетяна Олександрівна - к.е.н., начальник відділу маркетингу 
ТОВ «Радоніт-Р» (м. Суми);

Гладенко Юрій Миколайович - начальник відділу туризму Сумської 
обласної державної адміністрації;

Есманов Олексій Миколайович - к.е.н., начальник відділу контролю 
у галузі освіти, науки, спорту та інформації Управління Північно-Східного 
офісу Держаудитслужби в Сумській області;

Меркун Ірина Володимирівна - начальник відділу маркетингу ТОВ 
«Керамейя» (м. Суми);

Шевченко Наталія Володимирівна - начальник управління Північно- 
Східного офісу Держаудитслужби в Сумській області;

Федирко Наталія Олегівна - студентка 512 групи.



2.34. 014 Середня освіта (Мова і література (російська):
Бондаренко Світлана Анатоліївна - директор Охтирської

загальноосвітньої школи І - III ступенів № 2 Охтирської міської ради
Сумської області;

Брюшенко Людмила Іванівна - директор Межирицької
загальноосвітньої школи І - III ступенів Лебединської районної ради
Сумської області;

Гмиря Наталія Іванівна - заступник директора з навчально-виховної 
роботи Комунальної установи Сумська класична гімназія Сумської міської 
ради;

Кузнецова Інна Миколаївна - методист відділу освіти Охтирської 
міської ради Сумської області;

Нурбаєва Мавлуда - студентка 131і групи факультету іноземної та 
слов’янської філології;

Щербина Володимир Якович - директор Миколаївської 
спеціалізованої школи І - III ступенів Миколаївської селищної ради 
Білопільського району Сумської області.
2.35. 014 Середня освіта (Хімія):

Коростіль Лідія Анатоліївна - доцент кафедри теорії і методики освіти 
Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Мурашкіна Світлана Анатоліївна - директор Комунальної установи 
Сумська загальноосвітня школа І-ІП ступенів № 1 Сумської міської ради;

Токаренко Олег Михайлович - директор Комунальної установи 
Сумська спеціалізована школа І-ІП ступенів № 2 ім. Д.Косаренка;

Тронь Анатолій Вастльович - начальник управління освіти Охтирської 
міської ради;

Фіголь Марина Петрівна - студентка спеціальності Хімія.
2.36. 075 Маркетинг:

Дериколенко Олександр Миколайович - д.е.н., директор ПФ 
«Спецобладнання» (м. Суми);

Башук Тетяна Олександрівна - к.е.н., начальник відділу маркетингу 
ТОВ «Радоніт-Р» (м. Суми);

Кайнова Анна Арменівна - компанія «Brocoders», менеджер з 
комунікаційних технологій (м. Суми).

Меркун Ірина Володимирівна - начальник відділу маркетингу ТОВ 
«Керамейя» (м. Суми);

Мельник Олександр Іванович - директор ПП «Мельник О.І.» (м.
Суми).
2.37. 281 Публічне управління та адміністрування:

Варуха Світлана Миколаївна - директор Сумського центру 
післядипломної освіти Сумської облдержадміністрації;

Гладенко Юрій Миколайович - начальник відділу туризму Сумської 
обласної державної адміністрації;



Есманов Олексій Миколайович - к.е.н., начальник відділу контролю 
у галузі освіти, науки, спорту та інформації Управління Північно-Східного 
офісу Держаудитслужби в Сумській області;

Мотречко Віра Володимирівна - к. н. з держ. упр., заступник 
Сумського міського голови з питань виконавчих органів влади;

Мартиненко Світлана Олексіївна - заступник начальника управління 
виробничої сфери, екології та енергозбереження - начальник відділу екології, 
енергозбереження та розрахунків за енергоносії Сумської міської ради;

Формов Володимир Володимирович - студент 553 групи.
2.38. 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)):

Клюніна Наталя Василівна - старший викладач кафедри соціально- 
гуманітарної освіти, методист іноземних мов Сумського 011 1110;

Ковальова Людмила Іванівна - учитель-методист, координатор 
Ресурсного центру та Центру підготовки до складання іспитів «Cambridge 
Exams» КУ Сумська класична гімназія Сумської міської ради;

Марченко Олена Сергіївна - КУ Сумська гімназія № 1, учитель 
англійської мови, вища категорія;

Магіс Вікторія Володимирівна - КУ Сумська гімназія № 1, учитель 
англійської мови, вища категорія;

Ніколенко Наталія Володимирівна - старший вчитель вищої категорії, 
КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо 
обдарованих дітей»;

Попова Валерія Володимирівна - студентка 331 групи;
Пушко Ірина Ігорівна - учитель-методист англійської мови, Сумська 

класична гімназія Сумської міської ради;
Ходенко Зоя Борисівна - учитель англійської мови вищої категорії, 

старший вчитель КУССШ № 25.
2.39. 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)):

Бондаренко Тетяна Іванівна - учитель німецької мови, Сумська 
класична гімназія Сумської міської ради;

Дашкіна Ольга Володимирівна - учитель німецької мови, КУ Сумська 
гімназія №1 м. Суми;

Івашина Ілона Миколаївна - учитель німецької мови, Сумська приватна 
гімназія «Prosperitas»;

Кривочкіна Валерія Андріївна - студентка 334 групи;
Михайлюта Любов Геннадіївна - учитель англійської та німецької 

мови, Ворожбянський НВК І-ІІ ступенів ДНЗ № 4; Павлівський НВК І-ІП 
ступенів ДНЗ;

Ярошенко Інна Іванівна - учитель німецької мови, КУ Сумська гімназія 
№1 м. Суми
2.40. 014 Середня освіта (Мова і література (французька)):
- Антонова Лариса Володимирівна - вчитель французької мови, директор 
Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІП ступенів № 20 
м. Суми;



- Гранько Наталія Костянтинівна - вчитель французької мови, КУ Сумська 
ЗОШ І-ІП ступенів №22 імені Ігоря Гольченка;
- Єрмоленко Юрій Васильович - вчитель французької мови, КУ Сумська 
спеціалізована школа І-ПІ ступенів № 9;
- Калашникова Вікторія - ведуча та авторка радіо- та телепроектів, 
викладачка французької мови;
- Кабакова Дарія Олександрівна - студентка 323 групи;
- Кліпацька Юлія Олексіївна - викладач кафедри мовної підготовки СумДУ;

Литовка Тетяна Олегівна - вчитель французької мови, КУ Сумська 
загальноосвітня школа І-ІП ступенів № 20 м. Суми, Сумської області;

Фесенко Тетяна Вікторівна - кандидат філологічних наук, викладач 
французької мови, Institut National des langues et civilisations orientales. Le 
departemet d’etudes russes, enseignante, Університет Сорбонна, Париж, 
Франція.

2.41. 014 Середня освіта (Інформатика):
Андрухова Маргарита Олександрівна, начальник відділу освіти, 

Білопільська РДА;
Зиміна Любов Олександрівна, вчитель інформатики, КУ Сумська 

спеціалізована школа І-ІП ступенів №10, м. Суми;
Купреєва Нінель Миколаївна, директор, КУ Сумська спеціалізована 

школа І-ІП ступенів №10, м.Суми;
Почерніна Ірина Анатоліївна, завідуюча відділом інформаційно- 

ресурсного забезпечення молодіжних ініціатив, Сумський міський центр 
дозвілля молоді Сумської міської ради;

Руденко Юлія Олександрівна, голова циклової комісії бухобліку, 
фінансів та інформаційних технологій, Сумський коледж економіки і 
торгівлі;

Семеніхіна Олена Володимирівна, голова, ТО «Сумська обласна 
організація випускників фізмату»;

Хакімова Олександра Русланівна - студент І курсу 453 групи.
2.42. 014 Середня освіта (Біологія):
- Деменко Олександра Миколаївна - директор КУ Сумська спеціалізована 
школа I- III ступенів № 7 імені Максима Савченка;
- Дерев’янко Юлія Олександрівна - вчитель біології І категорії, старший 
вчитель КУ Сумська спеціалізована школа I- III ступенів № 7 імені Максима 
Савченка;
- Коренівський Олексій Григорович - директор Бобрицької загальноосвітньої 
школи І-ІП ступенів Роменської районної ради Сумської області;

Коршикова Катерина Олександрівна - магістрант природничо- 
географічного факультету Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка;
- Пластюк Алла Іванівна - вчитель біології вищої категорії, КУ Сумська 
спеціалізована школа I- III ступенів № 9;
- Тронь Анатолій Васильович - завідувач відділом освіти Охтирської міської 
ради;



- Токаренко Олег Михайлович - директор КУ Сумська спеціалізована школа 
I- III ступенів № 2 імені Дмитра Косаренка.
2.43. 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
- Антонова Лариса Володимирівна - директор КУ Сумська загальноосвітня 
школа І-ІП ступенів № 20 імені Ігоря Гольченка;
- Голуб Лідія Василівна - директор КУ Сумська спеціалізована школа I- III 
ступенів № 25;
- Кучук Світлана Юріївна - директор школи І-ІП ступенів № 9 Оболонського 
району, м. Київ;

Ладур Євгенія Дмитрівна - практичний психолог Грунської 
загальноосвітньої школи I- III ступенів імені Героя Радянського Союзу А.М. 
Діхтяренка Грунської сільської ради Охтирського району Сумської області 
(опорна школа);
- Пєсоцька Інеса Олександрівна - директор КЗСОР «Сумська обласна 
гімназія - інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей»;
Хандюк Таїсія Володимирівна - магістрант природничо-географічного 
факультету Сумського державного педагогічного університету імені А. С. 
Макаренка;
- Яловенко Валентина Василівна - вчитель біології вищої категорії, старший 
вчитель КЗСОР «Сумська обласна гімназія - інтернат для талановитих та 
творчо обдарованих дітей».
2.44. 091 Біологія:
- Бабич Михайло Сергійович - магістрант природничо-географічного 
факультету Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка;

- Дудченко Григорій Іванович - виконуючий обов’язки директора 
Природного заповідника “Михайлівська цілина”;
- Єсепчук Людмила Валеріївна - завідувачка відділу досліджень матеріалів, 
речовин і виробів Сумського науково-дослідницького експертно- 
криміналістичного центру МВС України;
- Клименко Руслан Миколайович - начальник центру сучасних досліджень 
ґрунту ТОВ з обмеженою відповідальністю СІЕИТІ;
- Панченко Сергій Михайлович - начальник наукового відділу Гетьманського 
національного природного парку;
- Ярошенко Олена Леонідівна - завідувачка лабораторії моніторингу вод і 
ґрунтів Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області.
2.45. 122 Компютерпі науки:
- Доля Вадим Миколайович - провідний інженер, ТОВ «Суми ІТ-сервіс» 
(м. Суми);
- Машков Віталій Валерійович - керівник, ГО «Кіберспортивна співдружність 
У країни»;
- Мазнюк Віктор Михайлович - голова ГО «ХАЙ-ТЕК ІНІЦІАТИВА»;
- Почерніна Ірина Анатоліївна - завідуюча відділом інформаційно-ресурсного 
забезпечення молодіжних ініціатив, Сумський міський центр дозвілля молоді 
Сумської міської ради;
- Семеніхіна Олена Володимирівна - голова, ГО «Сумська обласна 
організація випускників фізмату»;
- Стеценко Ігор Андрійович, ФОП, Поліграфія;
- Сікорський Ігор Андрійович - студент Ш-го курсу 434групи.



2. Вважати основними завданнями та функціями експертної Ради 
стейкхолдерів:
- прогнозування потреб ринку праці у фахівцях відповідної спеціальності 
(спеціалізації);
- надання пропозицій щодо удосконалення професійних вимог до фахівців 
спеціальності (спеціалізації);
- оцінка якості навчальних планів і програм підготовки фахівців;
- участь у розробці змісту, інформаційно-методичного і матеріально- 
технічного забезпечення вибіркової складової навчальних планів та програм 
підготовки фахівців;
- спільна реалізація і ресурсна підтримка навчальних програм, виробничих 
і переддипломних практик студентів;
- залучення студентів до реальної виробничої і дослідницької діяльності 
підприємств і організацій - партнерів Університету;
- залучення працівників установ, підприємств і організацій до навчального 
процесу через читання лекцій, проведення практичних занять, керівництво 
виробничими практиками, курсовим і дипломним роботами;
- розробка і апробація ефективних механізмів взаємодії Університету 
з підприємствами-роботодавцями;
- проведення спільних конференцій, шкіл-семінарів для студентів, аспірантів 
і молодих вчених;
- участь в екзаменаційних комісіях з атестації здобувачів вищої освіти;
- участь в оцінці якості (експертизі) підготовки випускників;
- забезпечення працевлаштування випускників Університету через 
попереднє закріплення майбутніх випускників за першим робочим місцем;
- постійний моніторинг якості підготовки фахівців серед випускників 
та провідних роботодавців;
- організація на базі Університету підвищення кваліфікації і стажувань 
педагогічних працівників та співробітників закладів освіти, підприємств, 
установ та організацій;
- спільна підготовка кадрів вищої наукової кваліфікації.
3. Директорам навчально-наукових інститутів, деканам факультетів, 
завідувачам кафедр Університету:
3.1. Здійснювати взаємодію з експертними радами стейкхолдерів 
у питаннях підвищення іміджу Університету; забезпечення його фінансової 
стабільності; підвищення якості навчальних планів, їх інформаційно- 
методичного і матеріально-технічного забезпечення; реалізації і ресурсної 
підтримки виробничих і переддипломних практик студентів; забезпечення 
його фінансової стабільності; проведення спільних конференцій, шкіл- 
семінарів для студентів, аспірантів і молодих вчених; участі в експертизі 
підготовки фахівців; забезпеченні працевлаштування випускників; 
проведенні постійного моніторингу якості їх підготовки; організації 
підвищення кваліфікації й стажувань педагогічних працівників 
та співробітників роботодавців на базі Університету.
3.2. Запрошувати на засідання кафедр з метою прийняття спільних рішень 
щодо якості підготовки фахівців.



3.3. Враховувати у своїй подальшій роботі рекомендації, надані експертною 
радою стейкхолдерів.
3.4. Діяльність експертної ради стейкхолдерів висвітлювати в засобах 
масової інформації, на сайтах навчально-наукових інститутів, факультетів 
та Університету.
4. Вважати головними критеріями оцінки ефективності спільної діяльності 
навчально-наукового інститут, факультету, кафедри з членами експертної 
ради стейкхолдерів:
• наявність оцінки якості навчальних планів і програм підготовки фахівців;
• залучення до викладацької діяльності співробітників закладів освіти, 
підприємств, установ, організацій;
• кількість молодих фахівців - випускників Університету, влаштованих на 
роботу до закладу освіти, підприємства, установи, організації;
• кількість студентів Університету, які пройшли навчальну та виробничу 
практики;
• кількість студентів Університету, які проходять навчання 
за навчальними програмами з узгодженою з закладом освіти, 
підприємством, установою, організацією вибірковою складовою;
• кількість науково-технічних заходів, проведених кафедрою спільно 
зі стейкхолдерами;
• об'єм фінансування науково-дослідних та інших видів робіт, 
що проводить Університет за замовленням підприємств, установ, 
організацій;
• наявність спільних навчально-наукових структур: лабораторій, 
навчальних кабінетів і об'єм залучених ресурсів.
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директорів 
навчально- наукових інститутів, деканів факультетів.

Ректор ІО. О. Лянной


