
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені А.С. МАКАРЕНКА

НАКАЗ

28 грудня 2019 року м. Суми

Про затвердження складу

Ради роботодавців

№645

З метою забезпечення високої якості професійної підготовки фахівців 
на основі комплексного співробітництва Університету із провідними 
закладами, установами, підприємствами та організаціями Сумщини 
і України - провідними роботодавцями, шляхом об'єднання інтелектуального 
потенціалу, матеріальних, фінансових і корпоративних ресурсів партнерів, 
успішного проходження навчальної та виробничої практики студентів, 
залучення роботодавців до освітнього процесу в Університеті, відповідно 
до Положення про Раду роботодавців Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка, ухваленого рішенням вченої ради 
Університету 26 вересня 2016 року, протокол № 3, затвердженого наказом 
по Університету № 363 від 26 вересня 2016 року

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити персональний склад ради роботодавців у кількості 15 осіб, 
а саме:
- Білокобильська Любов Борисівна - директор Лебединського педагогічного 
коледжу імені А.С. Макаренка;
- Бондар Сергій Олександрович - суддя Сумського окружного 
адміністративного суду, кандидат юридичних наук, заслужений юрист 
України;
- Борисенко Тетяна Дмитрівна - директор навчально-виховного комплексу: 
«Загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад № 11 
«Журавонька» Сумської міської ради;
- Гончаренко Віктор Миколайович - директор класичної гімназії Сумської 
міської ради;
- Домінас Валентина Михайлівна - директор центральної клінічної лікарні 
Сумської міської ради;
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- Есманов Олексій Миколайович - начальник відділу контролю у галузі 
освіти, науки, спорту та інформації Управління Північно-Східного офісу 
Держаудитслужби в Сумській області;
- Заєць Володимир Володимирович - засновник ТОВ «Гуала-Клоджерс 
Україна»;
- Кісалар Федір Федорович - директор обласного ліцею-інтернату 
спортивного профілю «Барса»;
- Мартиненко Світлана Олексіївна - заступник начальника управління 
виробничої сфери, екології та енергозбереження, начальник відділу екології, 
енергозбереження та розрахунків за енергоносії Сумської міської ради;
- Мотречко Віра Володимирівна - заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради;
- Сущенко Олена Миколаївна - директор Сумського обласного центру 
комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю;
- Юдін Микола Михайлович - директор Сумського обласного академічного 
театру драми та музичної комедії імені М. С. Щепкіна;
- Тихенко Лариса Володимирівна - директор обласного центру позашкільної 
освіти та роботи з талановитою молоддю;
- Шевченко Алла Миколаївна - керівник апарату Зарічного районного суду 
м. Суми;
- Христій Юрій Григорович - директор державного професійно-технічного 
закладу «Білопільське вище професійне училище».
2. Провести перше засідання Ради роботодавців у січні 2020 року на якому 
обрати голову, його заступника та секретаря.
3. Відповідно до Положення про Раду роботодавців Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка, ухваленого рішенням 
вченої ради Університету 26 вересня 2016 року, протокол № З, 
затвердженого наказом по Університету № 363 від 26 вересня 2016 року 
черговість засідань проводити за потребою, але не рідше одного разу 
на півріччя.
4. Директорам навчально-наукових інститутів, деканам факультетів 
сформувати експертні ради - дорадчо-консультативні органи на базі 
випускових кафедрах за всіма освітніми програмами з кількісним складом 
5-7 осіб до 10 лютого 2020 року.
5. Забезпечити тісну співпрацю з керівництвом Університету, навчально- 
наукових інститутів, факультетів та кафедр з питань:
- підвищення іміджу Університету на ринку освітніх послуг Сумщини
і України;
- прогнозування потреб ринку праці у фахівцях відповідної спеціальності;
- надання пропозицій щодо удосконалення професійних вимог до фахівців 
спеціальності;
- надання пропозицій щодо удосконалення професійних вимог до фахівця 
за спеціальностями (спеціалізаціями);
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- надання оцінки 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, ресурсна ті організаційна підтримка освітніх програм, 
навчальних і виробничих практик;
- залучення студентів і викладачів до реальної виробничої і наукової 
діяльності закладів, установ, підприємств і організацій - партнерів 
Університету;
- розвиток інфраструктури партнерства, створення спільних кабінетів, 
лабораторій тощо;
- залучення працівників закладів, установ, підприємств і організацій 
до освітнього процесу (проведення лекційних і практичних занять, 
керівництво виробничими практиками, кваліфікаційними роботами);
- розробка і апробація ефективних механізмів взаємодії Університету
з підприємствами-роботодавцями;
- проведення спільних конференцій та семінарів;
- створення бази даних передових закладів, установ, підприємств 
та організацій України, що можуть забезпечити на високому рівні практичну 
підготовку студентів;
- участь в оцінці якості підготовки випускників університету;
- забезпечення працевлаштування випускників Університету (попереднього 
закріплення майбутніх випускників за першим робочим місцем);
- постійний моніторинг якості підготовки фахівців серед випускників 
та провідних роботодавців;
- сприяння працевлаштуванню випускників;
- організація на базі підприємств-роботодавців підвищення кваліфікації
і стажувань науково-педагогічних працівників Університету.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Ректор Ю. О. Ляііиой


