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ради університету від 29 серпня 2019 року, протокол № 1

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Звіт про підсумки роботи 
колективу університету у 2018-2019 навчальному році та основні завдання на 
2019-2020 навчальний рік»:
1.1. Інформацію ректора проф. Лянного Ю.О. «Звіт про підсумки роботи 
колективу університету у 2018-2019 навчальному році та основні завдання на 
2019-2020 навчальний рік» взяти до відома.
1.2. Роботу колективу університету у 2018-2019 навчальному році вважати 
задовільною.
1.3. Визнати кращими у роботі у 2018-2019 навчальному році такі структурні 
підрозділи:

навчально-науковий інститут фізичної культури, 
навчально-науковий інститут педагогіки і психології, 
навчально-науковий інститут культури і мистецтв; 
центр професійно-кар’єрної орієнтації та вступу на навчання; 
відділ працевлаштування, професійно-технічної освіти та 

додаткових платних послуг.
1.4. Вказати на недостатню роботу працівникам навчально-наукового 
інституту історії та філософії та природничо-географічного факультету в 
частині організації роботи по наданню платних послуг.
1.5. Основні завдання Університету в освітній, науковій сферах, у сфері 
міжнародної співпраці та інтеграції в Європейський і світовий освітній



простір, підвищення ефективності використання фінансових та матеріально- 
технічних ресурсів, соціального захисту учасників освітнього процесу:

• розробка університетських навчальних планів і програм з урахуванням 
міжнародних стандартів і рекомендацій у галузі освіти;

• упровадження гнучких освітніх програм, навчальних планів та 
інформаційних технологій навчання, створення та відкриття нових 
спеціальностей для підготовки фахівців;

• забезпечення процесу навчання новітнім лабораторним обладнанням 
та матеріалами; інтеграція вищої освіти і наукових досліджень;

• інтеграція Університету з навчальними закладами різних рівнів, 
науковими установами, створення навчально-науково-виробничих 
комплексів;

• здійснення планомірної профорієнтаційної роботи з молоддю, 
залучення талановитих вступників шляхом проведення олімпіад і конкурсів, 
створення груп підготовки абітурієнтів, інших форм довузівської підготовки;

• забезпечення вільного багатоканального доступу до світових освітніх 
та наукових ресурсів через мережу Інтернет в усіх приміщеннях Університету;

• індивідуалізація та диференціація навчання обдарованої молоді, 
створення умов для здобуття якісної освіти інвалідами, дітьми-сиротами та 
дітьми, позбавленими батьківського піклування;

• впровадження у навчальний процес та в діяльність університетської 
наукової бібліотеки сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій; 
створення з цією метою лабораторій для підготовки та збереження 
електронних курсів, обладнання аудиторій для проведення дистанційних 
лекцій та телеконференцій;

• систематичний аналіз стану працевлаштування випускників, 
забезпечення зворотного зв’язку з роботодавцями та членами асоціацій 
випускників Університету;

• створення ефективної системи професійного удосконалення науково- 
педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації;

• пошук нових перспективних наукових напрямів, генерація нових знань 
та їх постійне впровадження у життя;

• зосередження науково-дослідницьких робіт в напрямах, які є 
актуальними для забезпечення розвитку української держави як 
демократичної та правової;

• забезпечення постійного зростання позабюджетного фінансування 
університетської науки, пріоритетного фінансування фундаментальних 
досліджень, їх зв’язку з прикладними розробками та навчальним процесом;



• реалізація проектів комерціалізації результатів фундаментальних і 
прикладних досліджень відповідно до пріоритетних напрямків розвитку 
науки;

• оновлення матеріально-технічної бази наукових досліджень;
• підвищення рівня наукових кадрів і вдосконалення діяльності 

аспірантури й докторантури шляхом з виконання якісних дисертаційних 
досліджень; створення ефективної системи атестації та професійного 
удосконалення наукових кадрів;

• забезпечення участі науковців Університету у перспективних, 
практично важливих наукових дослідженнях, українських та зарубіжних 
наукових конкурсах;

• розвиток міжнародного наукового обміну шляхом: забезпечення 
щорічного стажування науково-педагогічних і наукових працівників, 
студентів та аспірантів у провідних закордонних навчально-наукових центрах; 
запрошення провідних зарубіжних учених для виступів та читання лекцій з 
перспективних і проблемних напрямів науки; проведення Університетом 
міжнародних наукових конференцій за участю провідних зарубіжних учених; 
участі науково-педагогічних працівників Університету в міжнародних 
наукових конференціях поза межами України;

• забезпечення фінансування розвитку інформаційних, аналітичних та 
довідкових баз даних Університету, зокрема, наукової бібліотеки, підтримка 
університетських наукових видань та створення їх електронних сайтів; 
передплата іноземних наукових журналів, відкриття доступу до зарубіжних 
електронних баз наукових статей;

• впровадження наукових результатів у навчальний процес, 
забезпечення мобільності наукових кадрів для ефективної організації 
навчального процесу, широке залучення відомих українських науковців на 
умовах сумісництва;

• залучення до наукової діяльності обдарованої студентської молоді, 
вдосконалення системи студентських наукових конференцій;

• інтенсифікація співпраці із закордонними університетами-партнерами 
на основі двосторонніх угод, розширення напрямів співпраці з метою більш 
широкого залучення викладачів, науковців, аспірантів Університету до 
виконання спільних міжнародних наукових проектів;

• формування та розвиток міжнародного бренду Університету в тому 
числі шляхом просування власних інтернет-ресурсів та реклами, присутності 
на міжнародних освітніх заходах, у закордонних наукових виданнях тощо; 
загальноєвропейську систему освіти і науки;

• завершення робіт з благоустрою території;



• підтримування в належному стані матеріальної бази Університету, 
забезпечення виконання планів капітального та поточного ремонтів;

• своєчасне виконання невідкладних ремонтних робіт у навчальних 
корпусах, гуртожитках та інших спорудах Університету, облаштування їх 
системами відеоспостереження та приладами контролю пропускної системи;

• забезпечення раціонального й прозорого використання
університетських ресурсів, здійснення громадського контролю за
ефективністю виконання статей кошторису;

• вжиття заходів, спрямованих на енергозбереження та постійний облік і 
моніторинг витрат енергоносіїв;

• забезпечення безоплатного користування студентами, викладачами та 
співробітниками спортивними спорудами Університету у вільний від 
навчального процесу час відповідно до графіку роботи спортивних секцій та 
оздоровчих груп;

• збереження упродовж наступних років стабільності виплати заробітної 
плати, не зменшуючи обсягів матеріального забезпечення професорсько- 
викладацького складу та співробітників Університету.

Ректорат, директори, декани, 
завідувачі кафедр, співробітники, 
студенти.
Протягом 2019-2020 навчального року.

1.6. Колектив університету бере зобов’язання:
• зайняти гідне місце Університету серед провідних вищих навчальних 

закладів України;
• створити належні умови для подальшого розвитку та вдосконалення 

діяльності Університету, всіх його структурних підрозділів, враховуючи нові 
тенденції в освітній сфері країн Європи і світу;

• удосконалити молодіжну політику та сприяти розвитку студентського 
самоврядування;

• встановити і дотримуватися науково обґрунтованих норм планування 
та обліку всіх видів навантаження професорсько-викладацького складу;

• створити внутрішню систему забезпечення якості освіти та 
цілеспрямованої підготовки викладацьких і наукових кадрів;

• покращити імідж Університету і підвищити його привабливість для 
абітурієнтів, студентів, аспірантів, докторантів, наукових та науково- 
педагогічних працівників, у тому числі закордонних, забезпечити подальшу 
інтеграцію Університету в міжнародний освітній та науковий простір;

• максимально розширити спектр освітніх послуг і підвищити їх якість, 
створити інноваційну інфраструктуру та ефективну систему наукових 
розробок;



• ефективно й оперативно задовольняти соціальні потреби працівників і 
студентів Університету;

• посилити зв’язки з потенційними замовниками кадрів 
(роботодавцями);

• налагодити взаємодію з випускниками Університету для поширення 
університетських цінностей, взаємодопомоги, встановлення зворотного 
зв’язку з метою удосконалення освітнього процесу та фінансової підтримки з 
боку випускників;

• підвищити ефективність використовування фінансових та 
матеріальних ресурсів, які залучаються для забезпечення розвитку 
Університету;

• зберегти та примножити колектив Університету, у складі якого 
провідні фахівці науки, освіти, культури і мистецтва, соціально-політичні 
діячі, дипломати, педагоги, журналісти, політики і громадські діячі, митці 
поезії та прози, управлінці, які є гордістю української нації.;

• сформувати національну еліту України, підготувати високо 
кваліфіковані кадри для наукових, освітніх, мистецьких та виробничих 
установ, сприяти інтеграції України у світовий освітній простір як 
рівноправного партнера.

Ректорат, директорати, деканати, 
професорсько-викладацький склад, 
студенти, співробітники.
Протягом 2019-2020 н. р.

2. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
затвердження Плану роботи університету на 2019-2020 навчальний рік»:
2.1. Затвердити та прийняти до виконання План роботи університету на 2019- 
2020 навчальний рік.

Ректорат, директори, декани, 
завідувачі кафедр, співробітники, 
студенти.
Протягом 2019-2020 навчального року.

3. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про стан 
готовності матеріально-технічної, навчально-лабораторної, спортивної баз та 
гуртожитків університету до нового 2019-2020 навчального року та 
перспективи їх удосконалення»:
3.1. Інформацію проректора з адміністративно-господарської роботи 
Штики Ю.М., директора студмістечка Красілова А.Д. та директора навчально- 
наукового інституту педагогіки і психології Кондратюк С. М. «Про стан 
готовності матеріально-технічної, навчально-лабораторної, спортивної баз та



гуртожитків університету до нового 2019-2020 навчального року та 
перспективи їх удосконалення» взяти до відома.
3.2. Стан готовності матеріально-технічної, навчально-лабораторної баз та 
гуртожитків до нового 2019 -  2020 навчального року вважати задовільним.
3.3. Затвердити основний перелік ремонтних робіт на 2019-2020 рік:
-  Заміна вікон на енергозберігаючі корпус А, корпус Б, 4-й корпус.
-  Реконструкція туалету на 2-му поверсі центрального корпусу.
-  Капітальний ремонт актової зали із заміною крісел та реконструкцією 
сцени.
-  Реконструкція парадного входу в університет.
-  Замощення тротуарною плиткою території біля центрального корпусу.
-  Капітальний ремонт з утепленням фасаду спортивного комплексу.
-  Поточний ремонт фасаду корпусу А.
-  Реалізація проекту реконструкції легкоатлетичного стадіону шляхом 
залучення коштів ДФРР.
-  Розробити проект парковки для автомобілів.
-  Завершення ремонтних робіт у гуртожитку №3.
-  Заміна системи водопостачання у гуртожитку №3.
-  Поточний ремонт покрівлі гуртожитку №2.
-  Поточний ремонт покрівлі 1 поверху спортивного комплексу.
-  Провести реєстрацію права власності на нерухоме державне майно.
4. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про визнання 
диплома доктора філософії громадянина Польщі Даріуша Скальскі»:
4.1. Визнати диплом доктора філософії громадянина Польщі Даріуша 
Скальскі.
5. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про скасування 
рішення вченої ради від 20 червня 2019 року «Про перейменування кафедри 
логопедії на кафедру логопедії та спеціальної психології з 01 вересня 2019 
року»»:
5.1. Скасувати рішення вченої ради від 20 червня 2019 року «Про 
перейменування кафедри логопедії на кафедру логопедії та спеціальної 
психології з 02 вересня 2019 року».
5.2. Назву кафедри вважати -  кафедра логопедії.
6. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
затвердження теми докторської дисертації»:
6.1. Затвердити тему докторської дисертації Завражної Олени Михайлівни 
у такому формулюванні: «Теоретико-методичні засади навчання класичної та 
квантової фізики на основі варіаційних принципів в педагогічних 
університетах» (Спеціальність 13.00.02 -  теорія та методика навчання 
(фізика)). Науковий керівник д.пед.н., професор Мороз І.О.
7. Керівникам структурних підрозділів та відповідальним за виконання рішень 
вченої ради забезпечити виконаннячзавдань у визначені строки.
8. Контроль за виконанням даногшнаказу залишаю за собою.

Ректор / /  /А  Ю. О. Лянной


