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Про введення в дію рішень 
вченої ради університету 
від 23 грудня 2019 року

На виконання ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», рішення вченої 
ради університету від 23 грудня 2019 року, протокол № 5

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про обрання на вакантні 
посади науково-педагогічних працівників»:
1.1. Вважати Томеика Олександра Анатолійовича, обраним за конкурсом на 
посаду завідувача кафедри-гірофесора кафедри теорії та методики фізичної 
культури.
1.2. Вважати Лазоренка Сергія Анатолійовича, обраним за конкурсом на 
посаду завідувача кафедри спортивних дисциплін і фізичного виховання.
2. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про зміни у 
структурі Університету»:
2.1. Створити у структурі університету «Відділ охорони здоров’я » з 01 січня 
2020 року.
2.1.2. Начальнику Відділу охорони здоров’я (Яковенко М.1.):
- розробити та подати на затвердження вченою радою університету 
Положення про Відділ охорони здоров’я в січні 2020 року.
- розробити та затвердити посадові інструкції для працівників Відділу 
відповідно до Порядку розробки, узгодження і затвердження посадових 
(робочих) інструкцій Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка, затвердженого наказом № 83 від 30.04.2014 року до 
20 січня 2020 року та подати їх до відділу кадрів.
2.2. Перейменувати відділ «Бухгалтерія» на Бухгалтерську службу з 01 січня 
2020 року.
2.2.1. Головному бухгалтеру (Король А.П.):
- розробити та подати на затвердження вченою радою університету 
Положення про Бухгалтерську службу в січні 2020 року.



- розробити та затвердити посадові інструкції для працівників Бухгалтерської 
служби відповідно до Порядку розробки, узгодження і затвердження 
посадових (робочих) інструкцій Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка, затвердженого наказом № 83 від 
30.04.2014 року до 20 січня 2020 року та подати їх до відділу кадрів.
2.3. Створити у структурі бухгалтерської служби «Сектор оплати праці» 
з 01 січня 2020 року.
2.3.1. Головному бухгалтеру (Король А.П.):
- розробити та подати на затвердження вченою радою університету 
Положення про Сектор оплати праці в січні 2020 року.
2.4. Усім службам університету внести відповідні зміни до документації, 
планово-фінансовому відділу (Герасименко Р.В.) - до штатного розпису 
університету.
2.5. Затвердити структуру Університету на 2020 рік (додається).
3. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
затвердження Правил прийому на навчання до Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка у 2020 році»:
3.1. Затвердити Правила прийому на навчання до Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка у 2020 році (додаються).
4. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про внесення 
змін до Статуту Університету»:
4.1. Направити для погодження конференції трудового колективу 
Університету зміни до Статуту Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка (додаються).
5. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про зміну 
джерел фінансування навчання студентів Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка»:
5.1. Змінити джерело фінансування навчання з оплати за кошти фізичних осіб 
на оплату за рахунок пільгового довгострокового кредиту наступним 
студентам університету з 01.10.2019 року:

Аушеву Руслану Ігоровичу (ступінь бакалавр, 1 курс, термін навчання 
З роки 10 місяців, денна форма навчання, спеціальність 227 Фізична терапія, 
ерготерапія);

Ткаченко Анастасії Андріївні (ступінь магістр, 1 рік навчання, термін 
навчання 1 рік 4 місяці, заочна форма навчання, спеціальність 073 
Менеджмент);

Мельник Тетяні Михайлівні (ступінь бакалавр зі скороченим 
терміном навчання, 1 курс, термін навчання 2роки, денна форма навчання, 
спеціальність 232 Соціальне забезпечення).
6. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
затвердження Положень»:
6.1. Затвердити та ввести в дію з 01 січня 2020 року:

Положення про Центр забезпечення якості вищої освіти Сумського 
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (додається).



Положения про освітні програми у Сумському державному 
педагогічному університеті імені А.С.Макаренка (додається).

Положення про відділ охорони праці Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка (додається).

Положення про відділ електрогосподарства Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка (додається).
6.2. Внести зміни до Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні 
вакантних посад науково-педагогічних працівників Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка та укладання з ними 
трудових договорів (контрактів) ухваленого вченою радою університету 
29 жовтня 2018 року, протокол № 3, затвердженого наказом по університету 
№ 430 від 29 жовтня 2018 року «Про введення в дію рішень вченої ради 
університету» (додаються).
6.2.1. Затвердити та ввести в дію з 01 січня 2020 року:

Нову редакцію Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні 
вакантних посад науково-педагогічних працівників Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка, укладання та розірвання з 
ними трудових договорів (контрактів) (додається).
6.3. Внести зміни до п.3.7. Положення про вчену раду Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка розділу «III. Основні 
завдання та функції вченої ради університету», виклавши його в такій 
редакції: «Затверджує Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення 
вакантних посад науково-педагогічних працівників та обирає за результатами 
конкурсного відбору шляхом таємного голосування на посади завідувачів 
кафедр, професорів, директора Наукової бібліотеки».
6.3.1. Головам вчених рад навчально-наукових інститутів/факультетів внести 
зміни до Положення про вчену раду навчально-наукового 
інституту/факультегу у частині обрання на посади директора навчально- 
наукового інституту/декана факультету.
6.4. Вважати таким, що втратило чинність Положення про відділ охорони 
праці Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка, затвердженого наказом по університету № 249 від 
24 червня 2016 року.
6.5. Вважати таким, що втратило чинність Положення про відділ
електрогосподарства Сумського державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка, затвердженого наказом по університету № 179 від
27 березня 2017 року.
6.6. Вважати таким, що втратив чинність Порядок проведення конкурсного 
відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників 
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та 
укладання з ними трудових договорів (контрактів) ухваленого вченою радою 
університету 29 жовтня 2018 року, протокол № 3, затвердженого наказом по 
університету № 430 від 29 жовтня 2018 року «Про введення в дію рішень 
вченої ради університету»



7. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про надання 
рекомендації до друку та надання Грифу СумДПУ імені А.С. Макаренка»:
7.1. Рекомендувати до друку та надати Гриф Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка:
7.1.1. Монографіям:

- Корекційно-реабілітаційна діяльність в сучасному освітньому просторі. 
Під заг. редакцією Боряк О.В., Дегтяренко Т.М.

- Організаційно-педагогічні засади діяльності та тенденції розвитку 
інноваційних шкільних мереж Великої Британії та США. Автори: Сбруєва 
А.А., Чистякова ГА., Самойлова IO.I.

- Іваній І.В. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх фахівців з 
фізичного виховання та спорту: акме-культурологічні засади.

- Семеног О., Ячменник М. Мовно-методична підготовка вчителів- 
словесників до використання засобів медіаосві ги.

- Дослідження медіаграмотності: проект школи та університету: 
студентська монографія. За заг. редакцією Н.В. Коваленко.

- Статівка В.І. Текст в современной образовательной парадигме: теорія и 
практика анали за текстових категорій.

7.1.2. Навчальним посібникам:
Наскрізна педагогічна практика. Навчально-методичний посібник: 3-є 

видання доповнене і перероблене. За заг. редакцією А.А.Сбруєвої.
Коваленко Н.В., Коваленко І.М. Студентське науково-педагогічне 

дослідження: проектно-тренінговий підхід. Навчально-методичний посібник.
7.1.3. Збірникам наукових праць та періодичним виданням СумДПУ:

Збірник матеріалів III Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника».

Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 
«Стан та перспективи сучасного туризму».

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 10 (94), 
2019.

Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал №1(19), 2019.
Лоза Т.О. Біобібліографічний покажчик. Укл. Железняк І.О., 

Косенко В.В.
8. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів І року навчання»:
8.1. Затвердити індивідуальні плани роботи та теми дисертаційних досліджень 
аспірантів першого року навчання (додаються).
9.Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про зміну тем 
дисертаційних досліджень»:
9.1. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта третього року 
навчання Балобана Ярослава Романовича у такому формулюванні: 
«Реалізація компетентністного підходу при змішаному навчанні фізики учнів 
старшої школи». (Спеціальність 014 Середня освіта (Фізика)).



Науковий керівник: к.пед.н., доцент Дегтярьова Н.В., к.ф.-м., доцент 
Завражна О.М.
9.2. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки четвертого року 
навчання Ткаченко Юлії Анатоліївни у такому формулюванні: 
«Формування в учнів знань про нанотехнології у процесі навчання фізики». 
(Спеціальність 014 Середня освіта (Фізика)).

Науковий керівник: к.пед.н., доцент Дегтярьова Н.В., к.т.н., професор 
Іваній В.С.
10. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
призупинення набору до аспірантури Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка за спеціальністю 014 Середня освіта 
(спеціалізації: Російська мова, Фізика)»:
10.1. У зв’язку з відсутністю у штатному розписі університету докторів 
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 - Теорія та методика навчання 
російської мови та 13.00.02 - Теорія та методика навчання фізики, які могли б 
забезпечити діяльність аспірантури за спеціальністю 014 Середня освіта 
(спеціалізації: Російська мова, Фізика), призупинити починаючи з 2020 р. 
набір до аспірантури за спеціальністю 014 Середня освіта (спеціалізації: 
Російська мова, Фізика).
10.2. Затвердити проектну групу на третьому (освітньо-науковому) рівні 
вищої освіти для завершення навчального процесу аспірантів 2-4 курсів за 
спеціальністю 014 Середня освіта (Російська мова) у складі:

Іванова Ірина Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання - 
керівник проектної групи;

Пахненко Ірина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання - 
член проектної групи;

Тєлєтова Світлана Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент, 
доцент кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики їх 
викладання - член проектної групи;
10.3. Затвердити проектну групу на третьому (освітньо-науковому) рівні 
вищої освіти для завершення навчального процесу аспірантів 2-4 курсів за 
спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика) у складі:

Каленик Михайло Вікторович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри фізики та методики навчання фізики - керівник проектної 
групи;

Чашечникова Ольга Серафімівна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри математики - член проектної групи;

Іваній Володимир Степанович, кандидат технічних наук, професор, 
професор кафедри фізики та методики навчання фізики - член проектної 
групи;

Завражна Олена Михайлівна, кандидат фізико-математичних наук, 
доцент, завідувач кафедри фізики та методики навчання фізики - член 
проектної групи.



11. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
затвердження проектної групи на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої 
освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування»:
11.1. У зв’язку зі змінами штатного розпису професорсько-викладацького 
складу університету затвердити проектну групу на третьому (освітньо- 
науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та 
адміністрування у складі:

Линник Сергій Олександрович, доктор наук з державного управління, 
професор, професор кафедри бізнес-економіки та адміністрування - керівник 
проектної групи;

Пшенична Любов Василівна, кандидат наук з державного управління, 
професор, професор кафедри бізнес-економіки та адміністрування - член 
проектної групи;

Мартиненко Володимир Олександрович, кандидат наук з державного 
управління, доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування - 
член проектної групи.
12.Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
затвердження навчального плану підготовки іноземних аспірантів 
спеціальності 01 1 Освітні, педагогічні науки»:
12.1. Затвердити навчальний план підготовки іноземних аспірантів 
спеціальності 01 1 Освітні, педагогічні науки
13. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
затвердження наскрізних програм практик спеціальностей»:
13.1. Затвердити наскрізні програми практик спеціальностей:

014 Середня освіта (Фізика) ОР Бакалавр;
014 Середня освіта (Географія) ОР Бакалавр;
106 Географія ОР Бакалавр.

14. Керівникам структурних підрозділів та відповідальним за виконання 
рішень вченої ради забезпечити виконання завдань у визначені строки.
15. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Ректор ІО. О. Лянной


