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НАКАЗ

м. Суми

Про введення в дію рішень 
вченої ради університету 
від 25 листопада 2019 року

На виконання ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», рішення вченої 
ради університету від 25 листопада 2019 року, протокол № 4

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про присвоєння вчених 
звань»:
1.1. Присвоїти вчене звання доцента Іоновій Ірині Миколаївні по кафедрі 
соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.
1.2. Присвоїти вчене звання доцента Вороні Віті Вікторівні по кафедрі 
спортивних дисциплін і фізичного виховання.
2. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
присвоєння почесних звань університету з нагоди святкування 95 річниці»:
2.1. Присвоїти почесне звання «Почесний доктор» Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка Мотречко Вірі 
Володимирівні, голові Наглядової ради університету, заступнику міського 
голови з виконавчої роботи.
2.2. Присвоїти почесне звання «Заслужений професор» Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка:

Лянному Юрію Олеговичу, ректору університету, доктору 
педагогічних наук, професору;

Чайченко Надії Натанівні, професору кафедри хімії та методики 
навчання хімії, доктору педагогічних наук.
2.3. Присвоїти почесне звання «Почесний професор» Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка:

Заболотному Івану Петровичу, завідувачу кафедри хорового 
диригування, вокалу та методики музичного навчання, професору, 
заслуженому діячу мистецтв;

Кравченку Анатолію Івановичу, завідувачу кафедри логопедії, 
професору, кандидату педагогічних наук;



Чашечниковій Ользі Серафимівні, завідувачу кафедри математики, 
професору, доктору педагогічних наук.
2.4. Присвоїти почесне звання «Професор» Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка:

Івановій Ірині Борисівні, завідувачу кафедри російської мови, 
зарубіжної літератури та методики їх викладання, доценту, кандидату 
педагогічних наук;

Луценко Олені Анатоліївні, доценту кафедри соціальної роботи та 
менеджменту соціокультурної діяльності, кандидату педагогічних наук;

Скляру Анатолію Михайловичу, доценту кафедри хімії та методики 
навчання хімії, кандидату хімічних наук.
2.4.1. Відмовити у присвоєнні почесного звання «Професор» Сумського 
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Кириленко 
Надії Іванівні, доценту кафедри української мови і літератури, кандидату 
філологічних наук.
2.5. Присвоїти почесне звання «Доцент» Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка:

Гудиму Миколі Павловичу, старшому викладачу кафедри спортивних 
дисциплін і фізичного виховання;

Ковтун Галині Іванівні, старшому викладачу кафедри бізнес- 
економіки та адміністрування;

Осииовій Тамарі Олександрівні, викладачу кафедри теорії та 
практики романо-германських мов.
2.6. Нагородити почесним знаком «За видатні заслуги перед колективом 
Університету»:

Пшеничну Любов Василівну, першого проректора, професора, 
кандидата наук з державного управління;

Прокопову Людмилу Іванівну, старшого викладача кафедри теорії та 
методики фізичної культури.
2.7. Присвоїти почесне звання «Почесний працівник» Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка:

Петренко Людмилі Вікторівні, начальнику навчального відділу; 
Сенчі Ірині Віталіївні, заступнику директора Наукової бібліотеки; 
Буднику Сергію Анатолійовичу, директору ННЦ «Ботанічний сад».

3. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Звіт про 
діяльність навчально-наукового інституту історії та філософії: стан 
забезпечення якості підготовки фахівців та розвитку наукових досліджень за 
результатами попереднього та поточного років; формування якісного складу 
науково-педагогічних кадрів»:
3.1. Інформацію директора навчально-наукового інституту історії та філософії 
Подрєз Ю.В. «Звіт про діяльність навчально-наукового інституту історії та 
філософії: стан забезпечення якості підготовки фахівців та розвитку наукових 
досліджень за результатами попереднього та поточного років; формування 
якісного складу науково-педагогічних кадрів» взяти до відома.



4. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Звіти 
керівників проектів молодих учених Омельяненка В.А. та 
Нагорного Є.І.»:
4.1. Затвердити звіт керівника проекту молодих вчених Омельяненка Віталія 
Анатолійовича про III етап виконання Держбюджетної науково-дослідної 
теми «Інституційно-технологічне проектування інноваційних мереж для 
системного забезпечення національної безпеки України».
4.2. Визнати доцільним продовження виконання Держбюджетної науково- 
дослідної теми «Інституційно-технологічне проектування інноваційних мереж 
для системного забезпечення національної безпеки України» в наступному 
бюджетному періоді.
4.3. Затвердити звіт керівника проекту молодих вчених Нагорного Євгена 
Ігоровича про І етап виконання Держбюджетної науково-дослідної теми 
«Розробка науково-методичних засад та практичного інструментарію 
оцінювання комерційних (ринкових) перспектив товарних інновацій».
4.4. Визнати доцільним продовження виконання Держбюджетної науково- 
дослідної теми «Розробка науково-методичних засад та практичного 
інструментарію оцінювання комерційних (ринкових) перспектив товарних 
інновацій» в наступному бюджетному періоді.
5. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про зміни в 
структурі Університету»:
5.1. Створити у структурі університету «Центр забезпечення якості вищої 
освіти» з 02 грудня 2019 року.
5.2. Начальнику навчального відділу (Петренко Л.В.):
- розробити та подати на затвердження вченою радою університету 
Положення про Центр забезпечення якості вищої освіти в грудні 2019 року.
6. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про надання 
рекомендації до друку та надання Грифу СумДПУ імені А.С. Макаренка»:
6.1. Рекомендувати до друку та надати Гриф Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка:
6.1.1. Монографії:
Сбруєва А.А., Єременко І.В. Формування європейського виміру забезпечення 
якості вищої освіти в контексті інтернаціоналізації освітнього простору. 
Монографія.
6.1.2. Навчальним посібникам:

Кондратюк С.М., Лянна О.В., Основи педіатрії. Навчально-методичний 
посібник.

Фольклорні записи Бориса Грінченка з села Нижня Сироватка. 
Упорядник С. В. ГІ 'ятаченко.

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка на 
шпальтах періодичних видань (1924-2019): до 95-річчя з дня заснування.



6.1.3. Збірникам наукових праць та періодичним виданням СумДПУ 
імені А.С. Макаренка:

Актуальні питання природничо-математичної освіти. Випуск 1(3), 2 (14) 
2019 р.

Фізико-математична освіта. Випуск 4(22).
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 9 (93), 

2019 р.
Природничі науки. Випуск № 16, 2019 р.

6.2. Дозволити друк навчального посібника «Фольклорні записи Бориса 
Грінченка з села Нижня Сироватка». Упорядник С. В. П’ятаченко за межами 
університету, у зв’язку з фінансуванням видання Сумською районною радою 
(в-во Еллада), та за умови надання до бібліотеки університету 5 друкованих 
примірників та електронного варіанту (розміщення в репозитарії).
7. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про оновлення 
складу редакційної колегії фахового збірника наукових праць «Філософія 
науки: традиції та інновації»:
7.1. Затвердити склад редакційної колегії фахового збірника наукових праць 
«Філософія науки: традиції та інновації».
Ведмедєв Михайло Михайлович - головний редактор, професор кафедри 
філософії та соціальних наук Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка, доктор філософських наук, доцент (м. 
Суми, Україна);
Бугрій Володимир Станіславович - заступник головного редактора, 
завідувач кафедри історії України Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор (м. 
Суми, Україна);
Снегірьов Ігор Олександрович - відповідальний редактор, завідувач 
кафедри філософії та соціальних наук Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка, кандидат філософських наук, доцент (м. 
Суми, Україна);
Пономаренко Тетяна Олександрівна - відповідальний секретар, старший 
викладач кафедри філософії та соціальних наук Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат філософських 
наук (м. Суми, Україна);
Стахевич Олександр Григорович - член редколегії, професор кафедри 
хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання Сумського 
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, доктор 
мистецтвознавства, професор (м. Суми, Україна);
Кочубей Наталія Василівна - член редколегії, професор кафедри дитячої 
творчості Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 
доктор філософських наук, професор (м. Київ, Україна);



Марчук Михайло Георгійович - член редколегії, професор кафедри 
філософії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 
доктор філософських наук, професор (м. Чернівці, Україна);
Ратніков Володимир Сазоиович - член редколегії, професор кафедри 
філософії та гуманітарних наук Вінницького національного технічного 
університету, доктор філософських наук, професор (м. Вінниця, Україна);
Лебідь Євгеній Олександрович - член редколегії, професор кафедри 
прикладної екології Сумського державного університету, доктор 
філософських наук, доцент (м. Суми, Україна);
Раку Ігор - проректор з навчальної роботи, міжнародного співробітництва та 
європейської інтеграції Кишинівського державного педагогічного 
університету імені I. Creanga, PhDhab (м. Кишинів, Республіка Молдова);
Наумкіна Олена Анатоліївна - член редколегії, доцент кафедри філософії та 
соціальних наук Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка, кандидат філософських наук, доцент (м. Суми, 

Україна);
Зленко Наталія Олександрівна - член редколегії, доцент кафедри філософії 
та соціальних наук Сумського державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка, кандидат філософських наук, доцент (м. Суми, Україна);
Подрєз Юлія Вікторівна - член редколегії, директор навчально-наукового 
інституту історії та філософії Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка, кандидат історичних наук, доцент 
(м. Суми, Україна);
Дєнєжніков Сергій Сергійович - член редколегії, начальник відділу 
міжнародних зв’язків Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка, кандидат філософських наук (м. Суми, Україна).
8. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
призначення двох наукових керівників аспіранту третього року навчання 
Балабану Я.Р. та аспірантці четвертого року навчання Ткаченко Ю.А.»:
8.1. У зв’язку зі звільненням доктора педагогічних наук, професора 
Мороза І.О., призначити науковими керівниками аспіранта третього року 
навчання Балабана Я.Р., кандидата фізико-математичних наук, доцента 
Завражну О.М. з навчальним навантаженням 25 годин та кандидата 
педагогічних наук, доцента Дегтярьову Н.В. з навчальним навантаженням 
25 годин.
8.2. У зв’язку зі звільненням доктора педагогічних наук, професора 
Мороза І.О., призначити науковими керівниками аспіранта четвертого року 
навчання Ткаченко Ю.А., кандидата технічних наук, професора Іванія В.С. з 
навчальним навантаженням 25 годин та кандидата педагогічних наук, доцента 
Дегтярьову Н.В. з навчальним навантаженням 25 годин.
9. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
затвердження додаткових програм для складання кандидатського іспиту зі 
спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти»:



9.1. Затвердити додаткову програму для складання кандидатського іспиту за 
спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти для аспірантки 
третього року навчання Середи Любові Володимирівни.
10. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про зміну 
назви дисциплін у навчальному плані підготовки докторів філософії за 
спеціальністю 025 Музичне мистецтво»:
10.1. Змінити назви дисциплін у навчальному плані підготовки докторів 
філософії за спеціальністю 025 Музичне мистецтво:

«Історія музикознавства» на «Актуальні питання історичного 
музикознавства»;

«Теорія музикознавства» на «Теоретичне музикознавство».
11. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
підтримку кандидатури доктора педагогічних наук, професора, заслуженого 
діяча науки і техніки України, ректора Бердянського державного 
педагогічного університету Ігоря Тимофійовича Богданова щодо обрання 
членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України 
(відділення загальної середньої освіти)»:
11.1. Підтримати кандидатуру доктора педагогічних наук, професора, 
заслуженого діяча науки і техніки України, ректора Бердянського державного 
педагогічного університету Ігоря Тимофійовича Богданова щодо обрання 
членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України 
(відділення загальної середньої освіти).
12. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
підтримку кандидатури доктора педагогічних наук, професора, завідувача 
кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка Курок Віри 
Панасівни щодо обрання членом-кореспондентом Національної академії 
педагогічних наук України по Відділенню професійної освіти і освіти 
дорослих».
12.1. Підтримати кандидатуру доктора педагогічних наук, професора, 
завідувача кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Курок 
Віри Панасівни щодо обрання членом-кореспондентом Національної 
академії педагогічних наук України по Відділенню професійної освіти і освіти 
дорослих».
13. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
підтримку кандидатури Ярошенко Ольги Григорівни, завідувача відділу 
інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України, 
доктора педагогічних наук, професора, члена кореспондента НАПН України, 
заслуженого працівника освіти України щодо обрання її дійсним членом 
(академіком) НАПН України по Відділенню загальної середньої освіти».



13.1. Підтримати кандидатуру Ярошенко Ольги Григорівни, завідувача 
відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАГІН України, 
доктора педагогічних наук, професора, члена кореспондента НАПН України, 
заслуженого працівника освіти України щодо обрання її дійсним членом 
(академіком) НАПН України по Відділенню загальної середньої освіти».
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


