
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені А. С. МАКАРЕНКА

НАКАЗ

ЗО вересня 2019 року м. Суми

Про введення в дію рішень 
вченої ради університету 
від ЗО вересня 2019 року

На виконання ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», рішення вченої 
ради університету від ЗО вересня 2019 року, протокол № 2

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Звіт про результати 
літньої екзаменаційної сесії та роботу екзаменаційних комісій за освітнім 
рівнем Бакалавр»:
1.1. Інформацію першого проректора, завідувачів кафедр «Звіт про результати 
літньої екзаменаційної сесії та роботу екзаменаційних комісій за освітнім 
рівнем Бакалавр» взяти до відома.
1.2. Завідувачам кафедр:
1.2.1. Проаналізувати результати літньої екзаменаційної сесії та підсумки 
роботи екзаменаційних комісій за освітнім рівнем бакалавр на засіданнях 
кафедр та розробити заходи щодо покращення показників як якості 
успішності, так і абсолютної успішності.

Жовтень 2019 року.
1.2.2. Забезпечити дієвий контроль за відвідування студентів на заняттях в 
університеті.

Постійно.
1.2.3. Залучати студентський актив академічних груп, органи студентського 
самоврядування до покращення навчальної дисципліни в університеті, 
підвищення рівня навчання студентів, практикувати запрошення їх на 
засідання кафедр, на яких розглядаються питання навчання і дисципліни 
студентів.

Постійно.
1.3. Директорам навчально-наукових інститутів, деканам факультетів:
1.3.1. Розглядати на засіданнях вчених рад навчально-наукових інститутів та 
факультетів питання якості та абсолютної успішності студентів, підготувати 



заходи з належної підготовки до наступних екзаменаційних сесій з 
врахуванням недоліків, що мали місце раніше.

Постійно.
1.3.2. Посилити контроль за рівнем та якістю проведення навчальних занять.
1.3.3. Організувати приведення у належний стан планово-облікової 
документації деканатів та директоратів, що фіксує його результати, та 
забезпечити відповідне реагування на результати контролю.

Постійно.
1.3.4. Налагодити контроль за роботою старост академічних груп щодо 
систематичності відвідування занять студентами та якості ведення навчальних 
журналів.

Протягом року.
2. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про хід 
виконання Заходів по усуненню зауважень і недоліків, виявлених під час 
позапланової перевірки ДІНЗ України»:
2.1. Інформацію щодо виконання Заходів по усуненню зауважень і недоліків, 
виявлених під час позапланової перевірки Державної інспекцією навчальних 
закладів України Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка взяти до відома.
2.2. У зв’язку з виконанням всіх пунктів Заходів зняти їх з контролю.
2.3. Інформувати Державну службу якості освіти України про виконання 
Заходів.

Перший проректор.
Жовтень 2018 року.

3. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Звіт 
координатора проекту Жан Моне. Модуль проф. Сбруєвої А.А. за перший рік 
роботи»:
3.1. Інформацію завідувача кафедри педагогіки проф. Сбруєвої А.А., 
завідувача кафедри української мови і літератури проф. Семеног О.М. «Звіт 
координатора проекту Жан Моне. Модуль проф. Сбруєвої А.А. за перший рік 
роботи» взяти до відома.
4. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Звіт 
докторантки першого року перебування в докторантурі Майковської Вікторії 
Ігорівни»:
4.1. Затвердити звіт докторантки Майковської В.І. про виконання 
індивідуального плану.
4.2. Атестувати докторантку Майковську В.І. за результатами виконаної 
роботи.
4.3. Дозволити докторантці Майковській В.І. другий рік перебування в 
докторантурі.
5. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
зарахування до докторантури»:
5.1. Зарахувати до докторантури за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні 
науки кандидата педагогічних наук, Коваленка Олександра Вікторовича.



5.2. Науковим консультантом докторанта Коваленка О.В. призначити д.пед.н., 
професора Устименко-Косоріч О.А.
6. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
затвердження Положень».
6.1. Затвердити та ввести в дію з 01 жовтня 2019 року:
- Кодекс академічної доброчесності Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка (додається).
- Положення про Комісію з питань етики та академічної доброчесності 
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
(додається).

Порядок перезарахування результатів навчання для учасників програм 
академічної мобільності Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка (додається).

Порядок визнання у Сумському державному педагогічному 
університеті імені А.С. Макаренка ступенів освіти, здобутих у навчальних 
закладах інших держав (додається).
- Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково- 
педагогічних працівників у Сумському державному педагогічному 
університеті імені А.С. Макаренка (додається).

Положення про розгляд скарг та звернень громадян у Сумському 
державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (додається).
- Методичні рекомендації до проведення оцінювання освітнього процесу 
у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка 
(додається).

Положення про аспірантуру та докторантуру Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка (додається).

Положення про педагогічну практику аспірантів Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка (додається).
6.2. Вважати таким, що втратило чинність Положення про аспірантуру та 
докторантуру Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка, затвердженого наказом по університету № 474 від 
28 листопада 2016 року.
6.3. Вважати таким, що втратило чинність Положення про педагогічну 
практику аспірантів Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка, затвердженого наказом по університету № 424 від 
04 жовтня 2017 року.
6.4. Вважати таким, що втратило чинність Положення про підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка, ухваленого вченою радою, 
протокол № 9 від 26 березня 2012 року.



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:

Корнус А.О. Сільське господарство Сумської області (економіко- 
географічне дослідження).

Калиниченко І.О., Скиба О.О. Гігієнічні аспекти організації навчально- 
тренувального процесу у позашкільних навчальних закладах спортивного 
профілю.
7.1.2. Географічному атласу:

Атлас сільського господарства Сумської області (укладач карт - 
Корнус А.О.)
7.1.3. Навчальним посібникам:

Майковська В.І. Теоретико-методичні аспекти формування 
підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування, 
(науковий редактор Семеног О.М.)

Коваленко С.М., Давидова Т.В., Коробова Ю.В., Свердленко О.А., 
Гаврилюк О.Г., Бойченко М.А. GETTING STARTED: ENGLISH FOR 
FRESHMEN. Навчальний посібник з практичного курсу англійської мови для 
студентів першого курсу (частина І) (англійською мовою).
7.1.4. Збірники наукових праць та періодичні видання СумДПУ:

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 7 (91), 
2019 р.

Фізико-математична освіта. Випуск 3(21).
8. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
затвердження освітньо-професійних програм».
8.1. Затвердити освітньо-професійну програму Англійська та німецька мови 
(переклад включно) другого рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія.
8.2. Затвердити освітньо-професійну програму Українська мова та література 
другого рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія.
8.3. Затвердити освітньо-професійну програму Менеджмент освіти другого 
рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент.
8.4. Затвердити освітньо-професійну програму Комп’ютерні науки першого 
рівня вищої освіти спеціальності 122 Комп’ютерні науки.
9. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
затвердження теми докторської дисертації»:
9.1. Затвердити тему докторської дисертації доцента Копитіної Яни 
Миколаївні у такому формулюванні: «Теоретико-методологічні основи 
фізичної терапії осіб із тяжкими порушеннями зору та сліпотою у санаторно- 
курортних умовах». (Спеціальність 227 - фізична терапія, ерготерапія).

Науковий консультант д.пед.н., професор Лянной Ю.О.



10. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
уточнення теми дисертаційного дослідження».
10.1. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки III року 
навчання Демченко Ірини Валеріївни у такому формулюванні: «Теоретичні 
та методичні засади застосування інформаційно-комунікаційних технологій у 
самостійній навчальній діяльності студентів педагогічних спеціальностей в 
університетах Канади». (Спеціальність 13.00.01 - Загальна педагогіка та 
історія педагогіки).

Науковий керівник к.пед.н., професор Лазарев М.О.
11. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
рекомендацію кандидатури доктора педагогічних наук, професора, завідувача 
кафедри української мови і літератури Семеног Олени Миколаївни до участі 
у конкурсному відборі членів науково-методичної комісії НМК 1 сектору 
вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України із 
загальної, професійної освіти та спорту, підкомісії 015 Професійна освіта (за 
спеціалізаціями)».
11.1. Рекомендувати кандидатуру доктора педагогічних наук, професора, 
завідувача кафедри української мови і літератури Семеног Олени 
Миколаївни до участі у конкурсному відборі членів науково-методичної 
комісії НМК І сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства 
освіти і науки України із загальної, професійної освіти та спорту, підкомісії 
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).
12. Керівникам структурних підрозділів та відповідальним за виконання 
рішень вченої ради забезпечити виконання завдань у визначені строки.
13. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Ректор Ю. О. Лянной


