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ВСТУП
Літопис Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
ведеться з 1924 року, коли було відкрито перші педагогічні курси, тож Університет
пропонує відмінне поєднання багаторічних освітніх традицій і сучасного інноваційного
підходу у підготовці конкурентоспроможних фахівців за міжнародними стандартами.
Університет з 1957 року носить ім’я видатного педагога і письменника, одного із
засновників системи дитячо-підліткового виховання, який здійснив у педагогічній
практиці дослід, що не має прикладів у світі, розробив теорію і методику виховання в
колективі, теорію сімейного виховання.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка сьогодні – це
провідний заклад вищої освіти європейського рівня на Сумщині, який забезпечує ринок
праці висококваліфікованими та конкурентоздатними фахівцями за широким спектром
педагогічних, філологічних, мистецьких,
реабілітаційних, спортивних, правових,
міжнародних, психологічних, туристичних, управлінських, комп’ютерних, економічних
спеціальностей.
Високий статус університету підтверджується численними здобутками
професорсько-викладацького складу, студентів та співробітників Університету,
досягнення яких відзначено почесними званнями «Заслужений працівник освіти України»,
«Заслужений учитель України», «Заслужений працівник фізичної культури і спорту»,
«Заслужений працівник культури України», «Заслужений майстер народної творчості
України», «Народний художник України», «Заслужений художник України»,
«Заслужений журналіст України», понад 80 відмінників освіти України, 18 працівникам
присвоєно звання «Заслужений тренер України», близько 200 працівників нагороджено
орденами, медалями, нагрудними знаками та іншими державними і відомчими
нагородами.
Університет посів почесне 9-те місце в рейтингу вищих педагогічних університетів
України cеред 31 педагогічного навчального закладу України у 2019 році.
В основу корпоративної культури Університету покладено філософію лідерства, що
сповідує розвиток особистості і розбудову людських стосунків як найвищих цінностей,
формування почуття відповідальності я основний інструмент саморозвитку й побудови
міжособистісних відносин на засадах довіри і підтримки.
Щорічно Університет бере зобов’язання щодо удосконалення роботи з питань
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, управлінської діяльності,
покращення якісного складу науково-педагогічних кадрів, розвитку інфраструктури,
удосконалення навчально-матеріальної бази, наукових та спортивних досягнень,
збільшення контингенту студентів та фінансових надходжень і досягає поставлених
завдань. Тож можна констатувати, що План роботи Сумського державного педагогічного
університету імені А.С. Макаренка за 2019-2020 навчальний рік виконаний повністю.
План роботи Університету на 2020-2021 навчальний рік розроблено відповідно до
Стратегії
розвитку
Сумського
державного
педагогічного
університету
імені А.С. Макаренка на 2020-2030 роки, ухваленої рішенням вченої ради університету
27 квітня 2020 року, затвердженої наказом по Університету № 178 від 27 квітня 2020 року
«Про введення вдію рішення вченої ради університету від 27 квітня 2020 року».
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Стратегічними напрями розвитку університету у 2020-2021 навчальному році є:
• Продовжити роботу щодо імплементації законів України «Про освіту»,
«Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», інших нормативноправових актів,
що стосуються статутної діяльності Університету.
• Забезпечувати сталий інституційний розвиток Університету на основі
корпоративних цінностей, а також реалізацію його місії, візії, стратегії заради створення
рівних освітніх можливостей.
• Забезпечити активний розвиток міжнародної співпраці в освітній, науковій,
проектній та культурній сферах задля розвитку потужностей університету, людського
капіталу та регіону.
• Здійснити удосконалення інформаційно-комунікативної політики та формування
позитивного іміджу університету міжнародного рівня.
• Створити сприятливе середовище для гармонійного розвитку працівників,
студентів і випускників університету.
• Неперервно здійснювати удосконалення освітнього процесу задля формування
необхідних компетенцій у студента, які забезпечать високий рівень його
конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці; студентоцентризм.
• Розширювати можливості для диверсифікації джерел фінансування Університету,
упровадити технології відновної енергетики та енергозбереження, забезпечити
ефективність функціонування й удосконалення університетської структури.
• Удосконалювати внутрішньо-університетську комунікацію та управління
Університетом на засадах лідерства, компетентісного підходу в поєднанні з практиками
незалежного оцінювання управлінської діяльності та електронного документообігу.
• Забезпечити розвиток цілісної системи корпоративної культури якості та
академічної доброчесності в Університеті як «організації майбутнього».
• Забезпечити передбачуваність, прогнозованість результатів та пропорційність
управлінських рішень, дотримання розподілу повноважень між представницькими
органами самоврядування і структурами управління.
Реалізація вказаних пріоритетних напрямів діяльності дозволить:
- досягти стабільного розвитку Університету як одного з провідних інноваційних закладів
вищої освіти України з підготовки фахівців дошкільної, загальної середньої,
позашкільної, професійно-технічної, фахової перед вищої та вищої освіти у галузі
психології, права, менеджменту, економіки, маркетингу, фізичної культури і спорту,
мистецтва, туризму, публічного управління і адміністрування, спеціальної та
інклюзивної
освіти,
комп’ютерних
технологій,
що
підвищує
його
конкурентоспроможність;
- зберегти 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;
- сформувати ефективну систему управління якістю освітнього процесу, яка забезпечить
створення на базі Університету системи додаткової освіти з метою підвищення
кадрового потенціалу країни;
- створити систему ефективного менеджменту стратегічного розвитку Університету;
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- сформувати атмосферу прозорості та академічної доброчесності;
- забезпечити якість надання освітніх послуг на рівні європейських і світових стандартів;
- удосконалити молодіжну політику та сприяти розвитку студентського самоврядування;
- створити внутрішню систему забезпечення якості освіти та цілеспрямованої підготовки
викладацьких і наукових кадрів через орієнтацію на інноваційність і відповідність
вимогам часу;
- 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;
- 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;
- встановити і дотримуватися науково обґрунтованих та диференційованих норм
освітнього процесу та інших видів навантаження професорсько-викладацького складу та
співробітників Університету;
- розвиток фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях за пріоритетними
напрямами розвитку науки, партнерства з вітчизняними та закордонними освітніми та
науковими організаціями та установами, створення додаткових інноваційних структур та
ефективної системи наукових розробок;
- стимулювати розвиток фінансово-господарських механізмів, що забезпечують
підвищення самостійності, зацікавленості та відповідальності за кінцеві результати
діяльності підрозділів університету: кафедр, факультетів, інститутів, відділів, центрів,
Наукової бібліотеки, гуртожитків, ботанічного саду, біостаціонару Вакалівщина;
- максимально розширити спектр освітніх та інших послуг, підвищити їх якість;
- поглибити міжнародні зв'язки;
- підвищити ефективність використовування фінансових та матеріальних ресурсів, які
залучаються для забезпечення розвитку Університету;
- зберегти колектив Університету, об’єднаний загальною метою – перетворити заклад на
вищу школу європейського і світового рівня, спроможну забезпечити високий рівень
освіти і науки, якісну підготовку компетентних, відданих своїй справі, патріотично
налаштованих фахівців, здатних зробити вагомий внесок у розбудову незалежної,
демократичної, правової Української держави, примножити добру славу макаренківської
Аlma mater.
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2. ЦИКЛОГРАМА УПРАВЛІННЯ
№
1
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

Заходи
2
Засідання вченої ради університету
Засідання ректорату

Термін проведення
3
Щомісяця, останній понеділок
Щопонеділка, крім
останнього понеділка місяця
Засідання вчених рад навчально-наукових інститутів і
Щомісяця, за планами
факультетів
навчально-наукових інститутів
та факультетів
Засідання кафедр навчально-наукових інститутів і
Один раз на місяць за планами
факультетів
кафедр навчально-наукових
інститутів та факультетів
Оперативні наради у ректора з проректорами
За потребою
Оперативні наради у проректорів з керівниками структурних
Щопонеділка
підрозділів
Засідання конкурсної комісії
Після закінчення терміну
подачі документів
учасниками конкурсу
Засідання науково-методичної ради університету
Відповідно до плану роботи
ради
Засідання редакційно-видавничої ради
Щомісяця, остання п’ятниця
Засідання спеціалізованих вчених рад по захисту
За окремим планом
дисертаційних досліджень
Засідання студентського самоврядування
Щопонеділка
Конференція трудового колективу
Вересень, червень
Оперативні наради структурних підрозділів
Щопонеділка
Засідання ради студентського наукового товариства, ради
Щомісяця, перший вівторок
молодих вчених
Наради заступників директорів інститутів, деканів
Щовівторка
факультетів з виховної роботи
Наради заступників директорів інститутів, деканів
Щомісяця, третя середа
факультетів з наукової роботи
Наради заступників директорів інститутів, деканів
Щомісяця, друга середа
факультетів з навчальної роботи
Перший семестровий контроль
28.12.2020 року 16.01.2021 року
Зимові канікули для студентів денної форми навчання
18.01 – 31.01.2021 року
Другий семестровий контроль для студентів денної форми
навчання (літня)
24.05– 19.06.2021 року
Підсумкова атестація випускників університету (бакалавр)
Самостійна робота студентів
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14 – 20.06.2021 року
19 – 30.10 2020 року
29.03 – 10.04.2021 року

Графік навчального процесу для студентів заочної форми
навчання:

22.

-

ліквідація академічної заборгованості за літню сесію

-

сесія для студентів ІІ курсів ОР «магістр» усіх
спеціальностей
сесія для студентів ІV та ІІ курсів (стн), ІІІ курсу
(стн.,3 р.н.) (10 днів)
сесія для студентів І курсу ОР «магістр» усіх
спеціальностей (5 днів)
сесія для студентів І курсу (4 р. н.), І курсу (стн)
(5 днів)
сесія для студентів ІІ та ІІІ курсів (10 днів)
сесія для студентів ІІ курсу ОР Магістр (5 днів),перед
захист, ліквідація академічної заборгованості
підсумкова атестація для студентів ІІ курсів ОР
Магістр усіх спеціальностей (30 днів)
сесія для студентів ІV курсу, ІІ курсу (стн, 2 р. н.),
ІІІ курсу (стн, 3 р. н.) (10 днів)
сесія для студентів І курсу ОР Магістр (10 днів)
сесія для студентів І, ІІ та ІІІ курсів (4 р.н.), І курсу (стн)
(10 днів)
ліквідація академічної заборгованості студентів за зимову
сесію
усіх спеціальностей

23.

День відкритих дверей університету
Дні відкритих дверей інститутів і факультетів

24.

Робота Приймальної комісії університету

25.

Робота профспілкових комітетів

26.
27.
28.
29.
30.

Зарахування на навчання іноземних громадян
Організація та проведення заходів з ЗНО
Урочистості з нагоди закінчення університету
Вступні випробування та творчі конкурси
Зарахування на навчання студентів денної
та заочної форми навчання
Засідання творчих груп із науково-дослідної роботи

31.
32.
33.
34.

Огляд нових надходжень літератури до наукової бібліотеки
День самоосвіти науково-педагогічних працівників і
проведення науково-методичної роботи
Проведення науково-практичних конференцій, семінарів,
майстер-класів
10

11.09.2020 року
21.09 – 30.09.2020 року
01 -07.10.2021 року
12 – 16.10.2020 оку
02-06.11.2020 року
09-18.11.2020 року
23-27.11.2020 року
01 – 30.12.2020 року
14 – 23.12.2020 року
11 -20.01.2021 року
18-27.01 2021 року
12.02.2021 року
19 вересня 2020 року
Січень-березень 2021 року
Січень-грудень 2021року
відповідно до плану роботи
Відповідно до плану роботи
профспілок
01.09 - 30.11.2020 року
Січень - липень 2021 року
червень 2021 року
З серпень-листопад 2020 року
Вересень-листопад 2020 року
Відповідно до Плану роботи
кафедр
Щомісяця
За планом роботи кафедри
За планом заходів з наукової
роботи

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників,
працівників культури, спорту, соціальних служб
Засідання наглядової ради університету
Організація та проведення науково-методичних семінарів
для учителів загальноосвітніх навчальних закладів
Засідання старостату навчально-наукових інститутів та
факультетів
Зустрічі ректора та проректорів зі студентами
• навчально-науковий інститут фізичної культури
• фізико-математичний факультет
• навчально-науковий інститут культури і мистецтв
• факультет іноземної та слов’янської філології
• навчально-науковий інститут педагогіки та психології
• природничо-географічний факультет
• навчально-науковий інститут історії та філософії

35.
36.
37.
38.
39.

40.

Студентська кава з ректором «Нам цікава Ваша думка»

За окремим планом
Щомісяця
За планом роботи кафедр
Щовівторка

Жовтень
Листопад
Грудень
Жовтень
Листопад
Грудень
Жовтень
Щопонеділка

ІІІ. СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ УНІВЕРСИТЕТУ
Формування позитивного іміджу Університету та його підтримка впливає на
посилення конкурентоспроможності та перспективності, дозволяє свідчити про рівень
розвитку освіти в регіоні та країні, він привертає абітурієнтів та професорсько-викладацький
склад, забезпечує високий рівень викладання і відповідний рівень випускників; утверджує
суспільні цінності – це наші життєві орієнтири та пріоритети, найбільш значущі критерії
вибору, що визначають, якими будуть наші рішення у життєвих ситуаціях, основа нашої
картини світу, вони відрізняють нас і Університет від інших людей і закладів вищої освіти,
забезпечують всебічний розвиток майбутніх фахівців в галузі освіти і науки, творчої праці,
підкріпленої глибоко-моральним усвідомленням її необхідності; підготовку свідомої
інтелігенції, оновлення і збагачення інтелектуального генофонду нації через виконання
спланованих заходів:
№

Термін
виконання
1
Конкурс проектів, спрямованих на розвиток Протягом
Університету
року
2. Розвиток віртуальних проектів на веб-порталі
Протягом
Університету «Особистості в історії Університету»року

3.

Зміст заходу

Реалізація заходів із забезпечення співпраці Протягом
Університету
з
освітніми,
науковими, року
мистецькими,
спортивними,
соціальними
11

Відповідальний
Ректор
Університету
Керівники
структурних
підрозділів
університету
Ректор,
проректори,
керівники

установами та громадськими організаціями
(укладання та виконання укладених договорів)

4

Участь Університету у національних та Протягом
регіональних виставках з питань освіти та науки року

5

Удосконалення
системи
індикативних
показників розвитку Університету х метою
формування його прогнозованого рейтингового
позиціонування на ринку освітніх послуг,
підвищення показників рейтингу ТОП-200
кращих університетів та показників відкритості і
прозорості діяльності Університету
Проведення PR- компаній Університету у
соціальних мережах
Участь студентів та науково-педагогічних
працівників у мистецьких заходах: конкурсах,
фестивалях, виставках, присвячених пам’ятним
датам,
знаковим
подіям,
вшануванню
особистостей
Заходи з нагоди Дня Державного Прапора
України в Університеті та за окремим планом у
рамках міської програми
Святкові заходи з нагоди 29-ї річниці
Незалежності України у рамках державної,
обласної та університетської програм

6
7

8

9

10 . Урочистості з нагоди посвяти у студенти ( за

окремим планом)

11

Заходи до Дня м. Суми (за окремим планом у
рамках міської програми)

12

Участь
працівників
Університету
в
консультативно-дорадчих комісіях і робочих
групах при органах місцевого самоврядування,
обласної державної адміністрації з метою
розв’язанні актуальних проблем м. Суми та
Сумщини

13

Комплекс святкових заходів з нагоди
Міжнародного дня благодійності у структурних
підрозділах Університету
12

Протягом
року

Протягом
року
Протягом
року

структурних
підрозділів,
студентське
самоврядування
Ректор,
проректори,
керівники
структурних
підрозділів,
студентське
самоврядування
Ректор,
проректори,
керівники
структурних
підрозділів,
студентське
самоврядування
Відділ соціальної
та культурномасової роботи

21 серпня
2020 року

Відділ соціальної
та культурномасової роботи
20-28 серпня Ректорат, відділ
2020 року
соціальної та
культурно-масової
роботи
___ вересня Відділ соціальної
2020 року
та культурномасової роботи,
студентське
самоврядування
01-05
Відділ соціальної
вересня
та культурно2020 року
масової роботи
Протягом
Ректорат
року
Університету

05 вересня
2020 року

Ректорат, відділ
соціальної та
культурно-масової
роботи

14

Участь у міських заходах, присвячених
Протягом
Міжнародному дню благодійності
року
- Челендж «Тиждень добрих справ до
Міднародного дня Благодійності»
- Кураторська година «Благодійником бути
просто!»

15

Волонтерська підтримка проекту: Олімпійський Вересень
урок з нагоди святкування Дня фізичної
2020 року
культури і спорту:
• Зустріч студентів з олімпійськими
чемпіонами
–
випускниками
Університету;
• Проведення
спортивних
заходів
студентами Університету – переможцями
чемпіонатів України, Європи, світу у
закладах освіти міста

16

Міжнародний день письменності. Відзначається
щорічно відповідно до рішення 14-ї сесії
ЮНЕСКО

17

•
•
•
•
•
•
•
•

08 вересня
2020 року

День Університету:
19 вересня
2020 року
Історія створення та сьогодення
Студентський флешмоб «Мій університет
– моя гордість!»
Презентація спеціальностей
Знайомство зі стейкхолдерами
Культурно-розважальна програма
Спортивні та мистецькі конкурси
Організація та проведення фотоконкурсу
Запис на підготовчі курси

Волонтерський
рух «Крок
назустріч»,
ректор,
проректори,
керівники
структурних
підрозділів,
студентське
самоврядування
Лянной М.О.,
Кисельов В.О.

Факультет
іноземної та
слов’янської
філології
Ректор,
проректори,
керівники
структурних
підрозділів,
студентське
самоврядування

18

Участь спортивних команд та спортсменів у Протягом
міських,
обласних,
всеукраїнських
та року
міжнародних
змаганнях:
універсіадах,
чемпіонатах, турнірах

Спортивний клуб
«Прометей»

19

Міжнародний день миру. Відзначається щорічно 21 вересня
відповідно до рішення Генеральної Асамблеї 2020 року
ООН

20

Комплекс заходів, присвячених Дню
партизанської слави

Відділ соціальної
та культурномасової роботи,
студентське
самоврядування
Відділ соціальної
та культурномасової роботи,
студентське

20-25
вересня
2020 року
13

самоврядування
Навчальнонауковий інститут
фізичної культури
Наукова
бібліотека

21

Святкові заходи до Всесвітнього дня туризму
(за окремим планом)

27 вересня
2020 року

22

Урочисті заходи з нагоди Всеукраїнського дня
бібліотек:
• участь в організації та проведенні
Сумського Книжкового форуму;
• тиждень заходів до Всеукраїнського дня
бібліотек: бібліодіалог зі студентським
самоврядуванням «Бібліотека і
студентство. Будуємо нову бібліотеку
разом»; екскурсія для студентів
«Невідома бібліотека»; тренінги
«Інформаційно-бібліотечні ресурси для
науки та освіти»; бібліотечна фото-зона;
акція «Подаруй бібліотеці сучасну
українську книгу»;
• бліц-опитування «Що для вас
бібліотека?»;
• книжкові інсталяції та виставки;
• репортаж з місця подій «СумДПУ.
Локація – Бібліотека» («СумДПУ
онлайн»)
Святкові заходи до Дня працівників освіти
• Святкова концертна програма з нагоди
Дня працівників освіти
• Вручення нагород студентам та
співробітникам Університету
• Вшанування ветеранів університету
• Організація та проведення фотовиставки
«Викладач очима студента»
• Участь співробітників Університету у
загальноміських, обласних та державних
заходах

30 вересня
2020 року

28 вересня05 жовтня
2020 року

Відділ соціальної
та культурномасової роботи,
студентське
самоврядування

24

Започаткування та організація роботи
• Школи екскурсоводів
• Школи волонтерів

Вересень
2020 року

25

День вихователя і дошкільних працівників
• Святкові заходи до Дня Дошкілля
• Тематична виставка дитячих робіт за
підсумками педагогічної практики
студентів
• Зустріч з випускниками «В країні
дитячих мрій»
• Круглий стіл «День довкілля – тернистий
шлях до визнання»

25-30
вересня
2020 року

Відділ соціальної
та культурномасової роботи,
студентське
самоврядування
Навчальнонауковий інститут
педагогіки і
психології

23

14

26

Святкова концертна програма, присвячена
Міжнародному дню музики

30 вересня
2020 року

27

Всесвітній день ПОСМІШКИ:
• Фото «Посміхніться, Вас знімають!»
Комплекс заходів, присвячених міжнародному
Дню художника «Студентська палітра»

02 жовтня
2020 року
Жовтень
2020 року

29

Заходи до дня соціального педагога
• Круглий стіл «Рівновага
людини з навколишнім світом»
• Лекція для першокурсників «Духовний
аспект здоров’я»

02 жовтня
2020 року

30

Урочисті заходи до Дня захисника Вітчизни та
українського козацтва:
• Мітинг та покладання квітів до
меморіальних дощок учасників АТО,
пам’ятного знака українському козацтву
• Краєзнавча година «Нам Україна вище
над усе!»
• Цикл заходів Дня захисника України «За
честь, за долю, за українську волю»
• Альманах пам’яті «Максим Савченко. Я
не герой»
• Літературна година з відео презентацією
буктрейлера видання «Дівчата зрізають
коси» (Подобна Є. В.)
• Заходи до Всесвітнього Тижня
відкритого доступу до Наукової
Інформації: дні інформації, дні кафедр,
тренінги, виставки
• Перегляд документального фільму
«Козацькій славі жити у віках»
• Зустріч з військовослужбовцями –
студентами університету «За честь! За
славу! За народ!»
• Святкова програма по вшануванню
захисників України, студентів та
співробітників Університету

08-18
жовтня 2020
року

31

Круглий стіл «Діалог із роботодавцем»

Жовтень
2020 року

28

15

Навчальнонауковий інститут
культури і
мистецтв
Студентське
самоврядування
Навчальнонауковий інститут
культури і
мистецтв
Кафедра
соціальної роботи
та менеджменту
соціокультурної
діяльності, відділ
соціальної та
культурно-масової
роботи
Навчальнонауковий інститут
історії та
філософії,
Наукова
бібліотека, відділ
соціальної та
культурно-масової
роботи

Рада
роботодавців,
Центр якості

32

Всесвітній день шефа
• Вікторина «Чому начальник – бос?»

16 жовтня
2020 року

33

Урочистості, присвячені 77 річниці визволення
України
• Засідання круглого столу
• Науково-практична конференція
• Конкурс есе до знаменної дати

19-30
жовтня 2020
року

34

Заходи до Міжнародного дня боротьби проти
насилля

1-10 жовтня
2020 року

35

Урочистості з нагоди Дня української
09
писемності і мови:
листопада
2020 року
• «Єдиний скарб у тебе – рідна мова…» літературна вітальня
• Тиждень української мови «Золота повінь
українського слова»: година мовної
ерудиції «Мова не калька»
• книжкові виставки з мовної тематики
• участь у Всеукраїнському радіо-диктанті
національної єдності

36

Комплекс благодійних заходів до Всесвітнього
Дня Доброти
• Кураторські години «Добро починається
з тебе»
• Круглий стіл: ДОБРОТА – це
дивовижний сплав моральності, сили,
сміливості й активної життєвої позиції
Заходи з нагоди Міжнародного дня логопеда
• Виготовлення святкових листівок
• Макаренківський фестиваль
логопедичних ідей
• Відкриті заняття з логопедії у центрі
«Зернятко»
Комплекс святкових заходів, присвячених Дню
студента
• День студентського самоврядування в
університеті
• Концертна програма з церемонією
нагородження студентів Грамотами та
Подяками

37

38

16

освіти, відділ
працевлаштування
Відділ соціальної
та культурномасової роботи,
студентське
самоврядування
Навчальнонауковий інститут
історії та
філософії
Відділ соціальної
та культурномасової роботи,
кафедра права,
студентське
самоврядування
Факультет
іноземної та
слов’янської
філології, Наукова
бібліотека

13
листопада
2020 року

Ректорат,
студентське
самоврядування,
структурні
підрозділи
університету

11-13листопада
2020 року

Кафедри логопедії
та спеціальної та
інклюзивної
освіти

09-20
листопада
2020 року

Ректорат,
студентське
самоврядування

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
39

40

41

Шоу-презентація першокурсників
«Дебют першокурсника»
Студентський бал
Конкурс плакатів «Найоригінальніше
привітання з нагоди Міжнародного дня
студента»
Благодійний «Солодкий ярмарок»
Участь у загальноміському заході до Дня
студента
Студентські чаювання на факультетах та
в інститутах
Фото конкурс « Я – студент СумДПУ
імені А.С. Макаренка і цим пишаюсь!»
Відеопривітання зі святом від
адміністрації та викладачів
Піжамна вечірка (студмістечко)
Спортивні змагання

Вшанування пам’яті жертв голодомору 19321933р.р.
• Хвилина мовчання на вшанування
пам’яті жертв голодоморів
• Зустріч-реквієм «Голод 33-го – біль
душі і пам’ять серця»
• Круглий стіл «Долаючи травму: від
репресованих селян до сучасних
захисників України»
• Виставка-реквієм «Не згасне в серці
пам’яті свіча»
День Гідності та Свободи
• Уроки мужності до Дня Гідності та
Свободи
• Флешмоб студентів та співробітників
«Україна єдина»
• Години спілкування «Небесна Сотня.
Герої, які змінили хід історії України»
• Перегляд документального фільму
«Небесна Сотня. Зима, що нас змінила»
• Тематичні екскурсії в обласному
краєзнавчому музеї
• Тематичні виставки у Науковій бібліотеці
університету
• Конкурс актуальних плакатів
Святкові заходи до дня збройних сил України
• Інформаційна година «На варті
незалежності»
• Уроки мужності «На варті миру»
17

15-25
листопада
2020 року

Навчальнонауковий інститут
історії та
філософії, відділ
соціальної та
культурно-масової
роботи, кафедра
права,
студентське
самоврядування

21
листопада
2020 року

Відділ соціальної
та культурномасової роботи,
кафедра права,
студентське
самоврядування

•

42

43

44

Спортивні змагання «Майбутні
захисники України»
• Кураторські години «Я – син своєї
землі»; «Уклін всім, хто край свій
боронить»;
• Книжкові виставки:
- «Вірні сини Батьківщини»
- «На варті Вітчизни»
- «Героїв стежина – від батька до сина»
• тематичні години спілкування, диспути: «
Є така професія – Батьківщину
захищати!»
• виготовлення інформаційних стіннівок
«Збройні сили України»
Святкові заходи до 96 річниці заснування
університету:
• Урочисте засідання вченої ради, з нагоди
96 річниці
університету
• Круглий стіл «Рідному університетові
присвячується»
• Конкурсні творчі роботи студентів «Мій
університет – моя гордість!»
• Літературна вітальня. Зустрічі з поетами
та письменниками, випускникам
СумДПУ
• Урочисте дійство «Низький уклін тобі,
Університете!» - виставка наукової
продукції професорсько-викладацького
складу та студентів
• Святкові заходи за планами навчальнонаукових інститутів та факультетів
• Фотовиставка робіт «Життя університету
у світлинах студентів і викладачів»
• Виставка образотворчого та декоративноприкладного мистецтва навчальнонаукового інституту культури і мистецтв
• Конкурс плакатів до Дня народження
університету
• Спортивний турнір «Богатирські ігри»
• Святкова дискотека, нагородження
кращих студентів університету
Тиждень права:
• «Права людини в інформаційному
суспільстві»
• вечір-діалог «Правова культура
особистості в соціокультурному
просторі»
• книжкові виставки з даної тематики
День подяки партнерам Університету (за
окремим планом)
18

Ректорат,
01-10 грудня керівники
2020 року
структурних
підрозділів,
Наукова
бібліотека,
студентське
самоврядування

Ректор,
проректори,
01-26 грудня керівники
2020 року
структурних
підрозділів,
студентське
самоврядування

Грудень
2020 року

Наукова
бібліотека

Грудень
2020 року

Ректорат

45
46

47

48

49

50

51

52

Конкурс святкових листівок та привітань до
новорічних та різдвяних свят
Міжнародний мовно-літературний конкурс
учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка
Міжнародний конкурс з української мови імені
Петра Яцика
Благодійні заходи до Дня Святого Миколая
• Кураторська година «Чудотворцю
Миколай, ти усіх оберігай!»
• Поетичний ланцюжок «Український Дід
Мороз»
• Майстер-клас з виготовлення новорічних
іграшок та сувенірів у центрі «Зернятко»
• Літературно-мистецький захід «Пригоди
Святого Миколая»
Святкові заходи до Нового 2021 року (за
окремим планом)

Заходи до Дня Соборності України
• Студентський флешмоб «Соборна мати
Україна одна для всіх як оберіг»
• Лекція-бесіда «Бережіть собор душ
наших»
• Тематична поличка «Вона наш витвір,
наша мрія – соборна, вільна Україна!»
• «Час історичного вибору: ключові події
Української революції 1917 – 1921 років»
- ілюстрована виставка історичних
досліджень
Урочистості з нагоди випуску магістрів (за
окремим планом)

Грудень
2020 року
Грудень
2020 року
Грудень
2020 року,
січень 2021
року

Ректорат,
керівники
10-25 грудня структурних
2020 року
підрозділів,
Наукова
бібліотека,
студентське
самоврядування
Грудень
Ректорат,
2020 року – керівники
січень 2021
структурних
року
підрозділів,
Наукова
бібліотека,
студентське
самоврядування
10-25 січня
2021 року

Святкові заходи до Міжнародного дня рідної
10-25
мови
лютого 2021
року
• Кураторські години «Мова – це душа
народу, його поезія, пісня і казка»
• Круглий стіл «Українське слово у
вимірах сьогодення»
• Цикл заходів до Міжнародного дня рідної
мови «І там, де звучить рідна мова, живе
український народ»
19

Студентське
самоврядування
Ректорат, кафедра
української мови і
літератури
Ректорат, кафедра
української мови і
літератури

Навчальнонауковий інститут
історії та
філософії, відділ
соціальної та
культурно-масової
роботи,
студентське
самоврядування,
Наукова
бібліотека
Ректорат,
керівники
структурних
підрозділів
Ректорат,
факультет
іноземної та
слов’янської
філології, Наукова
бібліотека

•

53

54

55

56

57

Висвітлення інформації на сайті
Університету інформації про День рідної
мови в університеті
• Книжково-ілюстративна виставка «Моя
люба мово, мово українська. Скільки в
тобі рідного! Скільки в тобі близького»
Комплекс літературних заходів до 150-річчя від
дня народження Лесі Українки
• «Довго щирими сими словами до людей
промовлятиму я»: літературно-музична
година
• виставки, перегляди
• День Пам’яті Героїв Небесної Сотні:
вшанування Героїв (за окремим планом)
• Вшанування загиблих в зоні проведення
антитерористичної операції
• Цикл заходів до Дня увічнення пам’яті
Героїв Небесної Сотні «Майдан. Україна.
Щлях до свободи»
• година пам’яті
• книжкові виставки, перегляди

Лютий 2021
року

Навчальнонауковий інститут
історії та
філософії, відділ
соціальної та
культурно-масової
роботи,
студентське
самоврядування,
Наукова
бібліотека

Березень
2021 року

Факультет
іноземної та
слов’янської
філології, Наукова
бібліотека

21 березня
2021 року

Факультет
іноземної та
слов’янської
філології, Наукова
бібліотека,
студентське
самоврядування

Святкові заходи до Міжнародного Дня 8
Березня.
Загально університетський святковий концерт
«Шевченківський березень» в університеті:
• Художньо-документальні та книжкові
виставки, присвячені 207 річниці від дня
народження Т.Г. Шевченка
• Проведення круглих столів, літературних
вечорів та читань
• Конкурс студентських стінгазет
• Літературна вітальня «Лине Шевченкове
слово»
• віртуальна виставка
• літературні години на факультетах
• книжкові виставки
Всесвітній день поезії: конкурс поетичних
творів українською мовою студентів та
викладачів університету «Поезія – високий стяг
душі»
• Студентський флешмоб «Поетичний
березень»
• Літературна вітальня «Історія та
особливості свята»
Макаренківські дні:
• Огляди, виставки, перегляди
• Урочистості з нагоди 133 річниці від дня
народження А.С. Макаренка: мітинг біля
20

05-20
Навчальноберезня 2021 науковий інститут
року
педагогіки і
психології,

пам’ятника А.С. Макаренку
Макаренківські читання. Всеукраїнський
науково-практичний семінар з
міжнародною участю
• Тиждень студентських макаренкознавчих
активностей
Фестиваль талантів «Навруз байрам 2021»
- заходи до дня весняного рівнодення
концертна програма

Наукова
бібліотека

•

58

59

60

61

62

63

64

Юморина до дня сміху: «Жменька сміху – всім
на втіху»
• фотовиставка «Ніхто не вміє краще нас
сміятися!»
Всесвітній день Довкілля
• благоустрій території
• загально університетська толока
• екологічні акції
• фотовиставка «Ми - найкращі!»
• Акція за участю іноземних студентів
«Символ моєї країни на українській
землі»

22 березня
2021 року
01 квітня
2021 року

Міжнародний
відділ,
студентське
самоврядування
Студентське
самоврядування

Квітень 2021 Проректор з АГР,
року
студентське
самоврядування

Тиждень молодіжної книги до Всесвітнього Квітень 2021 Наукова
бібліотека
дня книги та авторського права «Молодь. року
Освіта. Наука. Духовність»
• Промоакція «Час читати. Читайте з
нами українською»
• Виставка однієї книги «Книга дня»,
огляди.
Реквієм «Дзвони Чорнобиля»
• Участь у загальноміських заходах
• Кураторські години «Пам’ятаємо, щоб не
повторилося!»
Комплекс заходів до Всеукраїнський день
психолога
• Психологічна гра «Відслідкуймо настрій
протягом тижня»
• Тренінгове заняття з елементами арттерапії “Пошук внутрішніх ресурсів для
підтримки життєвого балансу” ( на
платформі Zoom)
• Розповсюдження рекомендації для
викладачів і студентів «10 способів
відновити рівновагу»
• Студентська акція «Лист психологу»
Свято Великої Пасхи – благодійні акції
«До Світлого дня – світлі вчинки»
21

20-28 квітня
2021 року

Ректорат,
куратори груп

19-25 квітня
2021 року

Навчальнонауковий інститут
педагогіки і
психології,
психологічна
служба,
студентське
самоврядування

Квітень 2021 Ректорат,
року
керівники

структурних
підрозділів,
студентське
самоврядування
Квітень 2021 Навчальнороку
науковий інститут
культури і
мистецтв
01-06 травня Ректорат, рада
2021 року
музею

65

Конкурс хореографічного мистецтва «ARTвесна 2021» , присвячений Міжнародному дню
танцю

66

Вшанування пам’яті Героя України випускника університету Олександра Аніщенка
• спортивні змагання на приз імені
О.Аніщенка
• облаштування території біля пам’ятної
дошки

67

Заходи з нагоди Дня Пам’яті та примирення, до
дня Великої Перемоги
• Вшанування ветеранів
• Цикл лекцій для студентів та
співробітників про події 1939-1945 років
• Реквієм «Викладачі та студенти
університету у Другій світовій війні»
• Відвідування студентами та
співробітниками музею університету
• Участь у загальноміських заходах до цієї
дати
Урочисті заходи з нагоди дня вишиванки
• Акція «Народжені у вишиванках».
Передача вишиваночок для
новонароджених у травні дітей
студентів та співробітників
• Святкування Всесвітнього дня
вишиванки (етнопокази, благодійний
ярмарок, майстер-класи спільно
з Будинком Моделей «Петро Сорока»
• Фотоконкурс «Я у вишиванці!»

Травень
2021 року

Ректорат, рада
музею,
студентське
самоврядування

15-25 травня
2021 року

Відділ соціальної
та культурномасової роботи,
студентське
самоврядування

69

Урочистості з нагоди відзначення Дня Науки в
університеті
• Урочисте засідання вченої ради
• підведення підсумків наукової діяльності
святкові заходи по вшануванню
переможців нагородження
• участь у обласних заходах

Травень
2021 року

Проректор з
наукової роботи,
відділи
аспірантури і
докторантури,
соціальної та
культурно-масової
роботи

70

Заходи до Дня Європи (за окремим планом )
Участь у загальноміських заходах у рамках
міської програми

Травень
2021 року

Відділи
міжнародних
зв’язків,
соціальної та
культурно-масової

68

22

роботи,
студентське
самоврядування
Ректорат,
керівники
структурних
підрозділів,
студентське
самоврядування

71

Святкові заходи з нагоди випуску студентів ОР
бакалавр:
• Святкове вручення дипломів
• Фотосесії
• Зустрічі із роботодавцями з питань
працевлаштування
• Флешмоб випускників «Моя професія –
УЧИТЕЛЬ!»

Червень
2021 року

72

Форум випускників «Сучасний університет –
компетентний фахівець»
• Педагогічний університет через призму
родинних історій
• Ярмарок вакансій
• Співпраця фахівця і наставника (обмін
досвідом)
Урочиста вчена рада з нагоди закінчення 20202021 навчального року
• Вручення подяк ректора кращим
студентам і викладачам
• Святкова програма

Червень
2021 року

Асоціація
випускників,
Центр якості
освіти,
студентське
самоврядування

Червень
2021 року

Ректорат

Урочисті до Дня Конституції України
• Книжкові виставки: «Конституція –
основний ЗАКОН України»
• Виготовлення квітки «Знаю права –
дотримуюсь закону!»
• Святкова музична програма «Україна це
МИ!»

Червень
2021 року

Кафедра права,
відділ соціальної
та культурномасової роботи,
студентське
самоврядування

Протягом
року

Ректорат,
студентське
самоврядування
Ректорат,
студентське
самоврядування

73

74

•

75

76

77

Правовий колаж «Конституція дала мені
право на…»
Організація та участь у Міжнародних,
Всеукраїнських фестивалях, конкурсах та
мистецьких олімпіадах (за окремим графіком)
Організація тематичних екскурсій з
відвідуванням об’єктів культурної спадщини
Сумщини та України
Участь у
• презентації спільного літературного проекту
Сумської ОДА, Сумської обласної організації
НСП України та краєзнавців – «Сумщина.
Велика спадщина»
• у рамках циклу заходів «Літературний
автограф»
організовувати
зустрічі
з
письменниками
Сумської
обласної
організації НСП України та презентацію їх
видань
• у рамках бібліотечного Арт-проекту «Світ
23

Протягом
року

Протягом
року

Наукова
бібліотека

•

очима
мистецтва»
продовжувати
розширювати мистецьку палітру цікавими
зустрічами з творчими людьми
створення власних мультимедійних засобів:
презентації,
відео-ролики,
буктрейлери,
виставки

IV. СТРАТЕГІЯЯ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
Стратегія формування корпоративної культури в Університеті розгортається у двох
планах: внутрішньому і зовнішньому.
Зовнішній план - застосування комплексу заходів, спрямованих на забезпечення
конкурентоспроможності Університету, досягнення рентабельності та соціального статусу.
Внутрішній план - становлення корпоративних педагогічних цінностей, високої
академічної культури, норм психолого-педагогічних відносин, які забезпечують сприятливий
морально-психологічний клімат, творчу атмосферу в середовищі професорськовикладацького складу, здобувачів вищої освіти та співробітників, що формує гідність
особистості, професійну гордість, забезпечує репутацію та позитивний імідж Університету.

№

1.

2.

3.

4.

5.

Зміст заходу

Термін
виконання
Протягом
року

Імплементація Стратегії розвитку Сумського
державного педагогічного університету імені
А.С. Макаренка на 2020-2030 роки у сфері
корпоративної культури
Дослідження рівня сприйняття корпоративної Протягом
культури співробітниками Університету
року
Запровадження навчання «Корпоративна культура
Університету»
для
співробітників
загально
університетських підрозділів
Розробити та запровадити цикл лекцій для студентів
з принципів корпоративних цінностей,
набору
правил, за допомогою яких визначаються
пріоритети, формують систему поведінки для
досягнення цілей Університету
Розгляд різних аспектів корпоративної культури на
засіданнях Вченої ради Університету, ректорату,
директоратів/деканатів,
вчених
рад
інститутів/факультетів, кафедр, робочих нарад у
підрозділах, під час зустрічей та занять зі
здобувачами вищої освіти
24

З вересня
2020 року

Відповідальний
Ректорат,
студентське
самоврядування
Комісія з етики
та
академічної
доброчесності
Семеног О.М.

Протягом
року

Протягом
року

Голови вчених
рад,
завідувачі
кафедр, куратори
груп

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

Розробка та запровадження Кодексу корпоративної До
грудня Комісія з етики
етики Університету
2020 року
та
академічної
доброчесності
Запровадження вхідного тестового вимірювання для Протягом
Ячменик М.М.
викладачів щодо знання засадничих основ року
корпоративної культури та особливостей організації
освітнього
процесу
в
Університеті
після
адаптаційного періоду
Усебічний розвиток україномовного простору та Протягом
Ректор,
мовної культури в Університеті
року
проректори,
керівники
структурних
підрозділів,
студентське
самоврядування
Розробка і впровадження системних досліджень Протягом
Семеног О.М.
мовної культури викладачів і студентів
року
Продовження роботи постійно діючого семінару Протягом
Семеног О.М.
комунікаційної та інформаційної культури та року
медіаграмотності співробітників Університету
Проведення Макаренківської декади (за окремим Грудень 2020 Сбруєва А.А.
планом до Дня університету)
року
Розробка,
впровадження
та
дотримання Протягом
Ректор,
антикорупційних заходів
року
юридичний
відділ
Запровадження
та
реалізація
рейтингового Протягом
Відділ соціальної
оцінювання «Лідер року» для здобувачів вищої року
та
культурноосвіти
масової роботи,
студентське
самоврядування
Тематичні кураторські години з розвитку Протягом
Куратори груп
корпоративної культури
року
Створення літопису навчально-наукових інститутів Протягом
Директори
та факультетів як компонентів корпоративної року
навчальнокультури: повага до власних коренів, вивчення
наукових
інститутів,декани
історії виникнення і розвитку, пам'ять про людей,
факультетів
що починали справу створення навчального
підрозділу
Формування культурних традицій Університету Постійно
Ректорат,
через призму комплексних заходів щодо
студентське
самоврядування
Формування візитної картки Університету як До
грудня Ректорат,
предмету корпоративної гордості
2020 року
студентське
самоврядування
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V. ПЛАН ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ
№

1.

2.

Порядок денний
1. Звіт ректора про роботу
університету
у
2019-2020
навчальному році та перспективи
розвитку та
основні напрями
діяльності з реалізації Стратегії
розвитку університету на 20202030 роки
2. Про організацію освітнього
процесу у 2020-2021 навчальному
році
3. Про виконання Плану роботи
університету
у
2019/2020
навчальному році та затвердження
Плану роботи університету на
2020-2021 навчальний рік
4. Про затвердження структури
університету
5.
Звіт про діяльність
природничо-географічного
факультету: стан забезпечення
якості
підготовки
фахівців,
реалізації
завдань
щодо
формування
контингенту
здобувачів
вищої
освіти,
формування
якісного
складу
науково-педагогічних
кадрів,
розвитку наукових досліджень та
звіт
декана
природничогеографічного факультету про
роботу на посаді у 2015-2020
роках
1. Спільне засідання вченої ради,
конференції трудового колективу
університету та Наглядової ради:
Звіт
ректора
університету
Лянного Ю.О. про виконання умов
контракту 2015-2020 роки

Дата

31 серпня
2020 року

27вересня
2020 року

Доповідачі
Лянной Ю.О.

Каленик М.В.
Коваленко А.М.

Лянной Ю.О.

Пшенична Л.В.
Шейко В.І.

.
Лянной Ю.О.

Пшенична Л.В.

Лянной Ю.О.

Керівники
структурних
підрозділів

Касьяненко Г.Я.

Говорун О.В.
Корнус А.О.

Лянной Ю.О.

Проректори,
керівники навчальних
структурних
підрозділів,
співробітники

Штика Ю.М.

Лук’яненко О.С.

2.
Про
стан
підготовки
університету до роботи в осінньозимовий період
3. Звіт докторантів І-ІІ року
навчання

Майковська В.І.
Коваленко О.В.

1.
Про підсумки вступної
кампанії 2020 року та заходи щодо
її удосконалення

Іонова І.М.
Шейко В.І.
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Виступаючі

Семеног О.М.
Устименко-Косоріч
О.А.
Устименко-Косоріч
О.А.
Лянной М.О.
Єлецька О.В.

3.

4

5

6

2. Про
результати
рейтингового
оцінювання 25
роботи
професорсько- жовтня
викладацького
складу 2020 року
університету
за
2019-2020
навчальний рік
3. Про стан та завдання
подальшого
підвищення
публікаційної
активності
професорсько-викладацького
складу
та
участь
у
всеукраїнських та міжнародних
рейтингах

1.
Урочисте засідання вченої
ради з нагоди 96 річниці
університету
1.
Про підсумки акредитації
освітніх програм у 2020 році та
стан
підготовки
отримання
Сертифікату
міжнародного
стандарту якості ISO 9001

14 грудня
2020 року

Лянной Ю.О.

Перший
проректор

Подрєз Ю.В.,
Кондратюк С.М.

Оргкомітет

Гаранти
програм

освітніх

28 грудня
2020 року

1. Про підсумки наукової та 25
січня
науково-технічної
діяльності 2021 року
університету у 2020 році.
2. Про стан, ефективність та
перспективи роботи Наукової
бібліотеки

8

Шейко В.І.
Пшенична Л.В.

Завідувачі кафедр

1. Про стан охорони праці, 29
пожежної безпеки та безпеки листопада
життєдіяльності та заходи щодо 2020 року
Проректор з АГР Загребельна
М.М.,
їх покращення
директори/декани

2.
Про
стан
підготовки
університету
до
вступної
кампанії
2021
року,
затвердження Правил прийому
на навчання до СумДПУ імені
А.С. Макаренка

7

Комісія з
рейтингу

1. Стан
фінансового
забезпечення університету та
завдання щодо розвитку системи
надання додаткових платних 22 лютого
послуг.
Ухвалення
річного 2021 року
фінансового звіту та фінансового
27

Проректор з
науковопедагогічної
роботи

Омельяненко
В.А.,
Дегтяренко Т.М.

Іонова І.М.

Леоненко Я.В.

Проректор з
науковопедагогічної
роботи

Омельяненко В.А.

Железняк І.О.

Завідувачі
відділів
Наукової бібліотеки

Король А.П.,
Герасименко
Р.В.

Студентський ректор

плану на 2020 рік, у тому числі
визначення обсягу коштів, які є
основою
студентського
самоврядування
2. Звіт про результати зимової
екзаменаційної сесії та роботу
екзаменаційних
комісій
за
освітнім рівнем Магістр
1. Інформаційно-рекламна
стратегія університету

Перший
проректор

Кондратюк
С.М.
Устіменко-Косоріч
О.А.

Перший
проректор

Леоненко Я.В.
Осташевський М.О.,
директори, декани

9

10

11

2. Стан забезпечення якості
підготовки фахівців, реалізації
завдань
щодо
формування
контингенту здобувачів вищої
освіти, формування якісного
складу
науково-педагогічних
кадрів та розвитку наукової
діяльності
на
факультеті
іноземної
та
слов’янської
філології
1. Про
розвиток
перспективних
форм
Міжнародного співробітництва з
закладами освіти і науковими
установами та завдання кафедр,
навчально-наукових інститутів,
факультетів щодо посилення
міжнародної
діяльності
університету

29 березня
2021 року

Коваленко А.М.

26 квітня
2021 року

Перший
проректор,
проректор з
науковопедагогічної
роботи

Дєнєжніков С.С.
Сбруєва А.А.,
Вакал А.П.
Кудріна О.Ю.
Школяренко В.І.

Проректори з
науковопедагогічної та
АГР

Красілов А.Д.,
студентське
самоврядування

2. Про роботу у гуртожитках
Університету щодо забезпечення
умов проживання та дотримання
правил проживання
1. Завдання університету на 24 травня
2021/2022 навчальний
рік у 2021 року
світлі виконання Стратегічного
плану розвитку університету на
період до 2030 року

Проректор з
науковопедагогічної
діяльності

2. Про відзначення Дня Науки
в університеті

12

Ректор

1. Підсумки роботи Комісії із
забезпечення якості освітньої
діяльності та якості вищої та
Комісії з етики та академічної 22 червня
доброчесності
у
2020-2021 2021 року
навчальному
році
та
28

Голова комісії

Клочко Л.І.,
Семеног О.М.

Проректори,
директори навчальнонаукових
інститутів/декани
факультетів
Директори навчальнонаукових
інститутів/декани
факультетів
Голови
комісій
з
якості
освіти
навчально-наукових
інститутів/факультетів

ефективність впливу їх рішень
на відповідні напрями діяльності
університету
2. Про стан виконання рішень
вченої
ради
у
2020-2021
навчальному
році
та
затвердження Плану роботи
вченої ради на 2021/2022
навчальний рік

Ректор

Проректори,
директори навчальнонаукових
інститутів/декани
факультетів

VI. ПЛАН ЗАСІДАНЬ РЕКТОРАТУ
№

Зміст заходу

Дата

1.

1. Про роботу навчально-допоміжного та
обслуговуючого персоналу та оптимізація його
складу

14 вересня
2020 року

2.
Звіт
координаційної,
наукової
редакційно-видавничої ради університету

2.

та

1.Про виконання Плану розвитку кафедр,
освітньої та наукової діяльності, звіти завідувачів
кафедр про виконання контрактів за 5 років:
Заболотний І.П.
Звіряка О.М.
Михайліченко О.В.
Стратегічний розвитку кафедр
2. Про роботу наукових шкіл навчально-наукового
інституту педагогіки і психології
1.Про організацію освітнього процесу осіб з
особливими потребами

3.
2. Про роботу наукових шкіл навчально-наукового
інституту фізичної культури
4.

5.

1. Про роботу наукових шкіл
іноземної та слов’янської філології

факультету

2.
Про
стан
наповнюваності
веб-сайту
університету
1. Про підготовку до акредитації освітніх програм
у 2021 році
29

12 жовтня
2020 року

Доповідачі,
виступаючі
Герасименко Р.В.,
керівники
структурних
підрозділів
Голови рад
Директори
навчальнонаукових
інститутів

Шейко В.І.,
керівники
наукових шкіл
Пшенична Л.В.
Петренко Л.В.,
09 листопада
Чемерис Ю.О.
2020 року
Шейко В.І.,
керівники
наукових шкіл
Проректор з
науково07 грудня
педагогічної
2020 року
роботи, керівники
наукових шкіл
Сидоренко О.П.,
Івченко В.О.
Гаранти освітніх
програм

2. Про роботу наукових
математичного факультету

6.

шкіл

фізико-

11 січня
2021 року

1. Робота психологічної служби: стан, виклики,
перспективи
08 лютого
2021 року
2. Про роботу наукових шкіл навчально-наукового
інституту культури і мистецтв

7.

1. Про стан оплати за навчання та проживання в
гуртожитках

15 березня
2021 року

2. Про роботу наукових шкіл природничогеографічного факультету

8.

1. Звіти керівників структурних підрозділів про
стан, виклики та перспективи профорієнтаційної
роботи

12 квітня
2021 року

2. Про роботу наукових шкіл навчально-наукового
інституту історії, права та міжнародних відносин

9

1. Про аналіз використання навчальноматеріальної бази університету та план підготовки
аудиторного фонду до початку нового навчального
року
2. Про участь студентів університету у ІІ турі
Всеукраїнських студентських наукових робіт та
предметних олімпіад

30

Проректор з
науковопедагогічної
роботи,керівники
наукових шкіл
Проректор з
науковопедагогічної
роботи,
психологи
Проректор з
науковопедагогічної
роботи, керівники
наукових шкіл
Король А.П.,
Дєнєжніков С.С.
Леоненко Я.В.
Проректор з
науковопедагогічної
роботи, керівники
наукових шкіл
Директори/декани
Проректор з
науковопедагогічної
роботи, керівники
наукових шкіл
Проректор з АГР,
Петренко Л.В.

10 травня
2021 року
Проректор з
науковопедагогічної
роботи

VII. ПЛАНИ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНИХ РАД НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИХ
ІНСТИТУТІВ ТА ФАКУЛЬТЕТІВ
7.1. План засідань вченої ради
навчально-наукового інституту педагогіки і психології
Дата
№ проведенн
я
1
2

1. 1.

Питання, що розглядаються

3
1. Звіт директора про підсумки роботи
ННІПП за 2019-2020 навчальний рік та
Директор
завдання на 2020-2021 навчальний рік
2.
Затвердження
на
2020-2021
Директор,
навчальний рік:
голова
• плану роботи ННІПП;
науково• плану роботи Вченої ради ННІПП;
методичної
• плану роботи директорату;
комісії,
• плану роботи науково-методичної комісії
заступник
ННІПП;
директора з
• планів роботи кафедр ННІПП;
виховної та
• плану профорієнтаційної роботи ННІПП; профорієнтаці
• плану виховної роботи в ННІПП
йної роботи

навчальних

4 Про заходи щодо святкування 15-ої
річниці заснування кафедри спеціальної та
інклюзивної освіти
5. Про надання дозволу на читання
лекційних курсів викладачам ННІПП, які не
мають наукових ступенів і вчених знань.
6. Різне
1. Про результати прийому студентів І і V
курсів
на
навчання
у
2020–2021
24
навчальному році денної та заочної форм
вересня навчання та результати профорієнтаційної
2020 року роботи

31

Доповідач
5
Кондратюк
С.М.

Кондратюк
С.М.,
Тарасова
Т.Б.,
Іонова І.М.

Завідувачі
кафедр

Дегтяренко
Т.М.,
Козлова О.Г.,
Кузікова
С.Б.,
Павлущенко
Н.М.,
Поляничко
А.А.,
Сбруєва А.А.

Завідувачі
кафедр

Дегтяренко
Т.М.

Директор
ННІПП

Кондратюк
С.М.

Директор
ННІПП,
заступник
директора з
виховної та
профорієнтаці
йної роботи

Кондратюк
С.М.,
Іонова І.М.

28 серпня
2020 року
3. Затвердження
робочих
програм дисциплін

2.

Відповідальн
і за
підготовку
4

2. Про
організацію
науково-дослідної роботи
студентів та викладачів
ННІПП
у
2020–2021
навчальному
році
та
дотримання академічної
доброчесності
3.
Затвердження
тематики кваліфікаційних
робіт та календарного
плану здобувачів вищої
освіти (ОР Магістр 1-го
року навчання)
4. Про
організацію,
забезпечення
та
хід
педагогічної
практики
магістрів 2-го курсу
5. Про підготовку до
акредитації
спеціальностей
012 Дошкільна освіта (ОР
Магістр); 053 Психологія
(ОР Бакалавр і Магістр);
016 Спеціальна освіта третій (освітньо-науковий)
рівень вищої освіти)
6. Різне
1. Про
обрання
кандидатур професорсько
-викладацького
складу
ННІПП за конкурсом
2. Про
організацію
діяльності студентського
самоврядування в ННІПП

3.

3. Про
адаптацію
першокурсників
до
29 жовтня навчання в університеті
2020 року
4.
Про
організацію
дистанційної
форми
навчання
на
кафедрі
психології

Заступник
директора з
наукової роботи

Вертель А.В.

завідувачі
кафедрами

Дегтяренко Т.М.,
Козлова О.Г., Кузікова С.Б.,
Павлущенко Н.М.,
Поляничко А.А.,
Сбруєва А.А.

Завідувачі
кафедрами

Відповідальні методисти

завідувачі
кафедрами,
(гаранти
програм)

Павлущенко Н.М.,
Кузікова С.Б.
Бондаренко Ю.А.

Директор,
завідувачі
кафедрами

Завідувачі кафедрами,
претенденти

Студентський
директор

Студентський директор

Заступник
директора
культурномасової і
волонтерської
роботи
Кандидат
психологічних
наук, професор
кафедри
психології

5.
Організаційнопедагогічне забезпечення
магістерської підготовки
майбутніх
викладачів
вищої школи

Завідувач
кафедри
32

Гончаренко О.В., куратори
академічних груп 1 курсів

Тарасова Т.Б.

Козлова О.Г.

6. Різне
1. Про результати проведення проміжної
атестації
навчальних
досягнень
студентів
та
стан
відвідування
аудиторних занять
2. Про результати попереднього захисту
магістерських робіт на спеціальностях
ННІПП та дотримання академічної
доброчесності

4

26
листопада 3.Затвердження тематики
2020 року кваліфікаційних робіт та календарного
плану здобувачів вищої освіти (ОР
Магістр 1-го року навчання)
5. Про особливості співпраці кафедри
соціальної роботи і менеджменту
соціокультурної
діяльності
з
роботодавцями (стейкхолдерами).
5.
Про
навчально-методичне
та
матеріально-технічне
забезпечення
кабінету «Нова українська школа»
6. Різне
1. Про готовність ННІПП до проведення
підсумкової атестації за зимовий
семестр 2020-2021 навчального року

2. Про організацію та надання платних
послуг у ННІПП

5

24 грудня
2020 року

3. Про заходи щодо запобігання та
протидії корупції
4. Про результати виробничої практики
(ОР Магістр 2-го року навчання)

5. Звіт про виконання планів виховної
роботи кураторів І курсів у І семестрі

6. Різне
33

Заступник
директора з
навчальної
роботи

Колишкіна А.П.

Завідувачі
кафедрами

Дегтяренко Т.М.,
Козлова О.Г.,
Кузікова С.Б.,
Павлущенко Н.М.,
Поляничко А.А.,
Сбруєва А.А.

Завідувач
кафедри

Дегтяренко Т.М.,
Козлова О.Г.,
Кузікова С.Б.,
Павлущенко Н.М.,
Поляничко А.А.,
Сбруєва А.А.

Завідувач
кафедри

Поляничко А.О.

Завідувач
кафедри

Павлущенко Н.М.

Заступник
директора з
навчальної
роботи

Колишкіна А.П.

Завідувачі
кафедр

Дегтяренко Т.М.,
Козлова О.Г.,
Кузікова С.Б.,
Павлущенко Н.М.,
Поляничко А.А.,
Сбруєва А.А.

Директор

Кондратюк С.М.

Завідувачі
кафедр
Заступник
директора з
виховної
роботи,
куратори
академічних
груп

Відповідальні
методисти

Іонова І.М.

1. Про підсумки та результати
рейтингового оцінювання якості
наукової роботи професорськовикладацького складу ННІПП за
2020 р.
2. Про результати навчальних
досягнень
студентів
за
результатами
виконання
ректорських контрольних робіт.
3. Аналіз результатів підсумкової
атестації студентів за зимовий
семестр
2020-2021 навчального
року
6

7

28 січня
2021 року

25 лютого
2021 року

Заступник
директора з
наукової роботи

Вертель А.В.

Заступник
директора з
навчальної роботи

Колишкіна А.П.

Заступник
директора з
навчальної роботи

Колишкіна А.П.

4. Звіти голів ЕК освітнього рівня
Магістр

Голови ЕК,
Завідувачі кафедр

Дегтяренко Т.М.,
Козлова О.Г.,
Кузікова С.Б.,
Павлущенко Н.М.,
Поляничко А.А.,
Сбруєва А.А.

5. Про проведення відкритих занять
викладачами кафедр у І семестрі
2020-2021 навчального року

Голова науковометодичної комісії

Тарасова Т.Б.

Кандидат
педагогічних наук,
старший викладач
кафедри

Клочко О.О.

Завідувачі кафедр

Кузікова С.Б.,
Павлущенко
Н.М.,
Дегтяренко Т.М.

Завідувач кафедри

Кузікова С.Б.

6. Про волонтерську діяльність
студентів
кафедри
соціальної
роботи
і
менеджменту
соціокультурної діяльності
7. Різне
1. Про результати проведення
акредитаційної експертизи
спеціальностей
012 Дошкільна
освіта (ОР Магістр); 053 Психологія
(ОР Магістр);
016 Спеціальна освіта - третій
(освітньо-науковий) рівень вищої
освіти)
2. Про
організацію
співпраці
кафедри психології з науковими
установами
та
навчальними
закладами України і зарубіжжя

3. Обговорення та затвердження
програм і завдань до вступних
іспитів.

Директор ННІПП
завідувачі
кафедрами

4. Про організацію виробничої
практики студентів 4-го курсу та 2
курсу СТН

Завідувачі кафедри
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Кондратюк С.М.,
Дегтяренко Т.М.,
Козлова О.Г.,
Кузікова С.Б.,
Павлущенко Н.М.,
Поляничко А.А.,
Сбруєва А.А.
Дегтяренко Т.М.,
Кузікова С.Б.,
Павлущенко Н.М.,

Поляничко А.А.
5. Про заходи, щодо запобігання
проявів
хабарництва Директор інституту
співробітниками ННІПП

Кондратюк С.М.

6.
Про
стан
ліквідації
заборгованості студентів ННІПП
денної та заочної форм навчання

Заступник
директора з
навчальної роботи

Колишкіна А.П.

Керівники
наукових
лабораторій

Дегтяренко Т.М.,
Бондаренко
Ю.А.,
Косенко Ю.М.

7. Різне
2. Звіт
керівників
наукових
лабораторій кафедри спеціальної та
інклюзивної освіти
2. Підсумки
проходження
виробничої практики на IV курсі
3. Про результати внутрішнього
моніторингу
якості
освітньої
діяльності у ННІПП
8

9

25 березня
2021 року

29 квітня
2021 року

4. Про підготовку ННІПП до Днів
науки в університеті

Керівники
виробничих
практик
Голова
внутрішнього
моніторингу
якості освітньої
діяльності
Заступник
директора з
наукової роботи

Завідувачі
кафедрами

Боряк О.В.

Вертель А.В.

5.
Про
організацію
профорієнтаційної роботи кафедри
менеджменту освіти та педагогіки
вищої
школи
на
2021-2022
навчальний рік

Завідувач кафедри

Козлова О.Г.

6. Про День відкритих дверей
ННІПП

Заступник
директора з
виховної та
профорієнтаційної
роботи

Іонова І.М.

Завідувачі
кафедрою

Кузіклва С.Б.

Заступник
директора з
наукової роботи

Вертель А.В.

Директор,
заступник
директора з
навчальної роботи

Кондратюк С.М.,
Колишкіна А.П.

7. Різне
1. Про
результати
проведення
акредитаційної
експертизи 053 Психологія (ОР
Бакалавр).
2. Про результати участі студентів
ННІПП у Всеукраїнських конкурсах
наукових робіт та предметних
Олімпіадах
3. Про підготовку документації і
допуск студентів випускних курсів
до державної атестації
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4. Про організацію та результати
попереднього
захисту
кваліфікаційних
робіт
ОР
«бакалавр» на кафедрах

Завідувачі
кафедрами

Дегтяренко Т.М.,
Кузікова С.Б.,
Поляничко А.А.

5. Про організацію навчальної
практики студентів 2 курсу як
освітньо-наукового проекту

Кандидат
педагогічних наук,
доцент кафедри
педагогіки

Коваленко Н.В.

Голова науковометодичної комісії

Тарасова Т.Б.

2. Звіт
керівників
наукових
лабораторій кафедри психології

Керівники
наукових
лабораторій

Кузікова С.Б.,
Дворніченко
Л.Л., Щербакова
І.М.

3. Про
виконання
плану профорієнтаційної роботи та
перспективи набору студентів

Заступник
директора з
виховної та
профорієнтаційної
роботи

6. Різне
1. Про роботу науково-методичної
комісії ННІПП

10

27 травня
2021 року

3.

11

24 червня
2021 року

4. Про проведення відкритих занять
на кафедрах ННІПП у ІІ семестрі
2020-2021 навчального року
5. Про виконання рішень Вченої
ради
Навчально-наукового
інституту педагогіки і психології за
2020-2021 навчальний рік
6. Про затвердження складу
приймальної
комісії
за
спеціальностями інституту
7. Різне
1. Обрання
за
конкурсом
викладацького складу ННІПП
2. Про
результати
державної
підсумкової атестації студентів
ННІПП. Звіти голів ДЕК ОР
«бакалавр»
3. Про
результати
літньої
екзаменаційної сесії 2020-2021
навчального року

Голова науковометодичної комісії

Тарасова Т.Б.

Вчений секретар

Осьмук Н.Г.

Директор ННІПП

Кондратюк С.М.

Директор

Кондратюк С.М.

Голови ДЕК

Голови ЕК

Заступник
директора з
навчальної роботи

Колишкіна А.П.

4. Про виконання планів роботи
кафедр ННІПП

Завідувачі
кафедрами

5. Звіт керівників центрів:
–
Консультативно-методичного
«Довіра»;
• Творчого
розвитку
дитини

Керівники центрів
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Іонова І.М.

Дегтяренко Т.М.,
Козлова О.Г.,
Кузікова С.Б.,
Павлущенко Н.М.,
Поляничко А.А.,
Сбруєва А.А.
Дворніченко
Л.Л.,
Колишкін О.В.,
Рубан Л.І.

«Зернятко»;
Психологічної
«Психолог і Я»
6. Різне
•

допомоги

7.2. План засідань вченої ради
навчально-наукового інституту фізичної культури
п/п
1.

2.

3.

Порядок денний

Питання готують

1. Звіт директора М.О. Лянного про
Директор ННІФК
діяльність ННІФК за 2019/2020
навчальний рік.
2. Про затвердження плану роботи
Директор ННІФК
ННІФК та плану роботи засідань
вченої ради на 2020/2021 навчальний
рік.
Заступник директора з
3. Про
затвердження
плану
навчально-методичної
навчальної роботи та навчальнороботи, голова навчальнометодичної ради у ННІФК на
методичної ради
2020/2021 навчальний рік.
4. Звіт комісії з дотримання
Голова комісії
академічної
доброчесності
викладачами та студентами ННІФК.
5. Про затверження плану роботи
Голава комісії
комісії з якості освіти у ННІФК.
6. Про організацію проведення
Директор ННІФК
загальних
зборів
та
посвята
першокурсників усіх спеціальностей
ННІФК.
Директор ННІФК
7. Про організацію і проведення дня
відкритих дверей.
8. Різне.
1. Про
затвердження
плану
Заступник директора
профорієнтаційної роботи в ННІФК
зі спортивної роботи та
на 2020/2021 навчальний рік
профорієнтації
2. Про організацію виховної роботи в
Заступник директора з
ННІФК і затвердження плану
виховної роботи
виховної роботи на 2020/2021
навчальний рік
3. Про затвердження груп ПСМ, Завідувачі кафедрами ТМС,
секцій і роботу тренерів-викладачів.
СДФВ, ТМФК, ТГРС
4. Затвердження тем кваліфікаційних
та магістерських робіт студентів
Заступник директора
денної форми навчання..
з наукової роботи та
5. Різне.
інформатизації
1. Обрання
за
конкурсом
викладацького складу ННІФК.
2. Про
організацію
роботи

Учений секретар ради
Директор ННІФК
37

Дата
проведення

31 серпня
2020 року

вересень
2020 року

4.

підготовчого відділення.
3. Про організацію НДР в ННІФК і
Заступник директора
затвердження
плану
НДР
на
з наукової роботи та
2020/2021 навчальний рік.
інформатизації
4. Про організацію спортивнозаступник директора
масової роботи в ННІФК та участі
зі спортивної роботи та
студентів у міських та обласних
профорієнтації
змаганнях серед ЗВО.
5. Про організацію проведення на Завідувач кафедри ЗФТРЕ
базі ННІФК, V Всеукраїнського
відкритого чепміонату з масажу і ІV
форуму масажних технологій по
кафедрі ЗФТРЕ та V Регіонального
Завідувач кафедри
учнівського конкурсу з основ
ГЗМБОФК
громадського
здоров’я
імені
М. М. Васюка по кафедрі ГЗМБОФК
6. Різне.
1. Про діяльність студентського
Студенський директор
самоврядування в ННІФК на 20202021 навчальний рік
2.
Про
стан
викладання
в Завідувач кафедри
університеті навчальної дисципліни
«фізичне виховання».
3. Звіт про діяльність лабораторії
Керівники лабораторій
інноваційних
корекційнорозвивальних
технологій
арттехнологій
та
ерготерапії
і
лабораторії
оздоровчореабілітаційних технологій.
4. Затвердження тем та керівників
Завідувачі кафедр
кваліфікаційних і магістерських
робіт студентів заочної форми
навчання.
5. Затвердження екзаменаційних
Завідувачі кафедр
білетів, тестових завдань випускних
іспитів магістрів 6 курсів денної і
заочної
форм
навчання
усіх
спеціальностей ННІФК.
6. Про організацію проведення V
Всеукраїнської науково-практичної
Відповідальні за
конференції з міжнародною участю
проведення
«Актуальні питання охорони праці,
здоров’язбереження та реалізації
інклюзивної освіти в умовах сучасної
школи», VІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів та
молодих
учених
«Безпека
життєдіяльності
в
освітньому
середовищі»,
VІ
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
«Проблеми
здоров’я,
фізичної
терапії, реабілітації та ерготерапії,
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жовтень
2020 року

листопад 2020
року

5.

6.

VІ
Всеукраїнської
науковопрактичної конференції «Стан та
перспективи сучасного туризму»,
Обласного
семінару-практикуму
Сумського
осередку
ВГО
Української асоціація корекційних
педагогів.
7. Різне.
1. Про організацію і підсумки
Завідувачи кафедр
наукової роботи на кафедрах ННІФК
за 2020 рік.
2. Про
організацію
зимової
Заступник директора з
екзаменаційної сесії і підсумкового
навчально-методичної
контролю та ліквідацію академічної
роботи
заборгованості студентів ННІФК, методист заочного відділу
денної та заочної форми навчання.
3. Про стан підготовки студентських
Завідувачі кафедр
наукових робіт до участі у
Всеукраїнському
конкурсі
за
спеціальностями ННІФК.
4. Про організацію платних послуг у
ННІФК (курси масажистів, навчальні
Завідувачи кафедр
курси з плавання, логопедична та
психологічна допомога, підвищен-ня
кваліфікації тренерів) та організацію
з
підготовки
робітничих
спеціальностей «Молодша медична
сестра по догляду за хворими»,
«Косметик»,
«Візажист»,
«Охоронник» «Інструктор з фітнесу».
5. Різне.

1. Про
підсумки
зимової
екзаменаційної
сесії
студентів
ННІФК денної форми навчання.
2. Про планування та проведення
відкритих занять на кафедрах ННІФК
у 2020-2021 навчальному році та їх
проведення у І семестрі.
3. Звіти голів ЕК другого освітнього
рівня всіх спеціальностей, ОПП,
магістрів денної та заочної форми
навчання ННІФК.
4. Про діяльність ресурсного центру,
Навчально-наукового
центру
та
наукової лабораторії при кафедрі
ГЗМБОФК.
5. Про організацію та проведення в
ННІФК ІІІ Регіонального науковопрактичного фестивалю

грудень
2020 року

Заступник директора з
навчально-методичної
роботи
Завідувачі кафедр

Завідувачі кафедр

наукові кервіники
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січень
2021 року

7.

8.

9.

«Логофест - 2021».
6. Різне.

Завідувач кафедри
логопедії

1. Про
затвердження
складу
кандидатур предметних, вибіркових,
апіляційних комісій та технічних
секретарів для проведення вступної
компанії на спеціальностях ННІФК
на різних ОР у 2021 році.
2. Про
затвердження
програм
вступних випробувань з фізичної
культури (творчий іспит), для вступу
на І курс, магістратур, паралельного
та за скороченим терміном навчання.
3. Про хід ліквідації заборгованості
студентів ННІФК денній та заочній
формі навчання.
4. Про організацію та проведення в
ННІФК ІІІ Регіональної науковопрактичної конференції «Актуальні
питання естетичної реабілітації».
5. Про організацію проведення Дня
відкритих дверей у ННІФК.
6. Різне.

Директор ННІФК

Директор ННІФК,
голови комісій

Заступник директора з
навчально-методичної
роботи

лютий
2021 року

Завідувачі кафедр

директор ННІФК
1. Про організацію проведення в
Директор ННІФК
ННІФК у квітні 2021 року
Всеукраїнського
конкурсу
студентських наукових робіт з
фізичної терапії та єрготерапії на
базі ННІФК.
2. Про підготовку до участі та участь
Відповідальні за
студентів спеціальностей ННІФК у
підготовку студентів до
Всеукраїнських
предметних
олімпіади
олімпіадах.
3. Про затвердження екзаменаційних
білетів ЕК на спеціальностях ННІФК
Заступник директора з
ОР «бакалавр» у 2021 році.
навчальної роботи,
4. Про підсумки профорієнтаційної
Завідувачі кафедр
роботи у ННІФК.
5. Про організацію проведення ХІ
Заступник директора зі
Всеукраїнської науково-практичної спортивно-масової роботи
конференції «Освіта і здоров’я» по
та профорієнтації
кафедрі МБОФК та ІІІ Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Індустрія туризму і гостинності:
Завідувачі кафедр
досвід, проблеми, перспективи».
6. Різне.
1. Про організацію проведення в
Заступник директора з
ННІФК
у
травня
ІІ
туру
наукової роботи та
Всеукраїнської предметної олімпіади
інформатизації
з фізичної терапії та єрготерапії на
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березень
2021 року

10.

11.

базі ННІФК.
2. Про результати участі студентів
ННІФК у Всеукраїнських конкурсах
студентських наукових робіт та
предметних олімпіадах.
3. Про організацію та результати
попереднього
захисту
кваліфікаційних робіт ОР «бакалавр»
заочної форми навчання на кафедрах
ННІФК.
4. Про затвердження розкладу та
організації роботи ЕК на ОР
«бакалавр» спеціальностей ННІФК у
2021 році.
5. Про організацію проведення у
травні ХХІ Міжнародної науковопрактичної конференції, молодих
вчених «Сучасні проблеми фізичного
виховання різних груп населення» та
V
Всеукраїнської,
студентської
науково-практичної
конференції
«Актуальні проблеми корекційної
педагогіки, психології та реабілітації.
6. Різне.
1. Про результати виконання плану
науково-дослідної роботи у ННІФК у
2020-2021 навучальному році
2. Про результати виконання плану
виховної роботи у ННІФК у 20202021 навчальному році
3. Про
попередній
розподіл
навчального навантаження серед
викладачів кафедр ННІФК на 20212022 навчальний рік та підготовку
ПВС кафедр до участі у конкурсі
2022 року.
4. Про проведення відкритих занять
на кафедрах ННІФК у ІІ семестрі
2020-2021 навчального року
5. Про організацію та результати
попереднього захисту дипломних
робіт ОР «бакалавр», денної форми
навчання на випускових кафедрах.
6. Про организацію проведення V
Всеукраїнської науково-практичної,
студентської
конференції
з
міжнародною участю «Актуальні
проблеми корекційної педагогіки,
психології та реабілітації».
7. Різне.
1. Обрання
за
конкурсом
викладацького складу ННІФК.

Директор ННІФК

Завідувачі кафедр
квітень
2021 року
Заступник директора з
навчально-методичної
роботи
Завідувачі кафедр

Заступник директора з
наукової роботи та
інформатизації
Заступники директора з
виховної роботи
Завідувач кафедри
травень
2021 року
Завідувач кафедри
Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
логопедії

Секретар ради
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2. Звіти голів ЕК всіх спеціальностей
і форм ННІФК.
Голови ЕК
3. Про результати виконання плану
навчально-методичної
роботи Заступник директора з
ННІФК у 2020-2021 навчальному навчальної роботи та
році
голова методичної ради
4. Про результати виконання плану
профорієнтаційної роботи у ННІФК
Заступник директора зі
та про результати виступів студентів
спортивної роботи та
ННІФК на різних спортивних
профорцєнтації
змаганнях у 2020-2021 навчальному
році
5. Різне.

червень
2021 року

7.3. План засідань вченої ради
навчально-наукового інституту культури і мистецтв
Дата
27 серпня
2020 року

Питання, що розглядаються
Про готовність робочих програм з
дисциплін кафедр на 2020-2021
навчальний рік
2. Про розподіл педагогічного
навантаження на навчальний рік

3. Затвердження плану проведення
концертних та профорієнтаційних
заходів інституту

24 вересня
2020 року

4. Затвердження плану роботи
науково-методичної комісії
5. Затвердження плану наукової
роботи інституту
6. Затвердження плану з виховної
роботи інституту; про затвердження
кураторів академічних груп
1. Уточнення та затвердження тем
кваліфікаційних робіт та творчих
проектів; про відповідальність
керівників, студентів та рецензентів
щодо дотримання академічної
доброчесності
2. Проведення міжнародної науковопрактичної конференції інституту,
випуск збірника тез
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Відповідальний
Директор інституту

Доповідачі
УстименкоКосоріч О. А.

Завідувачі кафедрами

Зав. кафедрами
Заболотний І.П.
Єременко О.В.
Зав’ялова О.К
Заступник директора з Фоломєєва Н. А.
концертної та
профорієнтаційної
роботи інституту
Голова науковоРуденко О. Ф.
методичної комісії
Заступник директора з Петренко М. Б.
наукової роботи
Заступник директора з Коробова К. С.
виховної роботи
Директор інституту,
Зав. кафедрами
заступник директора з Заболотний І.П.
навчально-виховної
Єременко О.В.
роботи
Зав’ялова О.К
Заступник директора з
наукової роботи

Петренко М.Б.

29 жовтня
2020року

26 листопада
2020 року

3. Підготовка до акредитації
спеціальності 023 «Музичне
мистецтво», «Хореографія» за ОКР
магістр

Гаранти освітніх
програм

Енська О.Ю.
УстименкоКосоріч О.А.

4. Проведення інструктажу з
пожежної
безпеки
5.Про оновлення інформації на сайті
інституту

Директор інституту

УстименкоКосоріч О.А.,

Заступник директора з
виховної роботи

Коробова К.С.

1. Про стан ведення документації
викладачами на кафедрах за
результатами перевірки

Директор інституту.
Заступника з
навчальної роботи

УстименкоКосоріч О.А.
Руденко О.Ф.

2. Про діяльність студентського
самоврядування в навчальнонауковому інституті культури і
мистецтв
3. Про результати моніторингу якості
освіти в навчально-науковому
інституті культури і мистецтв за
підсумками літньої екзаменаційної
сесії та міжсесійної атестації
студентів
4. Про профорієнтаційну роботу на
кафедрах навчально-наукового
інституту культури і мистецтв

Голова студентського
самоврядування,
заступник директора з
виховної роботи
Директор, заступник
директора з
навчальної роботи

Луцик А.
Коробова К.С.

5. Про діяльність ради роботодавців

Гаранти освітніх
програм,
Голови ради
роботодавців

Зав. кафедрами

УстименкоКосоріч О. А.,
Руденко О.Ф.

Зав. кафедрами
Заболотний І.П.
Єременко О.В.
Зав’ялова О.К

Енська О.Ю.
УстименкоКосоріч О.А.,
Восьмерик І. О.,
Даниленко О.Г.
1. Про підготовку та проведення
Директор.
Устименкозимової заліково-екзаменаційної сесії заступник директора з Косоріч О. А.,
навчальної роботи
Руденко О.Ф.
2.Про заходи, щодо запобігання
Директор інституту,
проявів хабарництва співробітниками запрошений гість
під час проведення заліковоекзаменаційної сесії

УстименкоКосоріч О. А.,
Мироненко Т.

3. Про організацію самостійної роботи Директор.
студентів денної та заочної форм
заступник директора з
навчання
навчальної роботи

УстименкоКосоріч О. А.,
Руденко О.Ф.

4. Про допуск до захисту
кваліфікаційних робіт та творчих
проектів, призначення рецензентів.
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Директор.
зав. кафедрами

УстименкоКосоріч О. А.,
Єременко О.В.
Заболотний І.П.
Зав’ялова О.К.

24 грудня
2020 року

28 січня
2021року

25 лютого
2021 року

25 березня
2021 року

5. Про організацію та роботу
викладачів за дистанційною формою
навчання
1. Про підготовку та випуск
щорічного збірника наукових статей
студентів, магістрантів та аспірантів
«Мистецькі пошуки».
2. Участь студентів у творчих
конкурсах різних півнів

Завідувачі кафедр

Єременко О.В.
Заболотний І.П.
Зав’ялова О.К.
Заступник директора з Петренко М.Б.
наукової роботи

4.Про результати перевірки
документації на кафедрах (протоколи
засідань, індивідуальні плани
викладачів, тощо)
1. Про підготовку Дня відкритих
дверей інституту (квітень 2021року)

Директор, заступник
директора з
навчальної роботи

Заступник директора з Фоломєєва Н.А.
концертної та
профорієнтаційної
роботи
3. Стан виконання кваліфікаційних
Заступник директора з Руденко О.Ф.
робіт; наукова робота студентів
навчальної роботи,
Єременко О.В.
зав. кафедрами
Заболотний І.П.
Зав’ялова О.К.
1. Про перспективи наукової та
Директор,
Устименкоміжнародної роботи інституту
заступник директора з Косоріч О. А.,
наукової роботи
Петренко М. Б.
2. Про підсумки зимової заліковоЗаступник директора з Руденко О.Ф.
екзаменаційної сесії студентів, заходи навчальної роботи
щодо підвищення якості успішності
3. Про підготовку та проведення
Заступник директора з Петренко М. Б.
студентської наукової конференції.
наукової роботи
УстименкоКосоріч О. А.,
Руденко О.Ф.

Директор, заступник
Устименкодиректора з
Косоріч О. А.,
концертної та
Фоломєєва Н. А.
профорієнтаційної
роботи інституту
2. Про підсумки самостійної роботи Заступник директора з Руденко А.Ф.
студентів
навчальної роботи
3.
Про
затвердження
програм Директор, зав. зав.
Устименковступних екзаменів та творчих кафедрами
Косоріч О.А.,
конкурсів та матеріалів до них на 2021
Єременко О.В..
рік.
Заболотний І.П.
Зав’ялова О.К.
1. Про профорієнтаційну роботу Заступник директора з Фоломєєва Н. А
колективу інституту: результати
концертної та
профорієнтаційної
роботи інституту
2.
Про
затвердження
складу Директор, зав.
Устименкоприймальної
комісії
за кафедрами
Косоріч О.А.,
спеціальностями інституту
Єременко О.В.
Заболотний І.П.
Зав’ялова О.К
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3.
Про
участь
студентів
у Директор інституту,
творчих конкурсах та фестивалях завідувачі кафедр
різних рівнів
29 квітня
2021 року

27 травня
2021 року

24 червня
2021 року

УстименкоКосоріч О.А.,
Єременко О.В.
Заболотний І.П.
Зав’ялова О.К
1.Про
особливості
організації Заступник директора з Руденко О.Ф.
навчального процесу зі студентами- навчальної роботи
заочниками
2.Про
допуск
до
захисту Заступник директора з Руденко О.Ф.,
кваліфікаційних робіт а творчих навчальної роботи,
Єременко О.В.
проектів, призначення рецензентів
зав. кафедрами
Заболотний І.П.
Ніколаі Г.Ю.
Зав’ялова О.К

3.Про підсумки проходження практик Заступник директора з
студентами 4-5 курсів
навчальної роботи,
керівники практик
4. Про підготовку до літньої заліково- Заступник директора з
екзаменаційної сесії
навчальної роботи

Руденко О.Ф.,
Крамська С.Г.,
Бірюкова Л.А.
Руденко О.Ф.

5.Про заходи, щодо запобігання
проявів хабарництва співробітниками
під час проведення заліковоекзаменаційної сесії
1.Про стан підготовки до підсумкової
атестації

Директор інституту,
запрошений гість

УстименкоКосоріч О. А.,
Мироненко Т.

Директор, заступник
директора з
навчальної виховної
роботи
2. Допуск до підсумкової атестації Зав. кафедрами
студентів-випускників з фахових
дисциплін
3.Про
організацію
роботи Директор
приймальних комісій

УстименкоКосоріч О.А.,
Руденко О.Ф.

1.Про підсумки роботи 2020-2021 Директор
навчального року та підготовка до
нового навчального року
2.
Про
результати
проведення Директор інституту,
підсумкової атестації, звіти голів ЕК голови ЕК
та викладачів-екзаменаторів.

3.
Про
результати
літньої Директор інституту
екзаменаційної сесії 2020 – 2021
навчального року
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Єременко О.В.
Заболотний І.П.
Зав’ялова О.К
УстименкоКосоріч О.А.,
УстименкоКосоріч О.А.,
УстименкоКосоріч,
Єременко О.В.
Зав’ялова О.К

УстименкоКосоріч
О.А.

Дата
27серпня
1.
2020року
2.
3.

4.

5.
6.

7.

7.4. План засідань вченої ради
навчально-наукового інституту історії та філософії
Питання, що розглядаються
Відповідальний за
Доповідачі
виконання
Про підсумки роботи колективу інституту у
Директор інституту
Подрєз Ю.В.
2019-2020 навчальному році та завдання на
2020-2021 навчальний рік
Затвердження графіку та плану роботи вченої Директор інституту
Подрєз Ю.В.
ради.
Затвердження плану науково-дослідної роботи Заступник директора
Вовк О.В.
ННІ історії та філософії у 2020-2021
з науково-дослідної
навчальному році
роботи
Затвердження плану виховної та
Заступник директора
Жуков О.В.
позанавчальної роботи ННІ історії та
з навчально-виховної
філософії у 2020-2021 навчальному році
роботи
Затвердження плану роботи навчальноГолова НМК
Моцак С.І.
методичної комісії.
Затвердження плану профорієнтаційної
Директор інституту
Подрєз Ю.В.
роботи ННІ історії та філософії ву2020-2021
навчальному році
Про затвердження робочих програм.
Директор інституту
Подрєз Ю.В.

8. Різне.

Директор інституту

24
вересня 1.Про профорієнтаційну роботу в інституті
2020 року
2. Звіт про проведені заходи в інституті.
3. Про організацію та проведення Дня
відкритих дверей в інституті
4. Про підготовку до акредитації
спеціальності 081 ОР Бакалавр
5. Звіт завідуючого кафедрою всесвітньої
історії, міжнародних відносин та
методики навчання історичних
дисциплін за 5 років перебування на
посаді
6. Про підготовку святкування дня
Інституту
7. Різне.
29 жовтня 1. Про організацію відкритих занять в
2020 року інституті
2. Адаптація студентів 1 курсу в умовах
кредитно-трансферної системи навчання.
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Подрєз Ю.В
Подрєз Ю.В.

Директор інституту
Заступник директора
з науково-дослідної
роботи
Директор інституту

Вовк О.В.
Подрєз Ю.В.

Завідувач кафедри

Іваній О.М.

Завідуючий
Михайличенко
кафедрою всесвітньої
О.В.
історії, міжнародних
відносин та методики
навчання історичних
дисциплін
Директор інституту
Подрєз Ю.В
Директор інституту
Заступник директора
з навчально-виховної
роботи
Заступник директора
з навчально-виховної
роботи

Подрєз Ю.В
Жуков О.В.
Жуков О.В.

3. Про хід навчального процесу в
магістратурі за спеціальностями Інституту.
4. Результати контролю якості викладання в
ННІ історії та філософії.
5. Про затвердження тем бакалаврських,
магістерських робіт денної та заочної форм
навчання.
6. Різне.
26
листопада
2020 року

1. Про хід написання бакалаврських і
магістерських робіт студентами
інституту.

Заступник директора
з навчально-виховної
роботи
Заступник директора
з навчально-виховної
роботи
Завідувачі кафедр

Директор ННІ
історії та філософії
Завідувачі кафедр

2. Про проведення конкурсу
студентських наукових робіт та
Студентської олімпіади з історії.
3. Різне.

Жуков О.В.
Жуков О.В.
Бугрій В.С.,
Михайличенко
О.В.,
Іваній О.М.,
Подрєз Ю.В.
Бугрій В.С.,
Михайличенко
О.В.,
Іваній О.М.,
Вовк О.В.

Заступник директора
з науково-дослідної
роботи
Директор ННІ історії Подрєз Ю.В.
та філософії
24 грудня 1. Про результати проведення попереднього Завідувачі кафедр
Бугрій В.С.,
2020 року захисту кваліфікаційних робіт ІІ рівня
Михайличенко
акредитації
О.В.,
Іваній О.М.
2. Аналіз роботи кураторів академічних груп
в першому семестрі 2020-2021 навчального
року
3. Про результати наукової діяльності
викладачів та кафедр ННІ історії та філософії
у 2020 році

Заступник директора
з навчально-виховної
роботи
Завідувачі кафедр

4. Про готовність кафедр інституту до
зимової екзаменаційної сесії 2020-2021
навчального року

Завідувачі кафедр

5. 6. Різне
28 січня
2021 року

Директор ННІ
історії та філософії

1. Про профорієнтаційну роботу в
інституті
2. Аналіз результатів зимової
екзаменаційної сесії 2020-2021
навчального року
3. Про результати захисту магістерських
робіт Інституту.
4. Про проведення відкритих занять
викладачами ННІ історії та філософії.
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Директор ННІ історії
та філософії
Заступник директора
з навчально-виховної
роботи
Директор ННІ історії
та філософії
Директор ННІ
історії та філософії

Жуков О.В.
Бугрій В.С.,
Михайличенко
О.В.,
Іваній О.М.,
Снєгірьов І.О.
Бугрій В.С.,
Михайличенко
О.В.,
Іваній О.М.,
Снєгірьов І.О.
Подрєз Ю.В.
Подрєз Ю.В.
Жуков О.В.
Подрєз Ю.В.
Подрєз Ю.В.

5. Про результати проведення конкурсу
студентських наукових робіт та
Студентської олімпіади з історії.
6. Про хід написання бакалаврських
магістерських робіт студентами
інституту.
7. Про підготовку до вступної кампанії в
ННІ історії та філософії на 2020-2021
навчальний рік
8. Різне.
25 лютого 1. Про перспективи діяльності ННІ історії та
2021 року філософії в другому семестрі 2020-2021
навчального
2. Про підготовку до державних екзаменів та
затвердження програм державних екзаменів
за ОР «Бакалавр».
3. Про результати проходження практики
студентами 081 Право ОР Бакалавр
4. Різне.

2. Про результати проведення виробничої
практики студентів IV курсу.
3. Про організацію та проведення
Студентської наукової конференції.

5. Різне
29 квітня 1. Про готовність до захисту курсових робіт
2021 року та передзахист бакалаврських і магістерських
робіт.

діяльність
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Директор ННІ історії
та філософії
Директор ННІ історії
та філософії

Подрєз Ю.В.

Бугрій В.С.,
Михайличенко
О.В.,
Іваній О.М.,
Директор ННІ історії Подрєз Ю.В.
та філософії

Подрєз Ю.В.

Завідувач кафедрою

Іваній О.М.

Директор ННІ історії
та філософії
Завідувачі кафедр

Подрєз Ю.В.

Відповідальний
методист
Заступник директора
з науково-дослідної
роботи
Організатор

4. Про підсумки проведення VІІ
Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Актуальні питання методики
викладання суспільних та гуманітарних
дисциплін в умовах розбудови сучасної
школи».

3. Про
профорієнтаційну
інституті

Вовк О.В.

Голови ЕК

25 березня 1. Про готовність бакалаврських і
2021 року магістерських робіт та організацію їх перед
захисту.

2. Про підготовку до літньої екзаменаційної
сесії 2020-2021 навчального року

Заступник директора
з науково-дослідної
роботи
Завідувачі кафедр

Директор ННІ історії
та філософії
Завідувачі кафедр

Заступник директора
з навчально-виховної
роботи
в Директор ННІ історії
та філософії

Бугрій В.С.,
Михайличенко
О.В.,
Іваній О.М.,
Моцак С.І.
Вовк О.В.
Моцак С.І.

Подрєз Ю.В.
Бугрій В.С.,
Михайличенко
О.В.,
Іваній О.М.,
Жуков О.В.
Подрєз Ю.В.

4. Про готовність та методичне забезпечення
виробничої практики магістрантів.
5. Про підготовку до державних екзаменів та
їх організаційно-методичне забезпечення.
6. Про склад комісій для організації вступних
кампаній 2021 року
7. Різне.
27 травня 1. Про підготовку до екзаменаційної сесії та
2021 року державних екзаменів на денній та заочній
формах навчання.
2. Звіт голови НМК про роботу комісії в
2020-2021 роки
3. Про результати проведення ІV
Міжнародної конференції « Реалії та
перспективи розбудови правової держави в
Україні та світі»

Директор ННІ історії
та філософії,
Відповідальний
методист
Голови ЕК

Подрєз Ю.В.
Моцак С.І.

Директор ННІ історії
та філософії
Директор ННІ історії
та філософії
Директор ННІ історії
та філософії
Голови ЕК
Голова методичної
ради
Завідувачі кафедр

Подрєз Ю.В.

4. Про готовність до захисту бакалаврських
робіт.

Завідувачі кафедр

5. Звіт кафедр інституту про діяльність
студентських проблемних груп, наукових
гуртків.
6. Різне.

Заступник директора
з науково-дослідної
роботи
Директор ННІ історії
та філософії

24 червня 1.Про результати державних екзаменів та
Голови ЕК
2021 року захисту бакалаврських робіт – звіти голів ДЕК
2.Про виконання навчального навантаження
Завідувачі кафедр
викладачами кафедр у 2020– 2021 навчальному
році та готовність робочих програм до нового
навчального року
3. Аналіз роботи кураторів академічних груп у Заступник директора
2020-2021 навчальному році
з навчально-виховної
роботи
4. Про результати літньої екзаменаційної сесії Директор ННІ історії
та підсумки 2020-2021 навчального року
та філософії
5. Про підсумки проведення профорієнтаційної Директор ННІ історії
роботи викладачами кафедр у 2020-2021
та філософії
навчальному році
6.Різне.
Директор ННІ історії
та філософії
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Подрєз Ю.В.
Подрєз Ю.В.
Моцак С.І.
Бугрій В.С.,
Михайличенко
О.В.,
Іваній О.М.,
Снєгірьов І.О.
Бугрій В.С.,
Михайличенко
О.В.,
Іваній О.М.,
Вовк О.В.
Подрєз Ю.В.

Бугрій В.С.,
Михайличенко
О.В.,
Іваній О.М.,
Снєгірьов І.О.
Жуков О.В.
Подрєз Ю.В.
Подрєз Ю.В.
Подрєз Ю.В.

Дата
1.
Серпень
2020
року

2.

3.

4.

5.
1.

2.
Вересень
2020
року

3.
4.

5.
6.
1.
2.
Жовтень
2020
року

3.
4.
1.

Листопад
2020
року

2.
3.
4.
5.
6.

7.7.План засідань вченої ради факультету іноземної
та слов’янської філології
Питання, що розглядаються
Доповідачі
Затвердження плану роботи Вченої ради факультету Коваленко А.М.
іноземної та слов’янської філології СумДПУ імені
А.С. Макаренка на 2020-2021 навчальний рік
Затвердження плану роботи науково-методичної комісії
Семеног О.М.
факультету іноземної та слов’янської філології на 20202021 навчальний рік
Затвердження планів виховної та наукової роботи Голубкова Н.Л.,
факультету іноземної та слов’янської філології на 2020- Кириленко Н. І.
2021 навчальний рік
Голубкова Н.Л.,
Затвердження кураторів груп на 2020-2021 навчальний
Кириленко Н. І.
рік
та планів кураторів
Голубкова Н.Л.,
Про результати поселення студентів у гуртожиток
Кириленко Н. І.
Про організацію виробничої практики магістрантів за
Захарова В.А.
спеціальностями 014 Середня освіта та 035 Філологія.
Подосинникова
Г.І.
Про результати фольклорної та діалектологічної практик
Кириленко Н.І.,
на факультеті іноземної та слов’янської філології
Брага І.І.
Затвердження плану профорієнтаційної роботи
Коваленко А.М.
Про підготовку до акредитації освітньо-професійних
Семеног О.М.
програм Середня освіта (Українська мова і література. Школяренко В.І.
Англійська мова) другого рівня вищої освіти, Середня
Іванова І.Б.
освіта (Українська мова і література. Англійська мова),
Середня освіта (Російська мова і зарубіжна література),
Середня освіта (Німецька та англійська мови), Середня
освіта (Французька та англійська мови) першого рівня
вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта галузі
знань 01 Освіта/Педагогіка.
Про співпрацю зі стейкхолдерами.
Завідувачі кафедр
Про формування освітньої траєкторії студентів.
Коваленко А.М.
Затвердження тем магістерських кваліфікаційних робіт, Завідувачі кафедр
виконавців, наукових керівників
Голубкова Н. Л.,
Про адаптацію студентів 1 курсу Про стан і перспективи
Кириленко Н. І.
науково-дослідної роботи студентів
Про організацію та проведення наукових конференцій та Голубкова Н. Л.,
семінарів.
Кириленко Н. І.
Про академічну доброчесність
Козлова В.В.
Про підсумки виробничої практик магістрантів за
Захарова В.А.
спеціальністю 014 Середня освіта та 035 Філологія.
Подосиннікова
Про якість методичного забезпечення навчального
Г.І.
процесу на факультеті іноземної та слов’янської філології
Семеног О.М.
Про виконання програми «Кадри»
Завідувачі кафедр
Про заходи щодо адаптації та збереження контингенту
Заступники
студентів.
декана
Про результати проведення щорічного науковоГерман В.В.,
методичного семінару магістрантів
Громова Н.В.,
Про готовність екзаменаційної документації до
Кириленко Н.І.
кваліфікаційних іспитів («магістр»)
Завідувачі кафедр
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Грудень
2020
року

Січень
2021
року

Лютий
2021
року

Березень
2021
року

Квітень
2021
року

1. Про стан успішності та навчальної дисципліни на
Кириленко Н.І.,
факультеті іноземної та слов’янської філології.
Голубкова Н.Л.
2. Про готовність екзаменаційної документації до зимового Завідувачі кафедр
підсумкового контролю
3. Про роботу науково-дослідних лабораторій Керівники
Керівники
лабораторій
лабораторій
4. Про проведення та підсумки Міжнародного конкурсі Завідувач кафедри
імені П. Яцика та Т. Шевченка
української мови і
літератури
5. Про редакційно-рецензійну діяльність викладачів.
6. Про співпрацю зі школами, МАН та іншими закладами
України.
7. Про акредитацію освітньо-професійних програм.
1. Про результати зимової екзаменаційної сесії на
факультеті іноземної та слов’янської філології
2. Про результати проведення студентських олімпіад та
конкурсу студентських наукових робіт на факультеті
іноземної та слов’янської філології
3. Про співпрацю з науковими установами НАН України та
закладами вищої освіти.
4. Про роботу в університетському репозитарії.
5. Про результати анкетування студентів.
1. Про організацію виробничої практики студентів на 4
курсі.
2. Про стан виховної та соціальної роботи на факультеті
іноземної та слов’янської філології Про підсумки
наукової роботи кафедр факультету іноземної та
слов’янської філології за 2020 рік
3. Про роботу гуртків та проблемних
4. Про співпрацю з випускниками факультету.
1. Про підготовку до проведення студентських днів науки
на факультеті іноземної та слов’янської філології
2. Про колективні наукові теми на факультеті іноземної та
слов’янської філології
3. Про міжнародну діяльність на факультеті іноземної та
слов’янської філології
4. Про стан роботи з обдарованою молоддю

5. Про використання елементів дистанційного навчання на
факультеті (завідувачі кафедр).
1. Про організацію та проведення випускних іспитів на
факультеті
іноземної
та
слов’янської
філології
(«бакалавр»)
2. Інноваційна науково-дослідна робота та підвищення
професійного рівня викладачів.
3. Про колективні наукові теми на факультеті іноземної та
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Завідувачі кафедр
Завідувачі кафедр
Гаранти програм
Кириленко Н.І.,
Голубкова Н.Л.
Кириленко Н.І.,
Голубкова Н.Л.
Завідувачі кафедр
Завідувачі кафедр
Заступники
декана
Громова Н.В.,
Дука М.В.
Голубкова Н.Л.,
Кириленко Н. І.
Завідувачі кафедр
Голубкова Н.Л.,
Кириленко Н. І.
Голубкова Н.Л.,
Кириленко Н. І.
Завідувачі кафедр
Завідувачі кафедр
Іванова І.Б.,
Семеног О.М.,
Школяренко В.І.,
Багацька О.В.,
Боряк Н.О.
Завідувачі кафедр
Голови ЕК
Завідувачі кафедр
Завідувачі кафедр

Травень
2021
року

Червень
2021
року

слов’янської філології
4. Про профорієнтаційну роботу.
1. Про результати конкурсу студентських наукових робіт на
факультеті іноземної та слов’янської філології
2. Звіт ради самоврядування факультету іноземної та
слов’янської філології.
3. Про організацію фольклорної та діалектологічної практик
на факультеті
4. Звіт про виробничу практику студентів 4 курсу.
1. Підсумки роботи факультету іноземної та слов’янської
філології в 2020-2021 навчального року
2. Підсумки роботи науково-методичної комісії факультету
іноземної та слов’янської філології

Коваленко А.М.
Голубкова Н. Л.,
Кириленко Н. І.
Декан
студентського
самоврядування
Керівники
практик
Завідувачі кафедр
Коваленко А. М.
Семеног О.М.

7.8.План засідань вченої ради фізико-математичного факультету
Дата
проведення

28 серпня
2020 року

Питання, що розглядаються

Доповідачі

1. Про готовність факультету до роботи та завдання
на 2020 - 2021 навчальний рік

Декан факультету

2. Результати профорієнтаційної роботи 2019-2020
навчального року
Результати літньої вступної кампанії за ОР бакалавр
та магістр.
Затвердження плану профорієнтаційної роботи на
2020-2021 навчальний рік

Декан факультету,
завідувачі кафедрами

3. 3атвердження планів роботи деканату, фізикоматематичного факультету, методичної комісії,
виховної роботи, наукової роботи на 2020-2021
навчальний рік
4. Про надання дозволу на читання лекційних курсів
викладачам фізико-математичного факультету, які
не мають наукових ступенів і вчених знань.

Декан факультету,
заступники декана,
голова методичної комісії

Декан факультету,
завідувачі кафедрами

5. Різне
24 вересня
2020 року

1. Затвердження тем кваліфікаційних робіт
студентів денної форми навчання на 2020-2021
навчальний рік
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Завідувачі кафедрами,
голова методичної комісії

2. Про організацію педагогічної (виробничої)
практики студентів ОР магістр 2-го року навчання.
Затвердження положень про педагогічну практику.

Завідувачі кафедрами,
методисти

3. Затвердження робочих програм навчальних
дисциплін на 2020-2021 навчальний рік

Декан факультету,
завідувачі кафедрами

4. Різне
1. Про особливості роботи методичної комісії
факультету та її роль в організації навчального
процесу
29 жовтня
2020 року

2. Обрання кандидатур професорськовикладацького складу за конкурсом
3. Про організацію педагогічної практики студентів
ОР «Магістр» 2-го року навчання

голова
методичної
комісії
Декан факультету

Завідувачі кафедрами

4. Різне
Заступник декана з
виховної роботи, куратори

1. Адаптація студентів І курсу

26 листопада
2020 року

2. Аналіз результатів атестації студентів факультету

Декан
факультету

3. Про затвердження тем кваліфікаційних робіт
студентів заочної форми навчання (ОР Магістр 1-го
року навчання) фізико-математичного факультету

Завідувачі кафедрами

4. Результати педагогічної практики студентів
освітнього рівня «Магістр»

Керівники практик

5. Різне

24 грудня
2020 року

1. Роль студентського самоврядування у освітньому
процесі на фізико-математичному факультеті. Стан
та перспективи покращення навчально-виховної
роботи на факультеті та в гуртожитках

Декан факультету,
заступник декана з
виховної роботи,
студентський декан

2. Про готовність факультету до підсумкової
атестації за 1-й семестр 2020-2021 навчального року

Декан
факультету, завідувачі
кафедрами

3. Обговорення та затвердження звітів
зареєстрованих наукових робіт.
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Керівники наукових тем

4. Результати виробничої практики студентів
освітнього рівня «Магістр» кафедри бізнесекономіки та адміністрування.
5. Звіт голів ЕК освітнього рівня «Магістр»

Керівники практик

Голови ЕК

6. Різне

28 січня
2021 року

1. Аналіз результатів підсумкової атестації
студентів за 1-й семестр 2020-2021 навчального
року
2. Про стан та перспективи науково-дослідної
роботи на факультеті

Декан
факультету, завідувачі
кафедрами
Заступник декана з
наукової роботи

3.Різне

1. Про організацію педагогічної практики в
базових школах та інших навчальних закладах
студентів 4-го курсу

25 лютого
2021 року

Методисти з педагогічної
практики кафедр

2. Звіти академічних консультантів (кураторів) за І
семестр 2020-2021 навчального року

Завідувачі кафедрами,
академічні
консультанти

3. Обговорення та затвердження програм і завдань
до вступних іспитів.

Декан
факультету
завідувачі кафедрами

4. Різне
1. Про підготовку факультету до Днів науки в
університеті.

25 березня
2021 року

2. Про підготовку факультету до підсумкової
атестації та затвердження відповідної документації

Заступник декана з
наукової роботи

Декан факультету,
голова методичної ради,
завідувачі кафедрами

3.Різне
29 квітня
2021 року

1. Результати педагогічної практики студентів 4-го
курсу
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декан
факультету,
методисти

2.Результати атестації студентів факультету.
3. Про розподіл та проведення виробничоознайомчої практики студентів 2 курсу денної
форми навчання кафедри бізнес-економіки та
адміністрування.

Декан
факультету, завідувачі
кафедрами

Керівники практик

4. Різне
1. Про готовність факультету до підсумкової
атестації за 2-й семестр 2020-2021 навчального року
Результати тестування випускників факультету

Декан
факультету,
завідувачі кафедрами

2. Про планування навчальної роботи у 2020-2021
навчальному році

Декан
факультету,
завідувачі кафедрами

3. Про якість підготовки кваліфікаційних робіт,
результати попереднього захисту та затвердження
рецензентів.

Декан
факультету,
завідувачі кафедрами

4. Про результати проведення виробничоознайомчої практики студентів 1 та 2 курсів денної
форми навчання кафедри бізнес-економіки та
адміністрування.

Керівники практик

5. Про особливості проведення профорієнтаційної
роботи кафедр факультету

Декан
факультету,
завідувачі кафедрами

6. Підсумки науково-дослідної роботи студентів на
факультеті за 2020-2021 навчальний рік Про
проведення студентських Днів науки.

Заступник декана з
наукової роботи

27 травня
2021 року

7. Різне
1. Аналіз результатів державної підсумкової
атестації студентів
Звіти голів ЕК
24 червня
2021 року

Декан факультету
Завідувачі кафедрами
голови ЕК

2. Обрання кандидатур професорськовикладацького складу за конкурсом

Декан факультету

3. Результати літньої підсумкової атестації
студентів.

Декан факультету
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4. Про особливості вступної кампанії 2021 року

Декан факультету

5. Різне
7.9. План засідань вченої ради природничо-географічного факультету
Дата
проведення

28 серпня
2020 року

24 вересня
2020 року

22 жовтня
2020 року

Питання, що розглядаються

Відповідальні за
підготовку
Декан

Основні завдання факультету на
2020 – 2021 навчальний рік
Затвердження плану роботи
Декан, голова
науково-методичної
комісії
науковофакультету
методичної комісії
Результати
літньої Декан, завідувачі
екзаменаційної сесії
кафедр
Про виконання рішень Вченої Декан, завідувачі
ради університету, Вченої ради
кафедр
факультету щодо забезпечення
якості освітнього процесу
Організація науково-дослідної
Заступник декана з
роботи студентів та викладачів
наукової роботи
на факультеті у
2020/2021 навчальному році
Організація профорієнтаційної
Декан
роботи факультету
Затвердження тематики
Декан
кваліфікаційних робіт студентів.
Підсумки освітньо-наукової
Завідувач кафедри
діяльності біостаціонару
біології людини та
«Вакалівщина» у 2019/2020
тварин
навчальному році
Затвердження плану роботи
біостаціонару на поточний
навчальний рік.
Дистанційна освіта: навчальноГолова НМК
методичне забезпечення кафедр
факультету.
Організаційно-виховна робота
Заступник декана з
на факультеті
виховної роботи,
(діяльність студентського
студентський декан
самоврядування; виховна
робота, робота в гуртожитку).
Про організацію попереднього
Декан
захисту кваліфікаційних робіт
магістрів
Про навчально-методичне та
технологічне забезпечення
викладання навчальних

Голова НМК
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Доповідачі
Декан
Голова НМК,
завідувачі кафедр
Декан, завідувачі
кафедр
Декан, завідувачі
кафедр

Заступник декана з
наукової роботи,
завідувачі кафедр
Декан, завідувачі
кафедр
Завідувачі кафедр
Завідувач кафедри
біології людини та
тварин

Голова НМК,
завідувачі кафедр
Заступник декана з
виховної роботи,
студентський
декан
Декан, зав.
кафедрами
Голова НМК,
завідувачі кафедр

дисциплін на кафедрах
факультету
Виконання графіку навчального
процесу. Поточна успішність
студентів.

Адаптація студентів І курсу:
поточний стан та проблемні
питання
26
листопада
2020 року

24 грудня
2020 року

28 січня
2021 року

25 лютого
2021 року

Підсумки виробничої практики
студентів ІІ (магістерського)
рівня вищої освіти.
Організація зимової заліковоекзаменаційної сесії.
Про
підготовку
науковопедагогічних кадрів для кафедр
факультету. Стажування та
підвищення
кваліфікації
викладачів.
Підсумки кваліфікаційної
(підсумкової) атестації
здобувачів за освітнім рівнем
магістра.
Особливості
організації
освітнього процесу у другому
семестрі.
Затвердження плану роботи
науково-методичного
центру
«Ботанічний сад СумДПУ імені
А.С.Макаренка» на 2020 рік.
Результати наукової діяльності
кафедр факультету у 2020 році.
Про організацію виробничої
практики студентів І
(бакалаврського) рівня вищої
освіти
Про
хід
підготовки
до
проведення
наукових
конференцій на факультеті у
2021 році

Моніторинг (перегляд) освітніх
програм за спеціальностями
факультету
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Декан, куратори
академічних груп

Декан, куратори
академічних груп

Заступник декана з
виховної роботи,
куратори
академічних груп
Керівники
практики

заступник декана з
виховної роботи,
куратори
академічних груп
Керівники
практики

Декан

Декан

Декан, завідувачі
кафедр

Завідувачі кафедр

Декан

Декан

Декан

Декан

Директор НМЦ
«Ботанічний сад»

Директор НМЦ
«Ботанічний сад»

Заступник декана з
наукової роботи,
завідувачі кафедр
Голова НМК,
керівники практик

Заступник декана з
наукової роботи,
завідувачі кафедр
Голова НМК,
керівники практик

Заступник декана з
наукової роботи,
завідувачі кафедр

Заступник декана з
наукової роботи,
завідувачі кафедр

Декан,
голова НМК,
завідувачі кафедр

Декан,
голова НМК,
завідувачі кафедр

25 березня
2021 року

22 квітня
2021 року

27 травня
2021 року

24 червня
2021 року

Планування навчальних практик
декан
та літньої екзаменаційної сесії.
Підготовка навчальних баз до Завідувачі кафедр,
проведення польових практик.
директор НМЦ
Затвердження
програм «Ботанічний сад».
комплексних
навчальних
практик з біології та географії
Організація
студентської Заступник декана з
наукової
конференції. наукової роботи,
Результати
науково-дослідної завідувачі кафедр
роботи студентів на кафедрах
факультету
Про формування змісту робочих Декан, завідувачі
навчальних планів на 2021-2022
кафедр
навчальний рік
Про
хід
виконання Завідувачі кафедр
кваліфікаційних
робіт
та
підготовки
до
підсумкової
атестації
студентів
І
(бакалаврського) рівня вищої
освіти
Результати проходження
Декан, керівники
виробничої практики
практики
студентами І (бакалаврського)
рівня вищої освіти
Про виконання плану
Декан,
профорієнтаційної роботи
завідувачі кафедр
кафедр факультету.
Перспективи набору.
Про роботу науково-методичної
Декан, голова
комісії факультету у 2020-2021
НМК
навчальному році
Організація
роботи Декан, голови ЕК
екзаменаційних комісій
Про хід екзаменаційної сесії та
Декан
навчальних практик
Обрання за конкурсом на посади
Декан
науково-педагогічних
працівників
Результати
кваліфікаційної
Декан, голови
атестації
студентів
І
екзаменаційних
(бакалаврського) рівня вищої
комісій
освіти
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декан, зав.
кафедрами
Завідувачі кафедр,
директор НМЦ
«Ботанічний сад».

Заступник декана з
наукової роботи,
завідувачі кафедр

Декан, завідувачі
кафедр
Завідувачі кафедр

Декан, керівники
практики

Декан, завідувачі
кафедр
Голова НМК
Голови ЕК
Декан
Декан

Декан, голови
екзаменаційних
комісій

VIII. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ З ПИТАНЬ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Реалізація кадрової політики – один з головних напрямків діяльності Університету,
який охоплює розробку організаційних принципів роботи з людьми, формування та
раціональне використання людських ресурсів, забезпечення ефективного розвитку
кадрового потенціалу; це – одна з базових сфер соціально-економічної політики, оскільки
безпосередньо пов’язана з активізацією людського фактора, реалізацію економічних,
політичних та соціальних програм; це – система теоретичних поглядів, ідей, вимог,
принципів, які визначають основні напрямки роботи з персоналом в Університеті,
спрямована на вирішення виробничих, соціальних і особистих проблем науковопедагогічних працівників і співробітників на різних рівнях відповідальності
№
1

2

3

Зміст заходу

Термін
виконання

8.1. Забезпечення якісного складу науковопедагогічних працівників та
співробітників
Розробка та реалізація Комплексної програми Протягом року
з ефективного використання створеної в
Університеті системи підготовки наукових і
науково-педагогічних кадрів
Аналіз якісного та кількісного складу
працівників, виявлення потреби у персоналі

4

Формування структури та штату

5
6

7

8

9

10

Серпень 2020
року
Серпень 2020
року-січень
2021 року

Реалізація програми адаптації нових науковопедагогічних працівників
Підвищення ефективності роботи аспірантури
й докторантури; розширення напрямів
підготовки наукових та науково-педагогічних
кадрів
Формування резерву управлінських кадрів та
проведення заходів, спрямованих на розвиток
управлінської компетентності
Організація конкурсів на заміщення
вакантних посад, призначення, переміщення
тощо
Розробка та реалізація програми адаптації
нових науково-педагогічних працівників та
співробітників

Протягом року

Реалізація системи рейтингування на основі
об’єктивних показників результативності
діяльності професорсько-викладацького
складу

Протягом року
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Протягом року

Протягом року
Протягом року
Протягом року

Відповідальний

Ректор,
проректори,
керівники
структурних
підрозділів
Ректор,
проректори
Ректор,
проректори,
начальник
плановофінансового
відділу
Завідувачі кафедр
Проректор з
науковопедагогічної
роботи
Ректор, керівники
структурних
підрозділів
Конкурсна
комісія
Відділ кадрів,
керівники
структурних
підрозділів
Комісія з питань
узагальнення
рейтингових
показників

11
12

13
14

15

Заохочення працівників до розвитку
службової кар’єри
Здійснення аналітичної та організаційної
роботи з кадрового менеджменту

Протягом року

Документальне оформлення призначень на
посади працівників університету
Здійснення організаційно-методичного
керівництва та контролю за роботою
персоналу

Протягом року

Реалізація кадрової політики за критеріями
професійного розвитку персоналу:
− компетентність у дорученій сфері освітньої
діяльності;
− сучасна світоглядна й гуманітарна
(культурна та етико-моральна) компетентність
науковців і педагогічних працівників;
− участь у наукових дослідженнях сучасної
фундаментальної та прикладної тематик;
− здатність до універсального, творчого,
соціально-відповідального
мислення
та
загальносистемного визначення результатів
наукового дослідження в контексті світових
соціокультурних процесів;
−
результативність
щодо
створення
зрозумілої
для
студентів
навчальної
літератури;
−
використання
новітніх
навчальноінформаційних технологій;
− знання іноземних мов;
− здатність до комунікації, автономності та
відповідальності;
− спроможність до роботи в умовах
інституціональної відкритості;
−
реалізація
академічної
мобільності
(міжнародної та внутрішньої);
− поведінка, базована на науковому
світогляді, критичному та незалежному
мисленні,
культурній
відкритості
й
толерантності, розвиненому почутті власної
гідності;
− активний спротив корупційним проявам і
плагіату;
− спроможність створювати високий рівень
психологічної комфортності та успішності
науково-педагогічної діяльності;
− ступінь задоволеності студентів якістю
викладання.

Протягом року
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Протягом року

Постійно

Ректор, комісія з
нагород
Проректори,
керівники
структурних
підрозділів
Відділ кадрів
Ректор,
керівники
структурних
підрозділів,
відділ кадрів
Ректор,
керівники
структурних
підрозділів,
відділ кадрів

Розробка механізмів усунення з посад тих
викладачів, які продовжують демонструвати
професійну нездатність та не здійснюють
наукові дослідження
Формування умов для відбору та просування
молодих лідерів академічної спільноти

Постійно

Ректорат,
юридичний
відділ

Постійно
Постійно

19

Оптимізація та стабілізація кадрового
складу університету, забезпечення
ефективного використання їх можливостей
та потенціалу
Атестація педагогічних працівників

20

Атестація працівників Наукової бібліотеки

Протягом року

21

Розробка та затвердження посадових
інструкцій

Постійно

22

Розпочати систематичне навчання
обслуговуючого персоналу з метою
підвищення рівня культури надання послуг
8.2. Моніторинг рівня задоволеності
співробітників

З вересня
2020 року

Ректорат,
конкурсна
комісія
Ректор,
керівники
структурних
підрозділів
Атестаційна
комісія
Атестаційна
комісія
Ректор,
керівники
структурних
підрозділів,
відділ кадрів
Керівники
структурних
підрозділів

Визначення пріоритетів в управлінській
діяльності: виявлення проблемних зон в
університеті
Оцінка реакції співробітників на зміни

Постійно

Виявлення ключових параметрів культури
персоналу, спрямованих на визначення
системи цінностей і переконань, які
складають основу мислення та поведінки
співробітників
Оцінка ефективності інструментів роботи з
персоналом щодо сприйняття ними системи
мотивації, навчання, ставлення до методів
управління

Постійно

Генерування ідей та пропозицій від
співробітників щодо поліпшення робочого
процесу, методів управління, умов праці
Оцінювання ризиків щодо виникнення
конфліктів, робота по залученню і утриманню
співробітників, виявлення задоволеності та
лояльності

Постійно

16

17

18

23

24

25
26

27

28

29
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Протягом року

Протягом року

Постійно

Постійно

Психологічна
служба
Психологічна
служба
Психологічна
служба, Комісія з
етики та
академічної
доброчесності
Психологічна
служба, Комісія
з етики та
академічної
доброчесності
Керівники
структурних
підрозділів
Психологічна
служба, Комісія з
етики та
академічної
доброчесності

30

Виявлення мотиваційних потреб працівників
через його ставлення до мотиваційних
факторів

1 раз на
семестр

31

Вимірювання
задоволеності
потреб
працівника по факторів мотивації та
визначення мотиваційного потенціалу
працівника

1 раз на
семестр

32

Впровадження певних заходів щодо
мотивації опитаного працівника
Розробка
та
запровадження
Бюлетеня
стимулів
через
створення
соціального
паспорту співробітників університету

Протягом року

Супроводження та моніторинг управлінської
діяльності проректорів, директорів навчальнонаукових інститутів/деканів факультетів

Протягом року

33

34

Протягом року

Психологічна
служба, Комісія з
етики та
академічної
доброчесності
Психологічна
служба, Комісія з
етики та
академічної
доброчесності
Психологічна
служба, Комісія з
етики та
академічної
доброчесності
Ректор,
проректори

8.3. Стажування та підвищення
кваліфікації
35
36

37

38

39

40

41
42

Створення консультативно-розвиваючого
середовища для викладачів університету
«Креативний діалог»
Розробка та реалізація Комплексної програми
перепідготовки та підвищення кваліфікації
науково-педагогічних та педагогічних
працівників
Практичні семінари та тренінги у рамках
підвищення кваліфікації науковопедагогічних та педагогічних працівників
Курси для викладачів та студентів:
• «Англійська з нуля»
• Для вступу до магістратури та
аспірантури
• Впровадження інформаційних
технологій в навчальний процес
• Культура наукової української мови
Проведення семінарів для науковців щодо
само архівування наукових праць та даних
наукових досліджень до репозитарію
Наукової бібліотеки
Розробка та реалізація інструментарію для
оцінки потреби викладачів у навчанні
Розробка різних за обсягом програм
підвищення кваліфікації за всіма
спеціальностями з яких ведеться підготовка
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Листопад
2020 року

Ячменик М.М.

Протягом року Перший проректор,
навчальний відділ
Постійно

Завідувачі кафедр

Протягом року

Центр
професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання,
навчальний відділ
Наукова
бібліотека

Протягом року

Протягом року
Протягом року

Проректори,
завідувачі кафедр
Живодьор В.Ф.
Конченко О.І.

43

Організація стажування за індивідуальними
програмами

Протягом року

Живодьор В.Ф.
Конченко О.І.

44

Підвищення кваліфікації працівників які
працюють в умовах інклюзивного освітнього
середовища
Підвищення кваліфікації педагогічних
працівників відповідно до проекту Нова
українська школа
Проведення організаційних заходів по
укладанню договорів по підвищенню
кваліфікації з юридичними та фізичними
особами
Підготовка матеріалів для виготовлення
документів про підвищення кваліфікації та їх
видача
Розробка навчальних комплексів для
організації дистанційної форми підвищення
кваліфікації
8.4. Заходи з профілактики та розв’язання
конфліктів
Аналіз конфліктних ситуацій, визначати їх
причин та можливих наслідків
Круглий
стіл
«Психологічні
основи безконфліктного ділового спілкування
керівника і підлеглого»
Запровадження соціально-психологічних
досліджень з метою вивчення психологічної
атмосфери на кафедрах, в академічних групах,
у стосунках між викладачами та студентами

Протягом року

Живодьор В.Ф.
Конченко О.І.

Протягом року

Живодьор В.Ф.
Конченко О.І.

Протягом року

Живодьор В.Ф.
Конченко О.І.

Протягом року

Конченко О.І.

Протягом року

Живодьор В.Ф.
завідувачі
кафедр

Протягом року

Психологічна
служба

52

Домінуюча культура взаємин між викладами та
студентами: кураторська година

Куратори груп

53
54

Студентське самоврядування – шлях до
профілактики та вирішення конфліктів:
студентська медіація
Тренінг: «Конфлікти – це норма життя»

Жовтеньлистопад
2020 року
Протягом року

55

Створення служби порозуміння

56

Розробка рекомендацій для викладачів,
співробітників та студентів з питань запобігання
конфліктів

До січня
2021 року

Психологічна
служба

57

Стратегії поведінки учасників конфлікту та
засоби їх подолання (лекція для певної категорії
співробітників)

Листопад
2020 року

Психологічна
служба

58

Проведення заходів зі Шкільним Офіцером
Поліції щодо попередження та профілактики
насильницької поведінки та цькуванню (булінгу)

Вересеньжовтень
2020 року

Психологічна
служба

45

46

47

48

49
50

51

Вересень-жовтень Психологічна
2020 року
служба
Січень
Психологічна
2021 року
служба

Грудень
2020 року
Жовтень
2020 року

63

Студентське
самоврядування
Психологічна
служба

Відділ соціальної
та культурномасової роботи

59

60

61

62

Проведення циклу тренінгів на тему:
- «Згуртованість колективу»;
- «Мистецтво спілкування. Вихід із конфліктних
ситуацій (конфліктні ситуації та шляхи подолання»;
- «Контакти та конфлікти в міжнаціональному
спілкуванні»
Проведення лекцій з елементами тренінгу на тему:
- «Як різняться темпераменти?»;
- «Особливості дистанційного навчання»;
- «Конфлікти, пов’язані з віковими змінами»
Дослідження ефективного спілкування та
раціональної поведінки в конфлікті за допомогою
перегляду тематичних робіт, обговорення сюжету та
рефлексії.
Проведення зі студентами методики діагностування
на тему:
- «Методика діагностування оцінювання
самоконтролю в спілкуванні М.Снайдера»

Протягом року

Психологічна
служба

Протягом року

Психологічна
служба

Протягом року

Психологічна
служба

Протягом року

Психологічна
служба

8.5. План роботи відділу кадрів
1

2

3

4

5

6
7
8

9

10

11

Організація роботи відділу щодо забезпечення
університету працівниками професорськовикладацького складу, навчально-допоміжного
персоналу, адміністративно-управлінського та
господарського персоналу
Своєчасне оформлення приймання, переведення,
переміщення та звільнення працівників університету
відповідно до вимог чинного законодавства України
Здійснення роботи, пов’язаної з заповненням,
веденням, обліком і зберіганням трудових книжок
працівників університету відповідно до вимог
Інструкцій про порядок ведення трудових книжок
працівників
Внесення до трудових книжок відомостей про
заохочення та нагородження працівників
Ведення журналів обліку руху трудових книжок та
обліку особових справ працівників університету,
журналу реєстрації контрактів та додаткових угод до
них, укладених з науково-педагогічними
працівниками
Підготовка наказів з питань підвищення кваліфікації
науково-педагогічних працівників
Аналіз кадрової роботи в університеті, розробка
пропозицій щодо її покращення
Підготовка необхідних матеріалів для формування та
розгляду конкурсною комісією
Контроль за своєчасним оформленням контрактів
науково-педагогічних працівників університету,
обраних на посади за конкурсом
Засвідчення копій трудових книжок, дипломів та
інших документів з особових справ працівників
університету
Підготовка довідок з місця роботи штатних
працівників та працівників, що працюють за
сумісництвом
64

Постійно
протягом року

Пустовіт Л.В.

Постійно
протягом року

Пустовіт Л.В.
Берест О.М.
Афоніна І.А.

Постійно
протягом року

Берест О.М.

Постійно
протягом року

Різницька Т.І.

Постійно
протягом року

Берест О.М.

Постійно
протягом року
Постійно
протягом року
Постійно
протягом року

Пустовіт Л.В.
Афоніна І.А.
Пустовіт Л.В.
працівники відділу
Пустовіт Л.В.
Берест О.М.
Афоніна І.А.

Постійно
протягом року

Пустовіт Л.В.

Постійно
протягом року

Афоніна І.А.
Берест О.М.
Різницька Т.І.

Постійно
протягом року

Афоніна І.А.
Кондратенко В.І.

12

13

14

15
16

17

18

19

20

21
22

23

24

25

26

27

Ведення обліку докторів, кандидатів наук,
професорів, доцентів, які працюють в університеті
Підготовка документів та довідок, необхідних для
призначення пенсій працівників університету, а
також надання їх в Управління пенсійного фонду
України в м. Сумах
Ведення персонального і статистичного обліку всіх
категорій працюючих і студентів університету за
встановленими формами
Складання та погодження графіків щорічних
відпусток працівників структурних підрозділів
університету
Контроль за наданням і оформленням щорічних та
додаткових відпусток працівникам університету
Підготовка наказів щодо руху особового складу
працівників університету, наказів про відпустки,
наказів про заохочення (нагородження) працівників
Ознайомлення з наказами працівників університету
Контроль за якісною та своєчасною підготовкою
наказів щодо особового складу студентів
(зарахування, переведення, відрахування,
поновлення, допуск до екзаменів) та їх реєстрація
Ведення особових справ студентів та своєчасне
внесення всіх змін до них відповідно до вимог
ведення особових справ студентів
Підготовка особових справ студентів, переведених
до інших вузів та своєчасна їх пересилка за
призначенням
Підготовка особових справ студентів, які відраховані
до закінчення вузу
Видача студентам документів з особових справ, у
яких закінчився термін зберігання та за
необхідністю. Підготовка документів та засвідчення
копій документів, які видаються з особових справ
студентів
Формування особових справ студентів, які закінчили
університет, складання описів справ для передачі їх
до архіву університету та подальшого зберігання у
Державному архіві Сумської області
Приймання особових справ абітурієнтів – студентів
першокурсників від приймальної комісії
університету
Перевірка та оформлення документів для
представлення до нагородження державними та
відомчими відзнаками до відповідних установ
(Міністерство освіти і науки, Департамент освіти і
науки, Обласна рада, Міська рада, Обласна державна
адміністрація, Національна Академія Педагогічних
Наук)
Організація роботи з обліку військовозобов’язаних
працівників та студентів університету за правилами і
формами установленими Міністерством оборони і
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Постійно
протягом року
Постійно
протягом року

Афоніна І.А.
Берест О.М.
Пустовіт Л.В.
Кондратенко В.І.
Афоніна І.А.
Берест О.М.

Постійно
протягом року

Афоніна І.А.
Берест О.М.
Фастова І.А.

До 26.12.2020р.

Пустовіт Л.В.
Кондратенко В.І.

Постійно
протягом року
Постійно
протягом року
Постійно
протягом року

Пустовіт Л.В.
Кондратенко В.І.
Пустовіт Л.В.
Берест О.М.
Афоніна І.М.
Кондратенко В.І.
Різницька Т.І.
Берест О.М.
Різницька Т.І.

Постійно
протягом року

Фастова І.А.

Постійно
протягом року

Фастова І.А.

Постійно
протягом року

Фастова І.А.

Постійно
протягом року

Фастова І.А.

Постійно
протягом року

Фастова І.А.

Листопад 2020 р.

Фастова І.А.

Серпень 2020 р

Фастова І.А.

Постійно
протягом року

Постійно
протягом року

Пустовіт Л.В.,
Різницька Т.І.

Рибалко О.В.

28

29

30

Кабінетом Міністрів України. Проведення
роз’яснювальної роботи серед військовозобов’язаних
про виконання вимог Закону України “Про
військовий обов’язок і військову службу” і других
документів стосовно військового обліку та
бронювання.
Ведення документації з обліку та бронювання
військовозобов’язаних працівників та студентів
університету, внесення необхідних змін до особових
карток військовозобов’язаних працівників
(підготовка довідок про навчання студентів в
університеті, витяги з наказів про відрахування,
переведення або надання академічної відпустки
студентам) та своєчасне надання змін до військових
комісаріатів.
Своєчасне оформлення бронювання
військовозобов’язаних на період мобілізації та
воєнного часу. Подання необхідного пакету
документів до Сумського міського військового
комісаріату.
Оповіщення призовників і військовозобов’язаних
працівників університету про їх виклик до
військових комісаріатів. У разі отримання
розпоряджень районних (міських) військових
комісаріатів щодо оповіщення призовників і
військовозобов’язаних про їх виклик на призовні
дільниці для їх приписки до призовної дільниці,
призову на військову службу або на збори
військовозобов’язаних видати наказ про оповіщення
призовників і військовозобов’язаних та довести його
до їх відома у частині, що стосується забезпечення їх
прибуття за викликом військового комісаріату у
визначені ним строки (ст.47 Постанови Кабінету
Міністрів України від 07.12.2016 року, №921).

Постійно
протягом року

Рибалко О.В.

Постійно
протягом року

Рибалко О.В.

Постійно
протягом року

Рибалко О.В.

XIX. ОСВІТНЯ СТРАТЕГІЯ
Освіта належить до найважливіших напрямків державної політики України.
Держава виходить з того, що освіта – це стратегічний ресурс соціально-економічного,
культурного і духовного розвитку суспільства, поліпшення добробуту людей,
забезпечення національних інтересів, зміцнення міжнародного авторитету та формування
позитивного іміджу нашої держави, створення умов для самореалізації кожної
особистості. В основу освітньої діяльності Університету покладена ідея органічного
поєднання освіти і науки, збереження та поглиблення принципу: освіта впродовж життя
як необхідна умова формування високоосвіченої, творчої особистості
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№
1

2

3

4

5

6

7

9.1. Академічна культура освітнього процесу
та його супровід
Зміст заходу
Імплементація Законів України у діяльність
Університету: «Про освіту», «Про вищу освіту»,
«Про фахову передвищу освіту», «Про повну
загальну середню освіту»
Розробка та впровадження рекомендацій щодо
академічної культури учасників освітнього
процесу
Розробка
та
оновлення
нормативнометодичного забезпечення якості організації
освітньої діяльності

Розширення провадження освітньої діяльності
на першому (бакалаврському) / другому
(магістерському) рівнях вищої освіти, з метою
підготовки іноземців та осіб без громадянства за
акредитованими спеціальностями
Упорядкування процедури започаткування та
оновлення
освітніх
програм
через
оприлюднення та обговорення їх з метою
удосконалення:
• проєктів описів освітніх програм, навчальних
планів протягом року
•
графіків/етапів
обговорення
із
стейкхолдерами – академічною спільнотою,
здобувачами, випускниками, роботодавцями
Оновлення освітніх програм підготовки на
першому
(бакалаврському),
другому
(магістерському),
третьому
(освітньонауковому) рівнях вищої освіти відповідно до
затверджених стандартів вищої освіти, вимог
положення про акредитацію освітніх програм і
результатів проходження акредитації
Опрацювання
матеріалів
міжнародних
акредитаційних агенцій (умов/ вимог/ правил/
процедур/ вартості тощо) з метою розробки
плану заходів для підготовки та проходження
акредитації освітніх програм в іноземних
агенціях
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Термін
виконання

Відповідальний

Протягом року

Пшенична Л.В.

До жовтня
2020 року

Комісія з етики та
академічної
доброчесності
Перший
проректор,
керівники
навчальних
структурних
підрозділів
керівники
навчальних
структурних
підрозділів

Протягом року

Постійно

Гаранти освітніх
програм,
завідувач
аспірантури та
докторантури

Протягом року

Протягом
освітньої
програми

Протягом року

дії

Проректори,
гаранти освітніх
програм
керівники
структурних
підрозділів
Проректори,
керівники
структурних
підрозділів

8

Розробка та затвердження робочих навчальних Березень-травень
планів на 2021-2022 навчальний рік
2021 року

Розробка/оновлення та затвердження програм Протягом року
підсумкової атестації
10 Проведення координаційних нарад гарантів Протягом року
освітніх програм
9

11 Збільшення питомої ваги нових типів
навчальних занять: навчальні подорожі, відеокурси, лекція з використанням реферативних
робіт студентів, кіно уроки тощо
12 Дослідження
впливу
Стратегії
розвитку
університету на показники якості освітнього
процесу
13 Розвиток і вдосконалення комплексної системи
моніторингу якості надання освітніх послуг в
структурних підрозділах:
• опитування першокурсників
• анкетування
«Викладач
очима
студентів/аспірантів»
• опитування здобувачів вищої освіти щодо
якості надання освітніх послуг, програм, форм
та методів навчання
• побудова рейтингу успішності студентів
денної форми навчання
• аналіз показників якості/успішності здобувачів
вищої освіти всіх форм навчання
14 Продовження співпраці з роботодавцями:
• залучення до навчальних занять
• керівництво кваліфікаційними роботами
• участь у роботі екзаменаційних комісій
• участь у обговоренні та експертизі освітніх
програм
• рецензування робочих програм навчальних
дисциплін/практик
9.2. Індивідуальна траєкторія навчання.
Академічна мобільність студентів
1 Створення Каталогу вибіркових дисциплін
університету
2

Проректори,
начальник
навчального
відділу
Завідувачі кафедр

Протягом року

Січень-травень
2021 року

Протягом року

Протягом року

Серпень-вересень
2020 року

Реєстрація перших курсів освітнього рівня Вересень
бакалавр та магістр в особистих електронних 2020 року
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Навчальний
відділ, завідувач
аспірантури та
докторантури
Завідувачі кафедр

Центр
забезпечення
якості освіти
Центр
забезпечення
якості освіти,
навчальний
відділ,
аспірантура та
докторантура

Проректори,
керівники
навчальних
структурних
підрозділів

Начальник
навчального
відділу
Вакал Ю.С.

3

4

5

6

7

№
п/п

кабінетах
Опрацювання результатів вільного вибору Вересень
студентами навчальних дисциплін та внесення 2020 року
їх до робочих навчальних планів
Продовжити практику реалізації студентами Протягом року
права на академічну мобільність
Започаткування
внутрішньої
мобільності Протягом року
студентів за укладеними угодами з закладами
вищої освіти України
Залучення здобувачів вищої освіти та Протягом року
професорсько-викладацький склад університету
до участі у різноманітних програм академічної
мобільності
Розширити участь студентів у програмах Протягом року
подвійних дипломів
9.3. План роботи навчального відділу
Назва заходу

Термін
виконання

Петренко Л.В.

Завідувачі
випускових
кафедр
Гаранти освітніх
програм
Проректор з
науковопедагогічної
роботи
Гаранти освітніх
програм
Відповідальні

9.3.1. Навчально-організаційна робота
1.

2.

3.

4.

Планування роботи навчального відділу у
відповідності до завдань, визначених планом
роботи університету, Вченою радою
університету, ректоратом
Контроль за виконанням наказів, інструктивних
листів, інших документів з питань організації
освітнього процесу
Підготовка проектів наказів, розпоряджень та
інформаційно-аналітичних матеріалів з питань
організації освітнього процесу
Підготовка проектів наказів:
- Про затвердження педагогічного
навантаження професорсько-викладацького
складу кафедр;
- Про призначення академічної стипендії
студентам;
- Про випуск студентів
- Про створення екзаменаційних комісій

5.

Формування бази даних про підвищення
кваліфікації та стажування науково69

Вересеньчервень

Петренко Л.В.

Протягом року

Давиденко Н.М.

Протягом року

Методисти,
фахівці
навчального
відділу

До 30.09.2020

Знобей Т.І.

Вересень, січень,
червень-липень
Грудень, червень

Кравченко О.О.

Листопад,
березень
Травень

Давиденко Н.М.

Токмань В.А.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

педагогічних працівників.
Документальний супровід підвищення
кваліфікації та стажування НПП університету.
Організація підвищення кваліфікації:
- курсів («Впровадження ІТ в навчальний
процес»; семінар-практикум « Культура
наукової української мови»; Англійська
мова)
- стажування викладачів на базі
університету та інших закладах вищої
освіти
Забезпечення деканатів, кафедр, навчальних
підрозділів бланками навчально-облікової та
звітної документації
Підготовка та видача академічних довідок
студентам денної форми навчання в
установленому порядку
Підготовка:
- графіка навчального процесу
- розкладу занять для студентів

Протягом року

Знобей Т.І.

Протягом року

Давиденко Н.М.

Протягом року

Кравченко О.О.

Протягом року

Забезпечення навчальних занять аудиторним
фондом. Контроль за виконанням розкладу
навчальних занять
Координація роботи деканатів та контроль
за станом раціонального використання
навчальних аудиторій, лабораторій,
кабінетів у навчальному процесі згідно
розкладу навчальних занять на
факультетах, в інститутах
Оформлення щомісячних відомостей про
виконання навчального навантаження
викладачів відповідно до табеля оплати
навчальної роботи з погодинного фонду
Документальний супровід та аналіз виконання
навчального навантаження викладачами кафедр
за І,ІІ семестри 2020-2021 навчального року
Планування та погодження із завідувачами
кафедр обсягу навчального навантаження
викладачів кафедр університету на 20202021 навчальний рік відповідно до робочих
навчальних планів спеціальностей, контингенту
студентів за групами та положення про
організацію,
планування
та
облік
професорсько-викладацького складу

Протягом року

Ємець І.В.
Щербак С.Ф.
Вакал Ю.С.
Давиденко Н.М.
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Протягом року

Давиденко Н.М.
Методисти
навчального
відділу

До 25 кожного
місяця

Щербак С.Ф.

До 5 числа
кожного місяця

Знобей Т.І.

Березень
Серпень

Методисти
навчального
відділу

14.

15.

Перевірка готовності відповідної документації
у деканатах до проведення семестрової та
підсумкової атестації. Контроль за ходом
семестрової, підсумкової атестації відповідно
до затвердженого розкладу. Підготовка та
аналіз інформації про результати семестрової
та підсумкової атестації до засідань вченої
ради, ректорату
Узагальнення пропозицій, рекомендацій щодо
результатів роботи ЕК відповідно до звітів голів
ЕК

Січень
Червень

Методисти
навчального
відділу

Січень
Липень

Щербак С.Ф.

9.3.2. Навчально-методична робота
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Визначення пріоритетних напрямів роботи
методичної ради університету.
Складання та затвердження плану роботи
методичної ради університету на 2020-2021
навчальний рік
Підготовка інформаційних матеріалів до
засідань методичної ради університету.
Методична допомога у розробці освітньопрофесійних програм спеціальностей
відповідно до стандартів вищої освіти
Організація та контроль виконання процесу
вільного вибору студентами навчальних
дисциплін.
Методичний супровід навчально-методичного
забезпечення дисциплін на I-II півріччя
2020 – 2021 навчального року
Підготовка робочих навчальних планів на
2020-2021 навчальний рік

Комплексна перевірка навчально-методичного
забезпечення (ведення загальнокафедральної
документації; документації пов’язаної з
плануванням освітнього процесу; робочих
програм; методичних рекомендацій…) кафедр
університету
Методичний супровід організації занять з
фізичної культури. Контроль за дотриманням
графіку роботи секцій, занять з фізичного
виховання, розкладу занять спецмедгруп.
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Вересень

Вороная С.В.

Протягом року

Вороная С.В.

Протягом року

Методисти
навчального
відділу
Методисти
навчального
відділу

Вересень 2020
року
Березень 2021
року
Протягом року

Жовтень-січень

Протягом року

Протягом року

Методисти
навчального
відділу
Вороная С.В.,
Вакал Ю.С.,
Чирва Т.О.,
Салдига О.В.
Методисти
навчального
відділу

Чирва Т.О.

Методичний супровід ведення індивідуальних
Жовтень
планів роботи викладачів кафедр університету.
Лютий
Перевірка, оформлення індивідуальних планів
Липень
10. Розробка методичних рекомендацій щодо
Протягом року
ведення документації на кафедрах та
інститутах (факультетах) університету
11. Введення даних до програми «Навчальний
Травень-Червень
план» системного комплексу «Деканат +
2021 року
Університет»
9.

Методисти
навчального
відділу
Вороная С. В.
Вакал Ю.С.
Методисти
навчального
відділу

9.3.3. Організація практичної підготовки студентів
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Методичне забезпечення практичної
підготовки студентів
Направлення та організація проходження
медогляду студентами для допуску до
навчальних та виробничих практик
Контроль за одержанням допуску студентів до
роботи з дітьми
Підготовка наказів на проведення навчальних
і виробничих практик студентами
університету
Укладання договорів на проведення різних
видів практик студентів випускних курсів.
Розроблення та оновлення інформаційноаналітичних та нормативно-правових
матеріалів з організації практичної підготовки

Протягом року

Ємець І.В.

Протягом року

Ємець І.В.

Протягом року

Ємець І.В.

Протягом року

Ємець І.В.

Протягом року

Навчальний
відділ, керівники
навчальних
структурних
підрозділів
Ємець І.В.

Організація виробничих практик за ОР на
денній та заочній формах навчання
Розвиток та посилення співпраці з
професійними асоціаціями роботодавців

Протягом року

Робота Ради роботодавців університету та
співпраця з нею щодо забезпечення
відповідності підготовки фахівців до потреб
ринку праці
Укладання договорів із закладами
позашкільної освіти щодо проходження
практики та тимчасового працевлаштування
студентів у літній період
Проведення установчих та підсумкових
конференцій по організації та проведенню
практик студентами університету

Протягом року
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Протягом року

Протягом року

Відповідно до
графіка

Завідувачі
випускових
кафедр
Ректорат,
Завідувачі
випускових
кафедр
Завідувачі
випускових
кафедр
Керівники
практик

9.3.4. Автоматизація навчального процесу

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ведення контингенту студентів університету
Щомісячно
денної та заочної форм навчання; формування
Щоквартально
загального контингенту студентів по
університету. Підготовка орієнтовного
контингенту студентів для планування обсягу
навчального навантаження викладачів кафедр
Вересень-травень
університету
Підготовка матеріалів статистичної звітності:
Жовтень
• 2-3НК
Ведення Єдиної державної електронної бази з
Протягом року
питань освіти. Верифікація і редагування
даних університету
Оновлення відомостей про кадрове та
Протягом року
матеріально-технічне забезпечення освітнього
процесу в Єдиній державній електронній базі
з питань освіти
Формування бази даних на виготовлення:
• студентських квитків;
Серпень-Вересень
• дипломів та дублікатів документів про Березень-Червень
освіту
Оформлення та видача дублікатів додатку до
Протягом року
диплома
Введення даних, підтримка якісної роботи та
Протягом року
оновлення програмного комплексу «Деканат +
Університет»:

Токмань В.А.

Токмань В.А.
Токмань В.А.

Токмань В.А.

Михтуненко В.В.

Михтуненко В.В
Вакал Ю.С.

•

7.

Робота з програмою «Навчальний процес»:
формування пакету «Спеціальностей» Серпень-Вересень
відповідно
контингенту
студентів Лютий-Березень
структури; формування груп (підгруп);
лекційних потоків, збірних груп; внесення
змін
щодо
структурних
підрозділів
(інститутів/факультетів, складу кафедр).
Серпень-Вересень
• Робота з програмою «Навчальний план»:
Лютий-Березень
введення планів ОР бакалавр, магістр,
скороченого терміну навчання; введення
анотацій вибіркових дисциплін для
формування
електронного
каталогу;
Серпень-Вересень
формування комісій для ПА.
Травень-Червень
• Робота з програмою «Розклад»: створення
електронного графіку освітнього процесу;
формування розкладу: циклу обов’язкових
дисциплін (для всього університету);
73

Вакал Ю.С.
Щербак С.Ф.

Вакал Ю.С.
Чирва Т.О.
Воронна С.В.
Салдига О.В.
Давиденко Н.М.
Щербак С.Ф.
Давиденко Н.М.
Вакал Ю.С.

повного розкладу (для ПГФ,ФМФ,ФІСФ,
ІКМ); внесення змін до розкладу.
Протягом року
• Підтримка роботи електронних кабінетів
студентів та викладачів та їх наповнення.
Протягом року
• Впровадження системи контролю знань та
опитувань студентів за допомогою пакету Протягом року
програм «Колоквіум».
• Впровадження електронних журналів
Серпень
• Робота з базою «ПС-Студент»:
Вересень
Щомісячно
− переведення студентів на наступний курс;
− оновлення бази студентів університету;
− внесення змін щодо руху контингенту Жовтень - Лютий
університету;
В період сесії
− формування відомостей контролю знань
студентів;
− введення
до
бази
«ПС-Студент»
Грудень-Січень
результатів
зимової
та
літньої
Травень-червень
екзаменаційної сесії.
− внесення до бази результатів ЕК
8.

9.

1.

2.
3.

4.

5.

Підготовка обсягів навчального навантаження Березень - Квітень
для кафедр університету
Серпень-Вересень
Розробка та впровадження зразків таблиць і
форм,
єдиної
системи
електронного
Протягом року
документообігу університету щодо організації
освітнього процесу
9.3.5. Робота зі студентами заочної форми навчання
Підготовка проектів наказів щодо руху
контингенту студенів заочної форми навчання,
розпоряджень про індивідуальне складання
сесій
Забезпечення бланками навчально-облікової та
звітної документації, заліковими книжками
Підготовка та видача академічних довідок,
довідок про навчання, довідок для податкової
інспекції тощо
Контроль забезпечення студентів заочної
форми навчання
навчально-методичними
рекомендаціями до дисциплін
Консультаційна робота зі студентами з різних
питань
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Вакал Ю.С.

Вакал Ю.С.
Вакал Ю.С

Вакал Ю.С.

Кравченко О.О.

Щербак С.Ф.,
Вакал Ю.С, Ємець
І.В.,
Давиденко Н.М.
Вакал Ю.С.
Михтуненко В.В.
Токмань В.А.
Кравченко О.О.

Протягом року

Колесник Ю.І.

Протягом року

Ковкута Н.М.

Протягом року

Ковкута Н.М.,
Колесник Ю.І.

Протягом року

Методисти
навчального
відділу ЗФН
Методисти
навчального
відділу ЗФН
Колесник Ю.І.

Протягом року

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

1.

2.

Складання розкладу навчальних занять для
студентів заочної форми навчання за всіма
спеціальностями та освітніми ступенями
Забезпечення занять під час заліковоекзаменаційних сесій аудиторним фондом
Формування відомостей контролю знань та
введення до бази «ПС-студент» результатів
зимової та літньої екзаменаційних сесій

Протягом року

В періоди сесій
В періоди сесій

Ведення контингенту студентів заочної форми
навчання всіх спеціальностей та курсів
Контроль успішності навчання студентів ЗФН
за результатами заліково-екзаменаційних сесій,
контроль оплати, допуск студентів до
підсумкових атестацій
Підготовка матеріалів статистичної звітності
по студентам заочної форми навчання

Протягом року

Створення графіку освітнього процесу для
студентів заочної форми навчання на
ІІ семестр 2020-2021 навчального року
Формування робочих навчальних планів на
2021-2022 навчальний рік
Підготовка розкладу роботи ЕК у 2020, 2021
роках для студентів ЗФН

Січень 2021 р.

Підготовка документів
дипломів про вищу освіту

для

замовлення

Методисти
навчального
відділу ЗФН
Ковкута Н.М.
Ковкута Н.М.

Протягом року

Методисти
навчального
відділу ЗФН

Жовтень

Методисти
навчального
відділу ЗФН
Методисти
навчального
відділу ЗФН
Колесник Ю.І.

лютий, березень
листопад, квітень

листопад, травень

9.3.6. Робота Лабораторії дистанційного навчання
Розробка нормативних документів, Положень, Протягом року
інформаційних та методичних рекомендацій
щодо впровадження дистанційних технологій в
навчальний процес та супроводу дистанційних
курсів
Створення та наповнення сайту дистанційного Протягом року
навчання університету

3.

Організація і проведення семінарів для
Протягом року
студентів з основ роботи з платформою Mоodle
університету

4.

Організація та проведення навчання у межах
підвищення кваліфікації педагогічних та
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Методисти
навчального
відділу ЗФН
Давиденко Н.М.

Протягом року

Методисти
навчального
відділу ЗФН
Ковкута Н.М.

Лабораторія
дистанційного
навчання

Лабораторія
дистанційного
навчання
Лабораторія
дистанційного
навчання,
Студентське
самоврядування
Лабораторія
дистанційного

науково-педагогічних співробітників з питань
дистанційних технологій навчання

навчання,
Навчальний
відділ

9.4. Акредитація освітніх програм

1.

Моніторинг
Ліцензійних
діяльності

дотримання
в
університеті Постійно
умов провадження освітньої

3.

Надання консультацій, аналіз звітів про само
оцінювання
та
проведення
експертизи
готовності кафедр до проведення акредитації
освітніх програм:
Протягом року
- за першим (бакалаврським) рівнем вищої
освіти
• Право
• Економіка
• Географія
• Середня освіта (Українська мова і
література)
• Середня освіта (Російська мова і
зарубіжна література)
• Середня освіта (Німецька та англійська
мови)
• Середня
освіта
(Французька
та
англійська мови)
• Практична психологія
- за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
• Психологія
• Дошкільна освіта
• Середня освіта (Українська мова і
література. Англійська мова)
• Музичне мистецтво
• Публічне управління та адміністрування
• Хореографія
Підготовка до акредитації освітньо-наукових Протягом року
програм за третім рівнем вищої освіти

4.

Проведення координаційних нарад гарантів Протягом року
освітніх програм

2.

5.

Опрацювання
матеріалів
міжнародних Протягом року
акредитаційних агенцій (умов/ вимог/ правил/
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Перший
проректор,
завідувачі
кафедр

Пшенична Л.В.,
Петренко Л.В.
гаранти
освітніх
програм

Гаранти
освітніх
програм
Проректори,
начальник
навчального
відділу
Проректори

процедур/ вартості тощо) з метою розробки
плану заходів для підготовки та проходження
акредитації освітніх програм в іноземних
агенціях
9.5. Організаційно-методична робота

1.

2.

3.

Проведення виробничих нарад із заступниками
директорів навчально-наукових інститутів та
деканів факультетів з навчально-методичної
роботи
Підготовка
поточних
аналітико-статистичних
матеріалів відповідно до запитів державних
установ, органів місцевого самоврядування,
ректорату
Аналіз нормативно-методичних документів МОН
України та інформування деканатів факультетів

Пшенична Л.В.
Щомісяця

Протягом року

Петренко Л.В.

Протягом року

Пшенична Л.В.
Петренко Л.В.

Організаційно-методичне забезпечення визнання
іноземних документів про вищу освіту
Підготовка та оформлення матеріалів та
документації до засідань Вченої ради університету,
ректорату, нарад при ректору

Протягом року

Дєнєжніков
С.С.

Протягом року

Скиба О.О.
Петренко Л.В.

6.

Нормативно-методичний супровід розроблення
навчальних планів підготовки фахівців за
спеціальностями

Протягом року

Петренко Л.В.

7.

Формування робочих навчальних планів на 2019 2020 навчальний рік

Протягом року

Петренко Л.В.

Співпраця з роботодавцями:
• залучення до навчальних занять
• керівництво проектами
• участь у роботі ЕК
• експертиза освітніх програм
• рецензування робочих програм навчальних
дисциплін

Протягом року

Завідувачі
кафедр

4.
5.

8.
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9.6. Робота науково-методичної ради
Дата

Вересень
2020 року

Жовтень
2020 року

Зміст заходу

Відповідальні

1.
Аналіз діяльності науково-методичної
ради у 2019-2020 навчальному році та
завдання на 2020-2021 навчальний рік
2.
Про особливості організації освітнього
процесу у 2020-2021 навчальному році
3.
Про популярні рейтинги закладів вищої
освіти та місце Університету у них

1.
Про підготовку до акредитації освітніх
програм: аналіз кадрового та навчальнометодичного забезпечення освітніх програм,
які проходять акредитацію у 2020 році

2.
Про стан інформаційного забезпечення
офіційного
сайту
університету
як
ефективного засобу створення позитивного
іміджу університету

Листопад
2020 року

1.
Про внутрішню систему забезпечення
якості вищої освіти в університеті.
Оновлення
нормативної
бази
щодо
забезпечення якості освіти в університеті

2.
Аналіз
методичного
забезпечення
дистанційної
форми
навчання
та
ефективність його використання
1.
Про академічну мобільність викладачів
і студентів, їх участь у міжнародних освітніх
та наукових проектах на кафедрах
університету
2.
Аналіз стану навчально-методичного
забезпечення
навчальних
дисциплін
(дистанційне навчання) на другий семестр
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Виступаючі

Пшенична Л.В.

Вороная С.В.

Пшенична Л.В.

Керівники
навчальних
структурних
підрозділів

Ячменик М.М.

Представники
від студентства
Голови
науковометодичних
комісій
навчальнонаукових
інститутів/
Факультетів
Директори
навчальнонаукових
інститутів/дека
ни факультетів
Ячменик М.М.,
голови комісій
з якості освіти
навчальнонаукових
інститутів/факу
льтетів

Пшенична Л.В.
Петренко Л.В.

Пшенична Л.В.,
Сидоренко О.П.

Пшенична Л.В.

Петренко Л.В.

Колесник Ю.І.

Голови НМК
навчальнонаукових
інститутів/
факультетів

Завідувачі
випускових
кафедр

Петренко Л.В.

2020-2021 навчального року
Грудень
2020 року
3.
Про розгляд Положення про планування
і
обліку
педагогічного
навантаження
професорсько-викладацьких кадрів

Лютий
2021 року

Квітень
2021 року

Червень
2021 року

Пшенична Л.В.

1.
Оновлення нормативної бази щодо
забезпечення якості освіти
2.
Аналіз результатів успішності та якості
знань студентів за результатами: атестації
випускників та зимової екзаменаційної сесії.
В університеті

Пшенична Л.В.

1.
Про організацію практичної підготовки
фахівці університету: стан, проблеми,
перспективи.

Петренко Л.В

1. Про підсумки роботи науково-методичної
ради університету:
- звіти голів методичних комісій навчальнонаукових
інститутів/факультетів
університету про виконання планів роботи у
2020-2021 навчальному році;
- звіт про роботу науково-методичної ради у
2020-2021 навчальному році;
- заходи щодо її покращення у контексті
сучасних
тенденцій
розвитку
університетської освіти України

Пшенична Л.В.

Пшенична Л.В.

Голови
науковометодичних
комісій
навчальнонаукових
інститутів/факу
льтетів
Голова
науковометодичної
ради
Начальники:
навчального
відділу, Центру
якості вищої
освіти
Директори
навчальнонаукових
інститутів/дека
ни факультетів
Ємець І.В.,
голови
науковометодичних
комісій
Голови
науковометодичних
комісій
навчальнонаукових
інститутів/
факультетів

9.7. Працевлаштування випускників
№
1.

Зміст заходу
Збір статистичних даних стосовно
працевлаштування випускників університету за ОР
бакалавр та магістр.
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Термін виконання Відповідальний
Серпень-вересень Глущенко Л.А.
2020 року

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.

Формування списків випускників бюджетної форми
навчання, які уклали Угоду з роботодавцем та
мають право на отримання одноразової адресної
грошової допомоги.
Складання реєстру договорів із роботодавцями про
працевлаштування випускників, які навчалися за
кошти державного бюджету.
Проведення профорієнтаційної роботи серед
студентів з метою їх подальшого працевлаштування
під час організації на базі університету навчальних
курсів різного спрямування.
Підготовка Звіту для подання до ЄДБО МОН
України про працевлаштування випускників
університету.
Організація виплати одноразової адресної грошової
допомоги молодим фахівцям – випускникам 2019
року.
Проведення зборів студентів ОР магістр з питань
працевлаштування.
Проведення зборів студентів ОР бакалавр з питань
працевлаштування.
Проведення Ярмарки вакансій з метою
працевлаштування випускників університету
Співпраця з керівниками НН інститутів та
факультетів
стосовно
працевлаштування
їх
випускників, інформування про вакантні місця.
Співпраця з закладами освіти з метою отримання
інформації про вакантні місця для випускників
університету.
Підготовка поточних аналітико-статистичних
матеріалів щодо працевлаштування випускників
відповідно до запитів державних установ, ректорату.
Проведення консультацій для студентів щодо
майбутнього працевлаштування.
Формування бази даних вакансій для
працевлаштування випускників університету.
Систематичне оновлення інформації про вакантні
місця для студентів на сайті університету та
інформаційній дошці відділу.
Організація зустрічей з потенційними
роботодавцями для студентів випускних курсів.
Співпраця зі студентським самоврядуванням з
метою розвитку молодіжних ініціатив у трудовій та
соціальній сфері.
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Вересень-жовтень Живодьор В.Ф.
2020 року
Глущенко Л.А.

Вересень-жовтень Глущенко Л.А.
2020 року
Вересень-листопад Живодьор В.Ф.
2020 року
Глущенко Л.А.

Жовтень
2020 року

Живодьор В.Ф.
Глущенко Л.А.

Листопад-грудень Глущенко Л.А.
2020 року.
Листопад
Глущенко Л.А.
2020 року.
Квітень-травень Глущенко Л.А.
2021 року.
Квітень-травень Глущенко Л.А.
2021 року.
Протягом
Живодьор В.Ф.
навчального року Глущенко Л.А.
Протягом
Живодьор В.Ф.
навчального року Глущенко Л.А.
Протягом
навчального року

Глущенко Л.А.

Протягом
Живодьор В.Ф.
навчального року Глущенко Л.А.
Протягом
Глущенко Л.А.
навчального року
Протягом
Глущенко Л.А.
навчального року
Протягом
Живодьор В.Ф.
навчального року Глущенко Л.А.
Протягом
Живодьор В.Ф.
навчального року Глущенко Л.А.

Сприяння тимчасовому працевлаштуванню
студентів університету у вільний від навчання час.

18.

Протягом
Живодьор В.Ф.
навчального року Глущенко Л.А.

X. СТРАТЕГІЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Забезпечення якості вищої освіти у контексті формування єдиного Європейського
простору вищої освіти є однією з головних умов довіри, мобільності, мотивації студентів,
сумісності освітніх програм й привабливості вищої освіти забезпечення якості вищої
освіти базується як на внутрішній самооцінці результатів діяльності академічної
спільноти, так і на зовнішній оцінці цієї діяльності
10.1. Інноваційний розвиток освітнього процесу:
визначення принципів і процедур
№
1.
2.

3.

4.

5.

Зміст заходу

Термін
виконання
Створення системи інформаційної підтримки Протягом року
наукової та інноваційної діяльності
Фінансування
та
формування
реального Протягом року
фінансово-кредитного механізму підтримки
наукової та інноваційної діяльності ЗВО
Створення, моніторинг і використання банку Протягом року
даних соціальних, економічних, політичних
показників з метою прогнозування тенденцій
розвитку освітньої галузі регіону, України
Створення
дослідницьких
лабораторій Протягом року
стейхолдерів для реалізації зв’язку «ЗВО –
коледж – школа»
Кооперація із зарубіжними та вітчизняними Протягом року
університетами
і
науковими/громадськими
організаціями, асоціаціями, фондами для
розвитку інноваційної інтеграції, активного
обміну знаннями, розробками, спільними
проєктами

Відповідальні
Перший проректор,
проф. Пшенична Л.В.
Перший проректор,
проф. Пшенична Л.В.
Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.
Завідувачі кафедр
Завідувачі кафедр

6.

Інтеграція
академічних
цінностей
і Протягом року
підприємницької культури; єдність наукового,
навчального та інноваційного процесів

Завідувачі кафедр

7.

Створення збалансованої, адекватної новим Протягом року
вимогам
зовнішнього
середовища
корпоративної
культури
і
внутрішнього
конкурентного середовища університету

Перший проректор,
проф. Пшенична Л.В.

8.

Гармонізація
організаційної
діяльності Протягом року
університету з вимогами системи управління
якості

Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.

9.

Створення системи інноваційної освіти та Протягом року
елітної підготовки фахівців

Перший проректор,
проф. Пшенична
Л.В., завідувачі
кафедр
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10.

Розвиток фундаментальних і прикладних Протягом року
досліджень як бази інноваційної діяльності

11.

Забезпечення
лідерства
університету
на Протягом року
вітчизняних і зарубіжних основних профільних
ринках

12.

Організація гнучкої системи підвищення Протягом року
кваліфікації фахівців із урахуванням потреб
регіонального ринку праці

13.

Розвиток електронної бази бібліотеки

14.

Залучення грантів на розвиток інфраструктури Протягом року
університету та підтримку інноваційних
проєктів

15.

Моніторинг системи формування компетенцій Протягом року
бакалаврського та магістерського рівнів на
основі їх гармонізації з професійними
стандартами та очікуваннями роботодавців

Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.

16.

Підвищення гнучкості освітньої підготовки й Протягом року
удосконалення
вибіркового
складника
навчальних планів

Керівник
навчального відділу
Петренко Л.В.

17.

Посилення підготовки фахівців на основі Протягом року
запровадження професійних сертифікаційних
програм міжнародного рівня

Завідувачі кафедр

18.

Підвищення академічної мобільності студентів Протягом року
та викладачів за рахунок їх участі у
міжнародних та національних бізнес-форумах,
навчально-методичних конференціях

Декани, завідувачі
кафедр, студентське
самоврядування

19.

Сприяння працевлаштуванню випускників за Протягом року
рахунок укладання тристоронніх угод між
університетом, випускником і роботодавцем

20.

Запровадження сучасних методик навчання, що Протягом року
базуються на інформаційних технологіях

Перший проректор,
проф. Пшенична
Л.В., керівник
ЦПіКО Живодьор
Ф.М., Рада
роботодавців,
студентське
самоврядування
Декани, завідувачі
кафедр

21.

Підтримка наявних форм навчання за рахунок Протягом року
дистанційних технологій, а також розвитку
нових форм навчання

22.

Розвиток
інституційного
університету

Протягом року

репозитарію Протягом року
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Перший проректор,
проф.
Пшенична Л.В.,
завідувачі кафедр
Перший проректор,
проф. Пшенична
Л.В., завідувачі
кафедр
Перший проректор,
проф. Пшенична
Л.В., керівник
ЦПіКО Живодьор
Ф.М., завідувачі
кафедр
Директор бібліотеки
Железняк І.О.
завідувачі кафедр

Декани, завідувачі
кафедр
Директор бібліотеки
Железняк І.О.

23.

24.

Організація постійних курсів (онлайн-тренінгів) Протягом року
для
підвищення
кваліфікації
викладачів
університету з інформаційних технологій:
застосування
Оff-line
технологій
із
використанням електронних носіїв, M-Learningтехнології
(навчання
із
використанням
мобільних пристроїв), Оnline-навчання
Формування позитивного іміджу університету Протягом року
як закладу нової формації, що всебічно
віддзеркалює
всі
його
інноваційні
впровадження, створення ефективних моделей
іміджу для різних цільових груп через сайт
університету, соціальні мережі

Керівник лабораторії
дистанційного
навчання Колесник
Ю.І.

Перший проректор,
проф. Пшенична
Л.В., Рада
роботодавців,
студентське
самоврядування,
Асоціація
випускників,
керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
декани, завідувачі
кафедр, кожний член
Макаренківської
спільноти

10.2. Моніторинг із забезпечення якості освіти в університеті
№
1.

Зміст заходу
Термін виконання
Врахування
результатів
об’єктивного Протягом року
моніторингу
результативності
роботи
університету в процесі реалізації стратегії

2.

Самоаналіз, самоооцінка та самоатестація
діяльності університету

3.

Моніторинг
системи
стратегічного Протягом року
партнерства
університету,
держави,
промисловості, наукових організацій, бізнесу

4.

Формування
групи
моніторингу Протягом року
регіонального ринку праці та тенденцій
розвитку економіки регіону

ЦЗЯВО
Ячменик М.М.

5.

Перевірка
повноти
і
своєчасності Протягом року
оприлюднення профілів освітніх програм, за
якими здійснюється підготовка здобувачів
вищої освіти та внесених змін після
періодичного їх перегляду.
Аналіз за встановленими Національним Протягом року
агентством із забезпечення якості вищої
освіти критеріями рівня підготовки силабусів
дисциплін та їх оприлюднення

Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
декани, завідувачі
кафедр

6.
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Відповідальні
Перший проректор,
проф. Пшенична
Л.В. декани,
завідувачі кафедр
Ректор Лянной
Ю.О., перший
проректор, проф.
Пшенична Л.В.
керівник
навчального відділу
Петренко Л.В.,
керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
декани, завідувачі
кафедр
Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.

Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
декани, завідувачі
кафедр

7.

8.

9.

10.

11.

Опитування здобувачів вищої освіти щодо Після
заліковооцінювання
якості знань
екзаменаційної
сесії, грудень та
червень 2020-2021
навчального року
Опитування щодо організації якості
Жовтень
2020самостійної
роботи здобувачів вищої
2021 навчальний
освіти
рік
Блок 1. Фактори, які мотивують студентів до
самостійної роботи
Блок 2. Труднощі, які виникають у студентів
в ході виконання самостійної роботи.
Блок 3. Актуальні
методи
педагогічного стимулювання самостійної
роботи студента.
Блок 4. Питання
організації
самостійної роботи студента.
Аналіз результатів анкетування роботодавців Жовтень
2020щодо
рівня
підготовки
випускників 2021 навчальний
Сумського
державного
педагогічного рік
університету імені А.С.Макаренка.
Аналіз результатів анкетування випускників червень 2020-2021
щодо отриманих компетентностей та якості навчальний рік
їх підготовки (після проведення випускової
атестації).
Анкетування «Очікування студентів І курсу вересень
2020від
навчання
в
СумДПУ
імені 2021 навчальний
А.С.Макаренка».
рік

12.

Опрацювання
відомостей
Приймальної вересень
2020комісії про студентів І курсу. Формування 2021 навчальний
банку даних.
рік

13.

Організація конкурсу для здобувачів вищої грудень 2020-2021
освіти «Лідер року» та науково-педагогічних навчальний рік
працівників «Кращий викладач року очима
студентів»
Організація конкурсу «Куратор року».
грудень 2020-2021
навчальний рік

14.

15.

16.

17.

Дослідження
рівня
сприйняття
корпоративної культури співробітниками
Університету.
Моніторинг залучення студентів до участі в
роботі клубів за інтересами, гуртків
художньої
самодіяльності,
творчих
колективів університету.
Складання
рейтингу
викладачів
за
індивідуальними
результатами
професійної діяльності та кафедр
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Лютий 2020-2021
навчальний рік
Лютий 2020-2021
навчальний рік
вересень
20202021 навчальний
рік

Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
студентське
самоврядування
Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
студентське
самоврядування

Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М., Рада
роботодавців
Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
асоціація
випускників
Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
студентське
самоврядування,
куратори груп
Голова Приймальної
комісії
Іонова І.М., керівник
ЦЗЯВО
Ячменик М.М.
Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
студентське
самоврядування
Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
студентське
самоврядування
Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.
Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
студентське
самоврядування
Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
Комісія
рейтингування

18.

Моніторинг
дотримання
академічної
доброчесності
під
час
виконання
кваліфікаційних робіт здобувачами вищої
освіти за ОС Бакалавр і ОС Магістр.

19.

Аналіз
результатів
анкетування Листопад
2020професорсько-викладацького складу
2021 навчальний
університету щодо їх основних соціально- рік
педагогічних аспектів роботи (вибірково, за
згодою).

20.

Моніторинг включення питання дотримання
академічної доброчесності в порядок денний
засідань кафедр, вчених рад факультетів,
Науково-методичної ради університету.
Моніторинг
результатів
дотримання
принципів забезпечення якості вищої освіти
в Інститутах/факультетах і в Науковій
бібліотеці
Координація роботи спільно з Радою якості
упровадження політики забезпечення якості
вищої освіти на факультетах і в Науковій
бібліотеці
Моніторинг
дотримання
принципів
Європейських стандартів якості ESG 2015
(на яких ґрунтуються всі критерії з
акредитації) на офіційних сторінках освітніх
програм кафедр.
Координація методичної роботи кафедр
щодо впровадження ESG 2015 в освітній
процес,
зокрема
шляхом
проведення
тренінгів.
Підготовка
пропозицій
щодо
впровадження стандартів ISO 2015 для
спеціальностей
Сумського
державного
педагогічного
університету
імені
А.С.Макаренка
Moнiтoринг методичного забезпечення та
підсумкових тестів з навчальних дисциплін
на навчально-інформаційному порталі Мудл.
Моніторинг проведення гостьових лекцій та
навчальних занять, у т.ч. із використанням
цифрових технологій

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Після
заліковоекзаменаційної
сесії, грудень та
червень 2020-2021
навчального року

Листопад
20202021 навчальний
рік
Квітень
2020-2021
навчальний рік

Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.

Протягом року

Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
Комісія із
забезпечення якості
Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
Комісія із
забезпечення якості

Протягом року

Протягом року

Протягом року

Протягом року
Протягом року

Моніторинг
наповнення
е-середовища Протягом року
Університету якісним освітнім контентом,
створення ЕНК, відеолекцій та відеокурсів
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Перший проректор,
проф.
Пшенична Л.В.,
керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
завідувач відділу
інформаційних
технологій та
комп’ютерного
забезпечення
наукової бібліотеки
Борисенко О.І.
Перший проректор,
проф.
Пшенична Л.В.,
начальник відділу
кадрів Пустовіт Л.В.,
керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.
Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.

Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
Комісія із
забезпечення якості
Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
начальник
навчального відділу
Петренко Л.В.
Ячменик М.М.,
Петренко Л.В.,
Колесник Ю.І.
Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
начальник
навчального відділу
Петренко Л.В.
Ячменик М.М.,
Петренко Л.В.,
Колесник Ю.І.

10.3. Імплементація Кодексу академічної доброчесності
№
1.

2.

3.

4.

Зміст заходу
Термін виконання
Створення
атмосфери
академічної Протягом року
доброчесності через:
-курси підвищення кваліфікації викладачів з
питань академічної доброчесності, які
можуть зараховуватися як частина планових
заходів із підвищення кваліфікації;
-самоосвіту викладачів;
-лекції, презентації, тренінги, семінари із
запрошенням авторитетних фахівців;
-обмін досвідом та ін.
ССІ: студентська студія ідей з упровадження Протягом року
принципів академічної доброчесності
Моніторинг реалізації Кодексу з академічної
доброчесності на різних рівнях (від
академічної групи і кафедри до вченої ради і
ректорату) у щоденному житті університету.
Кодекс та етика «звучать» у щоденних
розмовах
Тижні «академічної доброчесності» (із
поясненнями та тлумаченнями поняття,
обговоренням кодексу) під час ввідної сесії
на початку кожного навчального року для
студентів 1-го року навчання бакалаврату та
магістратури, повторні інформаційні заходи
напередодні екзаменаційних сесій

Листопад
20202021 навчальний
рік

Протягом року

5.

Моніторинг
упровадження
принципів Січень 2020-2021
Кодексу з академічної доброчесності до навчальний рік
програм підготовки аспірантів і докторантів

6.

Проводити за участі ініціативних груп
студентів та викладачів популяризаційні та
роз’яснювальні зустрічі зі студентами, аби
пояснити місію та функції кодексу етики
Включити до Ідивідуального плану студента
1
курсу
Декларацію
з
академічної
доброчесності

7.

8.
9.

Протягом року

Вересень
20202021 навчальний
рік

Підписання Декларації
з
академічної Вересень-жовтень
доброчесності професорсько2020
Наповнення окремого розділу на веб-сайті Протягом року
університету із матеріалами про академічну
доброчесність,
етичним
кодексом,
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Відповідальні
Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
студентське
самоврядування,
декани, завідувачі
кафедр

Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
студентське
самоврядування
Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
студентське
самоврядування,
декани, завідувачі
кафедр
Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
Комісія з питань
етики та академічної
доброчесності,
студентське
самоврядування
декани, завідувачі
кафедр
Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
студентське
самоврядування,
Рада молодих
учених
Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
студентське
самоврядування
Перший проректор,
проф.
Пшенична Л.В.,
керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
студентське
самоврядування,
декани, завідувачі
кафедр
Завідувачі кафедр
Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
Комісія з питань

джерелами, контактами осіб, до яких можна
звернутися у разі виникнення питань,
публікацією
рішень
етичної
комісії
(із дотриманням анонімності).

10.

11.

12.

№

1.

Розмістити на першому поверсі банер
«Доброчесні дороговкази» за результатами
проведеного конкурсу плакатів «Академічна
доброчесність»
Підготовка збірника студентських есе
«Цінності доброчесності та етики» на основі
проведених інформаційних зустрічей з
упровадження
кодексу
з
академічної
доброчесності
Провести інформаційні хвилинки щодо
питань академічної доброчесності на
СумДПУ-онлайн

Протягом року

Квітень 2020-2021
навчальний рік

Протягом року

13.

Формуванням
культури
академічної Протягом року
доброчесності
працівниками
Наукової
бібліотеки: практичні вміння користуванням
програмами з виявлення запозичень

14.

Розробка і упровадження серед здобувачів Вересень
2020вищої освіти буклет «Календар щеплень»
2021 навчальний
рік

15.

Випуск Інформаційного вісника ЦЗЯВО із
вкладкою «Академічна доброчесність»

Протягом року

16.

Школа інфомедійної грамотності

Протягом року

17.

Створення школи якості: агенти змін

Жовтень 2020 року

етики та академічної
доброчесності,
студентське
самоврядування,
декани, завідувачі
кафедр
Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
студентське
самоврядування
Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
студентське
самоврядування
Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
студентське
самоврядування,
керівник програми
Осташевський М.Л.
Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
директор бібліотеки
Железняк І.О.,
студентське
самоврядування
Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
студентське
самоврядування
Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
студентське
самоврядування
Керівник ЦЗЯВО
Ячменик М.М.,
студентське
самоврядування
Студентське
самоврядування

10.4. Робота комісії із забезпечення якості освітньої діяльності
та якості вищої освіти
Зміст заходу
Термін
Відповідальний
виконання
• Затвердження плану роботи Комісії із
забезпечення якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти на 2020-2021 навчальний
рік
Серпень
• Про розгляд та затвердження Каталогу
вибіркових дисциплін, орієнтованих на 2020 року
розвиток загальних компетентностей
• Про
формування
індикаторів
та
принципи реалізації анкетувань здобувачів
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Голова Комісії

Начальник
навчального
відділу
Начальник Центру
забезпечення

вищої освіти у СумДПУ імені А.С. Макаренка

2.

3.

якості вищої освіти

• Про застосування системи визнання Жовтень
результатів навчання, набутих у неформальній
2020 року
та інформальній освіті

Голови комісій
навчальнонаукових
інститутів та
факультетів

• Про залучення зовнішніх стейкхолдерів
до
процесу
розробки,
перегляду
та
Грудень
моніторингу освітніх програм
2020 року

Голова Ради
роботодавців,
начальник Центру
ЗЯВО
Начальник
навчального
відділу

• Про принципи формування навчальних
планів на 2021-2022 навчальний рік

4.

5.

6.

• Про принципи організації академічної
мобільності
в
системі
внутрішнього
Лютий
забезпечення якості вищої освіти і освітньої
діяльності у СумДПУ імені А.С. Макаренка
2021 року
• Про стан системи забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти у
навчально-науковому інституті педагогіки і
психології. Обмін досвідом

Начальник
навчального
відділу
Голова комісії із
ЗЯОД та ЯВО
ННІ педагогіки і
психології

• Про надання Методичних рекомендацій
кафедрам
щодо
організації
освітньої
Квітень
діяльності в 2021-2022 навчальному році
• Про якість освітнього компонента при 2021 року
підготовці докторів філософії

• Реалізація
індивідуальної
освітньої Травень
траєкторії студента на основі вдосконалення
2021 року
моделі освітніх програм та навчальних планів

Начальник
навчального
відділу
Проректор з
науковопедагогічної
роботи
Студентське
самоврядування,
начальник Центру
забезпечення
якості вищої освіти

10.5. Робота комісії з етики та академічної доброчесності
№

Зміст заходу
•

•
1.
•

Термін
виконання

Координація
роботи
внутрішньої
системи забезпечення якості вищої
освіти в університеті
Рекомендації щодо моделі організації
навчального процесу за змішаною
формою: дистанційна+традиційна
Про затвердження Плану роботи
Комісії на 2020-2021 навчальний рік
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Відповідальні
Пшенична Л.В.

28 серпня
2020 року

Колісник Ю.І.
Пшенична Л.В.

•

2.
•

•
3.
•

•
4.

•
•
5.

Обговорення та затвердження анкет та
інших матеріалів для проведення
моніторингових досліджень з питань
якості освітньої діяльності та якості
освіти
Про
залучення
зовнішніх
стейкхолдерів до процесу розробки,
перегляду та моніторингу освітніх
програм
Про стан системи забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої
освіти навчально-наукового інституту
культури і мистецтв
Про
забезпечення
інформаційної
прозорості освітньої діяльності в
контексті
її
корисності
для
абітурієнтів, студентів, випускників,
стейкхолдерів та громадськості
Про
удосконалення
системи
оцінювання
знань
студентів
та
врахування знань, отриманих у
неформальній освіті
Про якість освітнього компонента при
підготовці докторів філософії
Про стан та перспективи розвитку
внутрішньої та зовнішньої академічної
мобільності

•

Про
заходи
та
стимули
для
професійного
розвитку
науковопедагогічного складу університету

•

Про методичні рекомендації кафедрам
щодо організації якості освітньої
діяльності та забезпечення якості вищої
освіти у в 2021-2022 навчальному році
Звіт про роботу Комісії із забезпечення
якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти факультетів/навчальнонаукових інститутів

6.

•
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Ячменик М.М.
23 вересня
2020 року

Голови Комісій з
якості освіти
навчально-наукових
інститутів/факультетів

Ячменик М.М.
Руденко О.Ф.
Листопад
2020 року

Лютий
2021 року

Квітень
2021 року

Пшенична Л.В.,
студентське
самоврядування

Ячменик М.М.,
голови Комісій з
якості освіти
навчально-наукових
інститутів/факультетів
Проректор з науковопедагогічної роботи
Перший проректор,
голови Комісій з
якості освіти
навчально-наукових
інститутів/факультетів
Ректор, головний
бухгалтер
Петренко Л.В.

Червень
2021 року
Голови Комісій з
якості освіти
навчально-наукових
інститутів/факультетів

№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

10.6. Розвиток зв’язків та співпраця з випускниками Університету
Зміст заходу
Термін
Відповідальні
виконання
Формування
позитивного
іміджу
Протягом
Керівник ЦЗЯВО
Університету та підвищення його престижу
року
Ячменик М.М.,
через
популяризацію ідей
Асоціації
студентське
випускників
самоврядування,
Асоціація випускників
Розвиток традицій та духовних цінностей
Червень
Керівник ЦЗЯВО
різних поколінь випускників Університету
2020-2021
Ячменик М.М.,
під час Форуму-випускників Університету
навчальний
студентське
рік
самоврядування,
Асоціація
випускників, декани
Створення умов для корисного спілкування Грудень 2020Перший проректор,
випускників,
студентів
та
викладачів
2021
проф.
Університету, забезпечення інформаційного
навчальний
Пшенична Л.В.,
обміну під час Фестивалю студентського
рік
Керівник ЦЗЯВО
лідерства «Університет майбутнього»
Ячменик М.М.,
студентське
самоврядування,
Асоціація
випускників, декани
Сприяння професійній орієнтації і добору
Вересень
Пшенична Л.В.,
обдарованої молоді для вступу на навчання
2020-2021
Ячменик М.М.,
до Університету під час дня відкритих дверей
навчальний
Леоненко Я.В.,
рік
студентське
самоврядування,
Асоціація
випускників, декани
Розширення
інформаційної
бази
даних
випускників Університету для встановлення і
розвитку зв'язків, обміну інформацією і сприяння
у працевлаштуванні; розширення ділових зв'язків
Асоціації
випускників
з
підприємствами,
організаціями,
установами
України
та
відповідними міжнародними компаніями
Зміцнення
корпоративної
єдності
Макаренківської
родини:
випускників,
викладачів,
співробітників,
студентів
Університету

Протягом року

Розвиток зв'язків з вітчизняними та зарубіжними
асоціаціями випускників ЗВО за спорідненими
напрямками діяльності;

Протягом року
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Протягом року

Пшенична Л.В.,
Ячменик М.М.,
студентське
самоврядування,
Асоціація випускників,
декани, завідувачі
кафедр, гаранти ОП
Пшенична Л.В.,
Ячменик М.М.,
студентське
самоврядування,
Асоціація випускників,
декани, завідувачі
кафедр, гаранти ОП
.
Пшенична Л.В.,
Ячменик М.М.,
студентське
самоврядування,

8.

9.

10.

Формування
та
підтримка позитивного
іміджу Університету в освітньому просторі та
соціальному середовищі через сторінку Асоціації
випускників на сайті університету, у соціальних
мережах
Регіональний симпозіум «Сумський педагогічний
університет – кузня освітнього лідерства» до Дня
вчителя
Проведення конкурсу «Брендинг Асоціації
випускників»

Протягом року

Жовтень 20202021
навчальний рік
Жовтень 20202021
навчальний рік

Асоціація випускників,
декани, завідувачі
кафедр, гаранти ОП
Ячменик М.М.,
Асоціація випускників

Ячменик М.М.,
Асоціація випускників
Ячменик М.М.,
студентське
самоврядування,
Асоціація випускників

XI. НАУКОВА СТРАТЕГІЯ УНІВЕРСИТЕТУ
Реалізація завдань науково-дослідної та інноваційної діяльності Університету
забезпечить розвиток наукового потенціалу Університету, розширення взаємозв’язку
науки, освіти і виробництва в нових соціально-економічних умовах, сприятиме розвитку
регіону
11.1. Розвиток дослідницької культури науковця та здобувача вищої освіти
№
Зміст роботи
з/п
1. Всебічне сприяння в реалізації інтелектуального
потенціалу науковців та студентів університету,
зокрема шляхом підтримки існуючих та
формування нових наукових шкіл

Термін
виконання
Протягом року

Забезпечення умов для ефективної науководослідної та інноваційної діяльності учасників
освітнього процесу університету шляхом
створення належної матеріально-технічної бази,
сприяння академічній співпраці та міжнародній
мобільності
Пропагування принципів академічної
доброчесності в освітньому процесі та науковій
діяльності

Протягом року

2.

3.
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Протягом року

Відповідальні
Ректор,
адміністрація
університету,
керівники
наукових шкіл
Ректор,
адміністрація
університету

Ректор,
адміністрація
університету,
Центр
забезпечення
якості вищої
освіти,
директори/декани,
зав. кафедрами,

4.

5.

Проведення наукових досліджень за
пріоритетними напрямами розвитку науки і
техніки, зокрема молодими вченими, на
замовлення Міністерства освіти і науки України:
«Інституційно-технологічне проектування
інноваційних мереж для системного забезпечення
національної безпеки України»
«Розробка науково-методичних засад та
практичного інструментарію оцінювання
комерційних (ринкових) перспектив товарних
інновацій»
Реалізація наукових досліджень у галузі
суспільних наук
Формування культуромовної особистості фахівця
в умовах неперервної освіти.
Реєстраційний номер 0118U006585
Методика викладання філологічних дисциплін в
системі загальної та вищої освіти.
Реєстраційний номер 0116U005861

Теоретичні та методичні основи фізкультурної
освіти різних груп населення.
Реєстраційний номер 0116U000900
Оптимізація навчально-тренувального процесу
спортсменів у системі багаторічної підготовки.
Реєстраційний номер 0116U000898
Теорія і методика формування професійної
компетентності майбутніх фахівців дошкільної і
початкової освіти.
Реєстраційний номер 0116U000897
Методологія
та
управління
корекційнореабілітаційною діяльністю.
Реєстраційний номер 0116U000895
Теоретичні та методичні засади фахової
підготовки менеджерів освіти і педагогів вищої
школи.
Реєстраційний номер 0116U005862
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протягом року

науковопедагогічні
працівники,
здобувачі вищої
освіти
Керівники НДР

2017–2020
роки

Омельяненко В.А.

2019–2021
роки

Нагорний Є. І.

Протягом року

Керівники НДР

2016–2020
роки

Д.пед.н., професор
О. М. Семеног

2016–2020
роки

2016–2020
роки

Д.пед.н., професор
В. І. Статівка,
к-ра російської
мови, зарубжної
літератури та
методики їх
викладання
Д.фіз.вих.,
професор
О. А. Томенко
К.фіз.вих., доцент
В. І. Гончаренко

2016–2020
роки

К.пед.н., доцент
С. М. Кондратюк

2016–2020
роки

Д.пед.н, професор
Т. М. Дегтяренко

2016–2020
роки

К.пед.н., професор
О. Г. Козлова

2016–2020
роки

Психологічні умови та технології ефективного
функціонування і розвитку особистості в ґенезі її
буття.
Реєстраційний номер 0116U007543
Стратегічне управління соціально-економічними
системами в умовах глобальних викликів.
Реєстраційний номер 0117U004981
Теорії та технології інноваційного розвитку
професійної підготовки майбутнього вчителя в
контексті концепції «Нова українська школа».
Реєстраційний номер 0118U100337
Застосування інноваційних технологій у спорті
вищих досягнень та у фізичному вихованні різних
груп населення.
Реєстраційний номер 0118U100447
Формування предметної компетентності засобами
і технологіями сучасного освітнього середовища.
Реєстраційний номер 0118U006586

2016–2020
роки

Д.психол. н.,
професор
С. Б. Кузікова

2017–2020
роки
2018–2020
роки

Д.економ.н.,
професор
О. Ю. Кудріна
Д.пед.н., професор
А. А. Сбруєва

2018–2020
роки

К.фіз.вих., доцент
С. А. Лазоренко

2018–2020
роки

Психолого-педагогічні засади корекції
психофізичного розвитку осіб із особливими
освітніми потребами
Реєстраційний номер 0118U100353
Поліпарадигмальність
формування
лінгвокультурної та комунікативної компетенції
студентів.
Реєстраційний номер 0120U100002
Удосконалення бухгалтерського обліку суб’єктів
підприємницької
діяльності
в
умовах
діджиталізації.
Реєстраційний номер 0120U102096
Актуальні питання всесвітньої історії та методики
викладання суспільних дисциплін.
Реєстраційний номер 0120U100570
Проблеми формування правової держави в
Україні в умовах глобалізації.
Реєстраційний номер 0120U100544
Теоретико-методичні основи застосування
технологій соціальної роботи і соціокультурної
діяльності в умовах трансформаційного періоду
Реєстраційний номер 0120U100459
Професійне становлення фахівця в умовах
цифрового освітнього середовища.
Реєстраційний номер 0120U100572

2018–2022
роки

К.ф.-м.н., доцент
А. І. Салтикова,
к-ра фізики та
методики
навчання фізики
К.пед.н., професор
А. І. Кравченко

2019–2023
роки

К.пед.н., доцент
В. М. Солощенко

2020–2022
роки

К.екон.н., доцент
Л. Ф. Соколенко
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д.пед.н., професор
О. В. Михайличенко

2020–2023
роки

К.пед.н., доцент
О. М. Іваній

2020–2023
роки

К.пед.н., доцент
А. О. Поляничко

2020–2024
роки

Д.пед.н., професор
О. В. Семеніхіна

6.

7.

Теоретико-методологічні
і
організаційнометодичні проблеми здоров’я, фізичної терапії,
реабілітації, ерготерапії та спеціальної освіти.
Реєстраційний номер 0120U100803
Реалізація наукових досліджень у галузі
гуманітарних наук та мистецтва
Соціально-економічний,
політичний
та
культурний розвиток України в ХХ столітті.
Реєстраційний номер 0115U005932

2020–2025
роки

К.фіз.вих., доцент
О. М. Звіряка

Протягом року

Керівники НДР

2015–2020
роки

Д.пед.н., професор
В. С. Бугрій;
к-ра історії
України
Д.філос.н.,
професор
В. А. Косяк,
к-ра туризму та
готельноресторанного
сервісу
Д.мист., професор
В. А. Панасюк

Філософсько-антропологічна і культурологічна
парадигми спорту і туризму.
Реєстраційний номер 0116U000899

2016–
2020 роки

Українське мистецтво в процесі світової
інтеграції: від минулого до сьогодення.
Реєстраційний номер 0116U00896
Україна у світовому мистецькому просторі: діалог
культур.
Реєстраційний номер 0119U103419

2016–2020
роки

Стратегія розвитку України як соціальної системи
під впливом наукомістких технологій (сталість
нелінійності).
Реєстраційний номер 0120U100571
Літературознавчий аналіз тексту: концепції, коди,
методи інтерпретації.
Реєстраційний номер 0120U100003
Реалізація наукових досліджень у галузі
природничо-математичних наук
Географія Сумської області: особливості природи,
соціально-економічного розвитку і раціонального
природокористування.
Реєстраційний номер 0117U004980
Медико-географічне дослідження стану здоров’я
населення регіону (на прикладі Сумської області).
Реєстраційний номер 0118U001482
Дослідження груп та інших математичних
структур за заданими системами обмежень.
Реєстраційний номер 0118U100357

2020–2022
роки
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2019–2021
роки

2020–2023
роки
Протягом року

Д.пед.н., професор
О. В. Єременко,
к-ра хореографії
та музичноінструментального
виконавства
К.філос.н., доцент
І. О. Снегірьов

Д.філол.н.,
професор
Л. М. Горболіс
Керівники НДР

2017–2021
роки

К.географ.н.,
доцент
О. Г. Корнус

2018–2020
роки

К.географ.н.,
доцент
О. Г. Корнус
Д.фіз-мат.н.,
професор
Ф. М. Лиман,

2018–2020
роки

Гідрохімічний
моніторинг
поверхневих
природних вод Сумщини.
Реєстраційний номер 0120U100761
8. Реалізація наукових досліджень у галузі здоров’я
та біологічних наук
Адаптаційні реакції організму до ендогенних та
екзогенних факторів середовища.
Реєстраційний номер 0116U008030
Оцінка репродуктивного здоров’я підлітків і
молоді з різними типами гендерної ідентичності.
Реєстраційний номер 0116U007542
Комплексне дослідження функціонального стану,
адаптаційних можливостей організму та ризику
розвитку захворювань у різних групах населення.
Реєстраційний номер 0120U100799
Копрофільні
аскоміцети
заповідників
та
національних природних парків України.
Реєстраційний номер 0118U100053
9. Здійснення заходів щодо підтримки наукових
досліджень, зокрема шляхом організації та
проведення конкурсного відбору проектів
Наукових робіт та науково-технічних
(експериментальних) розробок молодих учених,
що фінансуються за рахунок коштів загального
фонду державного бюджету.
Фундаментальних та прикладних науководослідних робіт, що фінансуються за рахунок
коштів загального фонду державного бюджету.
10. Методично-організаційний супровід процесу
захисту прав інтелектуальної власності та
авторських прав дослідників
11. Залучення науковців та здобувачів вищої освіти
до роботи у традиційних та інноваційних
наукових підрозділах університету (міжвідомчих,
міжуніверситетських, університетських та
студентських науково-дослідних лабораторіях,
ресурсних центрах, центрах трансферу
технологій, центрі колективного користування,
навчально-наукових центрах, музеях,
Ботанічному саду) як базових осередках реалізації
наукових досліджень
12. Поглиблення міжнародної наукової співпраці
95

2020–2024
роки

к-ра математики
К.хім.н., доцент
Г. Я. Касьяненко

Протягом року

Керівники НДР

2016–2020
роки

Д.біол.наук,
професор
В. І. Шейко
Д.мед.н.,
професор
І. О. Калиниченко
Д.мед.н.,
професор
І. О. Калиниченко

2016–2020
роки
2020–2025
роки

2018–2021
роки

К.біол.н., доцент
Ю. І. Литвиненко

Протягом року

Проректор з
науковопедагогічної
роботи, зав.
науководослідним
сектором

Серпень–
вересень
2020 року
Червень–
липень
2021 року
Протягом року

Протягом року

Протягом року

Методист
методичноорганізаційного
відділу
Керівники
наукових
підрозділів

Ректор,
адміністрація

13. Сприяння участі науковців у національних та
міжнародних наукових заходах (особливо
закордоном) та активізація роботи з проведення
наукових заходів на базі Університету

Протягом року

14. Розвиток культури грантової діяльності,
підвищення рівня компетентності науковопедагогічних працівників щодо грантової
діяльності
15. Здійснення системної роботи зі збору і
регулярного оновлення інформації щодо наукових
і освітніх проектів в Університеті, які потребують
грантового та інших джерел фінансування

Протягом року

16. Розширення джерел фінансування через
використання бюджетів усіх рівнів, фондів,
коштів підприємств і приватних інвесторів у
межах чинного законодавства

Протягом року

17. Активізація публікаційної активності науковців
університету передусім в авторитетних
міжнародних і національних виданнях
18. Подальше впровадження системи оцінювання та
стимулювання наукової складової праці
викладачів, зокрема у межах реалізації
рейтингового оцінювання

Протягом року
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Протягом року

Протягом року

університету,
директори/декани,
зав. кафедрами,
відділ
міжнародних
зв’язків,
методичноорганізаційний
відділ
Ректор,
адміністрація
університету,
директори/декани,
зав. кафедрами,
відділ
міжнародних
зв’язків,
методичноорганізаційний
відділ
Фахівець
методичноорганізаційного
відділу
Зав. науководослідного
сектору,
фахівець
методичноорганізаційного
відділу
Зав. науководослідного
сектору,
фахівець
методичноорганізаційного
відділу
Директори/декани,
зав. кафедрами
Центр
забезпечення
якості вищої
освіти

19. Популяризація результатів досліджень шляхом
розміщення матеріалів на сайті університету,
офіційних сторінках університету у соціальних
мережах, в електронному репозитарії,
міжнародних базах (Google Scholar, ORCID,
Scopus, Web of Science), засобах масової
інформації, тощо

Протягом року

Методичноорганізаційний
відділ,
науководослідний сектор,
наукова бібліотека

11.2. Робота наукової ради
№
Зміст роботи
з/п
1. 1. Про виконання дисертаційних досліджень
аспірантів другого року навчання без відриву від
виробництва.
2. Про виконання колективних кафедральних тем
науково-дослідної роботи, зареєстрованих в
УкрІНТЕІ.
2. 1. Про стан виконання проектів наукових робіт та
науково-технічних (експериментальних) розробок
на замовлення МОН України.
2. Про виконання колективних кафедральних тем
науково-дослідної роботи, зареєстрованих в
УкрІНТЕІ.
3.
1. Про виконання дисертаційних досліджень
аспірантів-іноземців другого року навчання.
2. Про виконання колективних кафедральних тем
науково-дослідної роботи, зареєстрованих в
УкрІНТЕІ.
4.

1. Про виконання дисертаційних досліджень
аспірантів першого року навчання.
2. Про виконання колективних кафедральних тем
науково-дослідної роботи, зареєстрованих в
УкрІНТЕІ.

Термін
виконання

жовтень

січень

Березень
2021 року

Червень 2021
року

Відповідальні
Голова наукової
ради;
наукові
керівники,
аспіранти;
керівники тем
Голова наукової
ради;
керівники тем

Голова наукової
ради;
наукові
керівники,
аспіранти;
керівники тем
Голова наукової
ради;
наукові
керівники,
аспіранти;
керівники тем

11.3. Підготовка кадрів вищої кваліфікації:
Аспірантура та докторантура. Спецради.
№
Зміст роботи
з/п
1. Зарахування до аспірантури за очною формою
навчання
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Термін
виконання
1 вересня
2020 року

Відповідальні
Завідувач
аспірантури та
докторантури

2.

Організаційні збори аспірантів першого курсу
очної форми навчання

1 вересня
2020 року

3.

Звіт докторантів про виконання індивідуального
плану наукової роботи

Вересень
2020 року

4.

Звіт аспірантів заочної форми навчання та
здобувачів про виконання індивідуального
навчального плану та індивідуального плану
наукової роботи

Вересень,
жовтень
2020 року

5.

Прикріплення викладачів університету для
здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії
поза аспірантурою

Вересень–
листопад
2020 року

6.

Прийом документів до заочної аспірантури

Жовтень
2020 року

7.

Затвердження тем дисертаційних досліджень та
планів роботи аспірантів першого курсу очної
форми навчання

Жовтень
2020 року

8.

Вступні іспити до аспірантури за заочною
формою навчання

Листопад
2020 року

9.

Зарахування до аспірантури за заочною формою
навчання

10. Організаційні збори аспірантів першого курсу
заочної форми навчання
98

15 листопада
2020 року
Листопад
2020 року

Завідувач
аспірантури та
докторантури
Завідувачі
кафедрами,
завідувач
аспірантури та
докторантури
Завідувачі
кафедрами,
Завідувач
аспірантури та
докторантури
Завідувач
аспірантури та
докторантури,
проректор з
науковопедагогічної
роботи
Завідувач
аспірантури та
докторантури,
проректор з
науковопедагогічної
роботи
Завідувач
аспірантури та
докторантури,
завідувачі
кафедрами,
наукові керівники
Завідувач
аспірантури та
докторантури,
проректор з
науковопедагогічної
роботи
Завідувач
аспірантури та
докторантури
Завідувач
аспірантури та

11. Затвердження правил прийому до аспірантури і
докторантури на 2021 р.
12. Затвердження тем дисертаційних досліджень та
планів роботи аспірантів першого курсу заочної
форми навчання та здобувачів

13. Розробка та подання плану підготовки здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора
наук за державним замовленням на 2021 р. до
Міністерства освіти і науки України

Листопад–
грудень
2020 року
Грудень
2020 року

Грудень
2020 року

14. Підготовка та подання річного звіту про роботу
аспірантури і докторантури до Міністерства
освіти і науки України та Сумського обласного
статистичного управління
15. Звіт аспірантів очної форми навчання про
виконання індивідуального навчального плану та
індивідуального плану наукової роботи

Грудень 2020
року – січень
2021 року

16. Звіт аспірантів заочної форми навчання про
виконання індивідуального навчального плану та
індивідуального плану наукової роботи

Березень,
квітень
2021 року

17. Оголошення про набір до аспірантури і
докторантури

Червень
2021 року

18. Звіт аспірантів очної форми навчання про
виконання індивідуального навчального плану та
індивідуального плану наукової роботи

Червень
2021 року

19. Прийом документів до докторантури

Серпень
2021 року
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Січень 2021
року

докторантури
завідувач
аспірантури та
докторантури
Завідувач
аспірантури та
докторантури,
Завідувачі
кафедрами,
наукові керівники
Проректор з
науковопедагогічної
роботи,
завідувач
аспірантури та
докторантури
Завідувач
аспірантури та
докторантури
Завідувачі
кафедрами,
завідувач
аспірантури та
докторантури
Завідувачі
кафедрами,
завідувач
аспірантури та
докторантури
Завідувач
аспірантури та
докторантури
Завідувачі
кафедрами,
завідувач
аспірантури та
докторантури
Завідувач
аспірантури та
докторантури,
проректор з
науковопедагогічної

20. Прийом документів до очної аспірантури

Серпень
2021 року

21. Вступні іспити до очної аспірантури

Серпень
2021 року

22. Моніторинг якості підготовки аспірантів і
докторантів
(за спеціальностями)

Протягом року

23. Організація захистів дисертаційних робіт із
неухильним дотриманням вимог чинного
законодавства, у тому числі в аспектах якості
робіт та прозорості процесу
24. Методично-організаційний супровід діяльності
разових спеціалізованих вчених рад університету

Протягом року

25. Забезпечення належного рівня захистів
дисертаційних досліджень

Протягом року

26. Координація та моніторинг якості роботи
спеціалізованих вчених рад університету

Протягом року

27. Звіти голів спеціалізованих вчених рад
університету

Лютий–
березень
2021 року
Протягом року

28. Популяризація діяльності аспірантури і
докторантури, спеціалізованих вчених рад в пресі,
на сайті університету
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Протягом року

роботи
Завідувач
аспірантури та
докторантури,
проректор з
науковопедагогічної
роботи
Завідувач
аспірантури та
докторантури,
проректор з
науковопедагогічної
роботи
Проректор з
науковопедагогічної
роботи,
завідувач
аспірантури та
докторантури
Учені секретарі
спеціалізованих
вчених рад
Провідний
фахівець
аспірантури та
докторантури
Голови
спеціалізованих
вчених рад
Проректор з
науковопедагогічної
роботи
Голови
спеціалізованих
вчених рад
Проректор з
науковопедагогічної
роботи,
завідувач

аспірантури та
докторантури,
голови
спеціалізованих
вчених рад
11.4. Наукова діяльність здобувачів вищої освіти
та молодих вчених
№
Зміст роботи
з/п
1. Розвиток навчання, заснованого на органічному
поєднанні освітньої та наукової складових

2.

3.
4.

5.

Діяльність Наукового товариства студентів,
аспірантів, докторантів і молодих вчених
університету
Участь студентів та молодих учених у виконанні
науково-дослідних робіт
Розширення можливості участі студентів та
молодих учених у міжнародних проектах та
проектах, конкурсах

Протягом року

Залучення студентів до участі у Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт з
природничих, технічних та гуманітарних наук
І тур (вузівський)

Протягом року

ІІ тур (всеукраїнський)

6.

Термін
виконання
Протягом року

Залучення студентів до участі у Всеукраїнській
студентській олімпіаді
І етап (вузівський)
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Відповідальні
Директори/декани,
завідувачі
кафедрами,
навчальний відділ
Голова Наукового
товариства

Протягом року

Керівники НДР

Протягом року

Директори/декани,
зав. кафедрами,
фахівець
методичноорганізаційного
відділу, відділ
міжнародних
зв’язків
Директори/декани,
завідувачі
кафедрами,
методист
методичноорганізаційного
відділу

Грудень
2020 року –
січень
2021 року
Березень–
квітень
2021 року
Протягом року
Грудень
2020 року –
січень
2021 року

Директори/декани,
зав. кафедрами,
методист
методичноорганізаційного
відділу

ІІ етап (всеукраїнський)

7.

8.

9.

Активізація публікаційної активності студентів
(самостійної та у співавторстві з викладачами) у
межах наукових видань університету та поза його
межами
Забезпечення сприятливих умов для подальшого
розвитку студентської науки, зокрема залучення
студентів та молодих учених до організації та
участі у наукових заходах різного рівня
(міжнародних, всеукраїнських, регіональних,
вузівських конференція, семінарах, круглих
столах, тощо), орієнтованих на наукову молодь
Участь студентів у проведенні підсумкових
студентських наукових конференції та конкурсів
до Дня науки.

Березень–
квітень
2021 року
Протягом року

Протягом року

Квітень
2021 року

10. Забезпечення умов щодо отримання цільових та
іменних стипендій студентам та науковопедагогічним працівникам Університету
(особливо молодим ученим)

Протягом року

11. Засідання студентських наукових гуртків та
проблемних груп

Протягом року

Директори/декани,
зав. кафедрами

Директори/декани,
Завідувачі
кафедрами,
методист
методичноорганізаційного
відділу
Директори/декани,
Завідувачі
кафедрами,
методист
методичноорганізаційного
відділу
Директори/декани,
Завідувачі
кафедрами,
навчальний відділ,
методичноорганізаційний
відділ, відділ
соціальної та
культмасової
роботи
Керівники
наукових гуртків
та проблемних
груп

11.5. Підвищення якості наукових періодичних видань
та редакційно-видавничої діяльності Університету
№
Зміст роботи
з/п
1. Забезпечення високої якості та відповідності
вимогам чинного законодавства України
наукових періодичних видань університету
102

Термін
виконання
Протягом року

Відповідальні
Головні/
відповідальні
редактори наукових
періодичних видань

2.

3.

4.

Аналіз наукових періодичних видань
Університету на предмет виконання вимог
наукометричних баз Web of Science та Scopus,
проведення консультацій з редколегіями
Просування видання «Фізико-математична
освіта» (затверджено як фахове наукове
видання України категорії «Б» у галузі
педагогічних наук, індексується міжнародною
наукометричною базою даних INDEX
Copernicus; зареєстровано в низці міжнародних
науко метричних баз даних; отримано
сертифікат ISSN 2413-158Х) до міжнародних
науко метричних баз Web of Science/Scopus
Продовження роботи щодо включення
наукових періодичних видань університету до
переліку фахових видань МОН України
(категорія Б)

Протягом року

протягом року

До кінця
2020 року

«Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні
технології» (внесено до переліку фахових
видань ДАК України з педагогіки, індексується
міжнародною наукометричною базою даних
INDEX Copernicus; зареєстровано в низці
міжнародних науко метричних баз даних;
отримано сертифікат ISSN 2312-5993)
«Актуальні питання природничо-математичної
освіти» (внесено до переліку фахових видань
ДАК України з педагогіки, індексується
міжнародною наукометричною базою даних
INDEX Copernicus)
«Актуальні питання мистецької освіти та
виховання» (внесено до переліку фахових
видань ДАК України з педагогіки)

5.

«Філософія науки: традиції та інновації»
(внесено до переліку фахових видань ДАК
України з філософії).
Продовження співпраці з Гуманітарноприродничим університетом ім. Яна Длугоша
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Проректор з науковопедагогічної роботи,
методичноорганізаційний відділ
Головний редактор:
д.пед.н., проф.
Семеніхіна О. В.

Головні/
відповідальні
редактори, члени
редколегій наукових
періодичних видань
Д.пед.н., проф.
Сбруєва А.А.

Д.пед.н., проф.
Чашечникова О. С.

Д.пед.н., проф.
Ніколаї Г.Ю.,
запрошений
фахівець.
Відповідальний за
випуск від
університету –
д.пед.н., проф.
Устименко-Косоріч
О. А.
Д.філос.н., доц.
Ведмедєв М. М.
Протягом року

Члени редакційної
колегії: д.пед.н.,

(м. Ченстохова, Польща), зокрема в аспекті
видання міжнародного журналу «Future
Science: Youth Innovations Digest»

6.

Підтримка редакційних колегій інших
наукових періодичних видань університету,
моніторинг їх діяльності

Протягом року

«Наукові записки Сумського державного
педагогічного університету імені А. С.
Макаренка. Географічні науки» (індексується
міжнародною наукометричною базою даних
INDEX Copernicus)
«Освіта. Інноватика. Практика» (індексується
міжнародною наукометричною базою даних
INDEX Copernicus)
«Природничі науки»

«Теорія та методика навчання суспільних
дисциплін»
«Мистецькі пошуки»

7.

Залучення студентів та молодих учених до
публікацій у молодіжних наукових виданнях
університету
«Наукові пошуки»

«Магістр»

«Студентська наука»

Протягом року

проф. Лянной Ю. О.,
д.б.н., проф. Шейко
В. І., д.економ.н.,
проф.. Кудріна О. Ю.,
д.пед.н., проф.
Семеніхіна О. В.,
к.е.н., доц.
Омельяненко В. А.
Проректор з науковопедагогічної роботи,
методичноорганізаційний відділ
Головний редактор:
д.геграф.н., проф.
Нешатаєв Б.М.

Голова редакційної
ради: д.пед.н., проф.
Семеніхіна О. В.
Відповідальний
редактор: к.б.н., доц.
Вакал А.П.
Головний редактор:
д.пед.н., проф.
Михайличенко О.В.
Голова редакційної
колегії: д.пед.н.,
проф. УстименкоКосоріч О.А.
Головні/відповідальні
редактори
Головний редактор:
д.пед.н., проф.
Сбруєва А.А.
Головний редактор:
к.пед.н., проф.
Козлова О. Г.
Відповідальний
редактор: к.пед.н.,
проф. Кондратюк
С. М.
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«Актуальні питання філології та методології»

«Філологічні студії»

Забезпечення неухильного виконання
«Положення про порядок надання Грифу
СумДПУ імені А. С. Макаренка друкованим та
електронним виданням та засобам навчального
та наукового призначення»

Протягом року

Спрямування діяльності редакційновидавничої ради на дотримання принципів
якості та прозорості
10. Подальший розвиток та удосконалення роботи
університетського видавничого центру
11. Надання консультаційної допомоги авторам
щодо підготовки видань до друку
12. Продовження роботи щодо наповнення
репозитарію, підвищення його рейтингу

Протягом року

8.

9.

Протягом року
Протягом року
Протягом року

Головний редактор:
к.філол.н., доц.
Герман В.В.
Головний редактор:
к.філол.н., доц.
Герман В. В.
Проректор з науковопедагогічної роботи,
директори/декани,
завідувачі
кафедрами,
редакційновидавничий відділ,
методичноорганізаційний
відділ, наукова
бібліотека
Голова редакційновидавничої ради
Редакційновидавничий відділ
Редакційновидавничий відділ
Наукові бібліотека

11.6. Наукові заходи
№
Зміст роботи
з/п
1. Організація та проведення наукових заходів
відповідно до плану наукових заходів на
2020 рік

Міжнародний науково-практичний форум
«Україна майбутнього: перспективи
інтеграції та інноваційного розвитку»
Міжнародний науковий форум «Глобальна
економіка у цифрову епоху»
Міжнародна науково-практична
конференція «Інновації у публічному
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Термін
Відповідальні
виконання
Протягом
Директорати/деканати,
першого півріччя кафедри університету
2020–
2021 навчального
року
Вересень
Кафедра бізнес2020 року
економіки та
адміністрування
Кафедра інформатики
Жовтень
Кафедра бізнес2020 року
економіки та
адміністрування
Жовтень
Кафедра бізнес2020 року
економіки та

управлінні: теорія і практика»
Міжнародний науковий форум «Глобальна
економіка у цифрову епоху»

Міжнародна науково-практична
конференція «Інновації у публічному
управлінні: теорія і практика»

Жовтень
2020 року

Жовтень
2020 року

V Всеукраїнська науково-практична
конференція «Арт-педагогічні технології у
здоров’язбережувальній діяльності
сучасних закладів освіти»
VI Всеукраїнська науково-практична
конференція для студентів, магістрантів та
молодих науковців «Дошкільна освіта: від
традицій до інновацій»
Регіональний науково-практичний семінар
«KinesoFit»

П’яті Сумські наукові географічні читання
VІ Міжнародна науково-практична
конференція «Інноваційні підходи до
виховання учнів козацьких і хортингістів у
навчальних класах»
ІІ Міжнародна науково-практична
конференція «Освіта для ХХІ століття:
виклики, проблеми, перспективи»
ІV Всеукраїнська науково-практична
конференція «Інновації в освіті і
педагогічна майстерність учителясловесника»
ІV Всеукраїнська наукова інтернетконференція «Діалог мов і культур у
сучасному освітньому просторі»
VІІ Міжнародна очно-заочна конференція
«Корекційно-реабілітаційна діяльність:
стратегії розвитку у національному та
світовому вимірі»
V Всеукраїнська науково-практична
конференція «Актуальні питання охорони
праці у галузі освіти»
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адміністрування
Кафедра бізнесекономіки та
адміністрування
Кафедра інформатики
Кафедра бізнесекономіки та
адміністрування
Кафедра інформатики

Жовтень
2020 року

Кафедра медикобіологічних основ
фізичної культури

Жовтень
2020 року

Кафедра дошкільної і
початкової освіти

Жовтень
2020 року

Кафедра здоров’я,
фізичної терапії,
реабілітації та
ерготерапії
Природничогеографічний
факультет
Кафедра менеджменту
освіти та педагогіки
вищої школи

9-11 жовтня,
2020 року
15-16 жовтня
2020 року

28-29 жовтня
2020 року

Кафедра педагогіки

29-30 жовтня
2020 року

Кафедра української
мови і літератури

Жовтеньлистопад
2020 року
Листопад
2020 року

Кафедра германської
філології

Листопад 2020
року

Кафедра спеціальної
та інклюзивної освіти

Кафедра медикобіологічних основ
фізичної культури

ІV Всеукраїнська науково-практична
конференція «Сучасні тенденції у
викладанні іноземних мов у світі»
ІІІ Міжнародна науково-практична
конференція молодих учених і студентів
«Філологія, лінгводидактика, професійна
комунікація в науковому дискурсі»
Тренінг для фізичних терапевтів та
ерготерапевтів «Використання та
впровадження Міжнародної класифікації
функціонування, обмежень життєдіяльності
та здоров’я»
ХІХ Всеукраїнська заочна науковопрактична конференція «Сучасні проблеми
логопедії та реабілітації»
Всеукраїнська науково-практична
конференція «Актуальні питання біології та
медицини»
Всеукраїнська науково-практична
конференція «Теоретико-методичні засади
вивчення сучасної фізики та нанотехнологій
у загальноосвітніх та вищих навчальних
закладах»
Науково-практичний семінар «Новітні
технології спеціальної освіти: проблеми,
перспективи та шляхи запровадження»
Круглий стіл «Запобігання та протидія
корупції в Україні»

Листопад
2020 року
9 листопада
2020 року

12 листопада
2020 року

Кафедра здоров’я,
фізичної терапії,
реабілітації та
ерготерапії

13 листопада
2020 року

Кафедра логопедії

13-14 листопада
2020 року

Кафедра біології
людини і тварин

26-27 листопада
2020 року

Кафедра фізики та
методики навчання
фізики

Грудень
2020 року

Кафедра спеціальної
та інклюзивної освіти

Грудень
2020 року

Кафедра права та
методики викладання
правознавства
Кафедра української
мови
Кафедра інформатики

Міжвузівський круглий стіл «Мій
університет – моя гордість»
Міжнародна студентська науковопрактична конференція «Наукова діяльність
як шлях формування професійних
компетентностей майбутнього фахівця»
ІV Всеукраїнська науково-практична
інтернет-конференція «Проблеми здоров’я,
фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії»

Грудень
2020 року
3-4 грудня
2020 року

V Всеукраїнська науково-практична
конференція з міжнародною участю «Стан і
перспективи сучасного туризму»
Міжнародна науково-практична
конференція «Культуромовна особистість
фахівця у ХХІ столітті»

6-7 грудня
2020 року
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Кафедра теорії і
практики романогерманських мов
Кафедра української
мови і літератури

4 грудня
2020 року

10 грудня
2020 року

Кафедра здоров’я,
фізичної терапії,
реабілітації та
ерготерапії
Кафедра туризму і
готельноресторанного сервісу
Кафедра української
мови і літератури

2.

Організація та проведення традиційних
наукових заходів у другому півріччі 2020–
2021 навчального року
Логофест 2020
Міжнародна науково-практична
конференція «Особистість у кризових
умовах та критичних ситуаціях життя»
Міжнародна науково-практична
конференція «Функції дизайну у сучасному
світі»

Міжнародна науково-практична
конференція для студентів, магістрантів та
молодих науковців «Молодь у сучасній
психології»
Всеукраїнська науково-практична
конференція для студентів, магістрантів та
молодих науковців «Дошкільна і початкова
освіта: реалії та перспективи»
Всеукраїнська науково-практична
конференція «Освіта і здоров’я»
Міжнародна науково-практична
конференція «Інноваційний розвиток вищої
освіти: глобальний, європейський та
національний виміри змін»
Всеукраїнська конференція «Сучасні
проблеми експериментальної, теоретичної
фізики та методики навчання фізики»
Міжнародна науково-практична
конференція «Сучасні проблеми фізичного
виховання і спорту різних груп населення»
Міжнародна науково-методична
конференція «Розвиток інтелектуальних
умінь ш творчих здібностей учнів та
студентів у процесі навчання дисциплін
природничо-математичного циклу –
ІТМ*плюс-2020»
Регіональний науково-методичний
гендерний семінар «Гендерна парадигма в
освітньому просторі вищого навчального
закладу»
Міжнародна науково-практична
конференція молодих учених і студентів
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Протягом
другого півріччя
2020–
2021 навчального
року

Кафедри університету

Кафедра логопедії
Кафедра психології

Кафедра
образотворчого
мистецтва,
музикознавства та
культурології
Кафедра психології

Кафедра дошкільної і
початкової освіти

Кафедра медикобіологічних основ
фізичної культури
Кафедра педагогіки,
кафедра менеджменту
освіти та педагогіки
вищої школи
Кафедра фізики та
методики навчання
фізики
Кафедра теорії та
методики фізичної
культури
Кафедра математики

Кафедра соціальної
роботи і менеджменту
соціокультурної
діяльності
Кафедра української
мови і літератури

3.

«Академічна культура дослідника в
освітньому просторі: європейський та
національний виміри»
Всеукраїнська науково-практична
конференція для студентів, магістрантів та
молодих науковців «Наукові пошуки
молодих учених»
Міжнародна науково-практична
конференція «Сьогодення біологічної
науки»
Організація регіональних, університетських
та інших наукових заходів, зокрема
майстер-класів, тренінгів.

Кафедра менеджменту
освіти та педагогіки
вищої школи
Кафедра біології
людини і тварин
Протягом року

Директори/декани,
зав. кафедрами

11.7. Університетська наука – Сумщині
№
Зміст роботи
з/п
1. Врахування регіонального контексту при
виконання науково-дослідних робіт, особливо
природничого спрямування
Географія
Сумської
області:
особливості
природи, соціально-економічного розвитку і
раціонального природокористування.
Медико-географічне дослідження стану здоров’я
населення регіону (на прикладі Сумської
області).
Гідрохімічний
моніторинг
поверхневих
природних вод Сумщини.
2. Впровадження розробок професорськовикладацького складу СумДПУ (методик та
технологій) в освітню, соціальну, правову сфери,
діяльність органів обласного та місцевого
самоврядування
3. Залучення представників установ освітньої,
соціальної, правової сфери Сумщини до
організації та проведення наукових заходів
4. Організація та проведення наукових заходів
(конкурсів, турнірів, тощо), орієнтованих на
учнівську молодь Сумщини
5. Залучення науковців університету до участі у
роботі нарад, педагогічних рад, методичних
об’єднань вихователів-методистів, музичних
керівників дошкільних навчальних закладів та ін.
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Термін
виконання
Протягом року

Керівники НДР

Протягом року

К.географ.н.,
доцент
О. Г. Корнус
К.географ.н.,
доцент
О. Г. Корнус
К.хім.н., доцент
Г. Я. Касьяненко
Автори розробок

Протягом року

Протягом року

Протягом року

Відповідальні

Директори/декани,
завідувачі
кафедрами
Директори/декани,
завідувачі
кафедрами
Директори/декани,
завідувачі
кафедрами

6.

Організація та проведення курсів підвищення
кваліфікації для керівників та співробітників
установ освітньої, соціальної, правової сфери

Протягом року

7.

Організація професійно-орієнтовної та соціальнопедагогічної практики студентів у закладах
освітньої, соціальної, правової сфери, діяльність
органів обласного та місцевого самоврядування
Волонтерська робота по психологічному
супроводу навчально-пізнавальної діяльності
дітей області, діяльність волонтерсього руху
«Крок на зустріч»
Популяризація наукового доробку професорськовикладацького складу університету на теренах
Сумщини

Протягом року

8.

9.

Протягом року

Протягом року

Відділ
працевлаштування,
професійнотехнічної освіти та
додаткових
платних послуг
Директори/декани,
зав. кафедрами,
навчальний відділ
Кафедри
психології та
спеціальної та
інклюзивної освіти
Наукова бібліотека

XII. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА, ПРОСВІТНИЦЬКА
ТА ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНА РОБОТА
Головною метою профорієнтаційної, просвітницької та інформаційно-рекламної
роботи в Університеті є пропаганда Університету як закладу вищої освіти, який готує
висококваліфікованих фахівців, пошук найбільш підготовлених випускників
загальноосвітніх навчальних закладів для вступу до Університету, підвищення
конкурентоспроможності випускників на ринку праці.
Основними напрямами діяльності є:
• організація агітаційно-роз’яснювальної роботи в загальноосвітніх навчальних
закладах, технікумах, коледжах, закладах професійно-технічної освіти щодо можливостей
Університету;
• рекламно-інформаційна діяльність у засобах масової інформації;
• участь у виставках, конкурсах, ярмарках, презентаціях;
• проведення Днів відкритих дверей, днів Університету та навчально-наукових
інститутів і факультетів, інших масових заходів;
• організація освітнього процесу до університетської підготовки;
• співробітництво за договорами з управліннями і відділами освіти, організаціями,
установами, підприємствами, навчальними закладами.
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№ з/п

Термін
виконання

Зміст роботи

Відповідальні

12.1. Профорієнтаційна робота
Участь у заходах спрямованих на
популяризацію університету та залучення на
навчання абітурієнтів.
Протягом
року

1.

Участь в організації та проведенні Днів
відкритих дверей університету, НН
інститутів та факультетів.
Протягом
року

2.

Співпраця з психологічною службою
університету у рамках роботи з абітурієнтами
Протягом
року

3.

4.

Організація та проведення підготовчих
курсів для абітурієнтів закладів загальної
середньої освіти з предметів ЗНО, творчих
конкурсів та для вступників до магістратури
за програмою вступного іспиту з іноземної
мови та ЄВІ з іноземної мови.

5.

Організація та проведення пробного ЗНО з
усіх конкурсних предметів, у рамках якого
проводиться робота з абітурієнтами
профорієнтаційного та рекламноінформаційного характеру.

Протягом
року

Лютийквітень

Залучення студентів-практикантів до
профорієнтаційної роботи у рамках
проходження педагогічної практики.
Протягом
року

6.

7.

Організація роботи пункту реєстрації
учасників ЗНО з метою проведення
профорієнтаційної роботи.
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Лютийберезень

Центр
професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.
НН структурні
підрозділи
університету.
Центр
професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.
НН структурні
підрозділи.
Центр
професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.
Центр
професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.
Центр
професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.
Центр
професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.
Завідувач
педпрактикою,
методисти.
Центр
професійнокар’єрної

Співпраця з ЗМІ щодо інформування
профорієнтаційного змісту.
Протягом
року

8.

9.

Співпраця з закладами загальної середньої
освіти, фахової передвищої освіти у питанні
проведення профорієнтаційних заходів на
базі навчальних закладів для абітурієнтів,
батьків та інформаційних заходів для
вчителів.

Протягом
року

Співпраця з відділами та управліннями
освіти районних, міських та селищних рад.
10.

Протягом
року

Центр
професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.

Протягом
року

Центр
професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.

Протягом
року

Центр
професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.

Протягом
року

Центр
професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.

Систематизація та удосконалення бази даних
про навчальні заклади міст і районів.
11.

12.

13.

Систематичне електронне листування з
закладами загальної середньої освіти
інформаційного, профорієнтаційного та
рекламного змісту.
Систематичний консультаційний супровід
інформаційно-профорієнтаційного змісту
для абітурієнтів та їх батьків з питань вибору
спеціальностей, освітніх програм та вступу
на навчання.

орієнтації та
вступу на
навчання.
Центр
професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.
Центр
професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.

12.2. Підготовка до вступу на навчання
Проведення прийому заяв та документів на
підготовчі курси.
14.

Вересень
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Центр
професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.

15.

16.

Розробка проектів нормативних документів,
наказів, розпоряджень та заходів з питань
організації освітнього процесу на
підготовчих курсах.

Розробка навчального плану підготовки
слухачів курсів.

17.

Підбір та залучення викладацького складу
для освітнього процесу на підготовчих
курсах.

18.

Організація та проведення навчального
процесу на підготовчих курсах випускників
закладів загальної середньої освіти, вищої
освіти.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Вересень

Центр
професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.

Вересень

Центр професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.

Вересень

Центр професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.

ЖовтеньТравень

Центр професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.

Жовтень

Центр професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання

Вересеньжовтень

Центр професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання

Оформлення інформаційних стендів щодо
висвітлення інформації про навчальний
процес на підготовчих курсах.
Розробка розкладу занять за формами
навчання відповідно до обраних предметів.

Контроль за проведенням навчального
процесу та організація навчально-виховного
процесу
Контроль погодинної оплати праці
викладачів за результатами виконання
навчального навантаження відповідно до
навчального плану та ведення табелю оплати
навчальної роботи з погодинного фонду.
Організація та проведення тренувального
зовнішнього незалежного оцінювання.

Організація та проведення підсумкової
атестації слухачів підготовчих курсів.
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ЖовтеньТравень

Центр професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.

ЖовтеньТравень

Центр професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.

Лютийберезень

Центр професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.

Травень

Приймальна
комісія. Центр
професійнокар’єрної

орієнтації та
вступу на
навчання.

25.

Підготовка пропозицій та розробка заходів
щодо покращення, удосконалення та
активізації набору слухачів підготовчих
курсів та освітнього процесу.

26.

Підготовка звіту про організацію освітнього
процесу на підготовчих курсах та якість
підготовки слухачів за результатами
навчання.

Травень

Центр професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.

Травень

Центр професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.

12.3. Рекламно-інформаційна робота
27.

Розробка та впровадження рекламноінформаційних заходів.

28.

Розробка та підготовка до друку рекламних
матеріалів про університет (листівки,
буклети, плакати тощо) та їх
розповсюдження.

29.

30.

31.

Підготовка матеріалів рекламноінформаційного змісту: звукова,
зорова, друкована реклама.

Робота з розробки та впровадження єдиної
візуальної ідентифікації Університету.

Підготовка інформації щодо роботи Центру,
Приймальної комісії, підготовчих курсів,
вступної кампанії та ін.

Протягом
року

Центр професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.

Протягом
року

Центр професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.

Протягом
року

Центр професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.

Протягом
року

Центр професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.

Протягом
року

Центр професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.

Протягом
року

Центр професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.

Протягом
року

Центр професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.

Робота із соціальними мережами.
32.

33.

Написання та редагування текстів
інформаційних новин роботи Центру,
Приймальної комісії, Підготовчих курсів та
висвітлення їх на офіційному сайті
університету.
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12.4 Організація та проведення вступної кампанії
Підготовка Правил прийому на навчання.

Відповідно
до термінів
Умов
прийому
Створення та внесення до
ЄДЕБО Відповідно
конкурсних пропозицій на вступ за усіма до термінів
формами та рівнями здобуття вищої освіти за
Умов
державним замовленням
прийому

Відповідальний
секретар
приймальної
комісії
Начальник
Центру
професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання

•

Проведення серед студентів, які навчаються
за кошти фізичних та або юридичних осіб Вересеньконкурсу переведення на навчання на жовтень
вакантні місця державного замовлення.

Приймальна
комісія

•

Затвердження складу приймальної комісії.

Грудень

Приймальна
комісія

•

Підготовка пропозицій щодо максимальних
обсягів державного замовлення на прийом
2020 року

Січень

Відповідальний
секретар
приймальної
комісії

Лютийберезень

Приймальна
комісія

34.

35.

36.

37.

38.

39.

•

Затвердження складу комісій для проведення
вступної кампанії поточного року.

•

Затвердження
програм
вступних
випробувань, творчих конкурсів, співбесід,
фахових
вступних
випробувань
для
абітурієнтів, які вступають на навчання за
ступенем бакалавр, бакалавр з нормативним
терміном навчання, бакалавр зі скороченим
терміном навчання, магістра.

40.

•

41.

42.

43.

Підготовка
пропозицій
щодо
обсягів
прийому за державним замовленням у 2020
році (Бакалавр на основі ОКР молодшого
спеціаліста, на основі ПЗСО на закриті КП,
Магістр).
Реєстрація на абітурієнтів, які вступають на
навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальностями,
які
передбачають
складання ЄФВВ та ЄВІ.
Створення та внесення до
ЄДЕБО
конкурсних пропозицій на вступ за усіма
формами та рівнями здобуття вищої освіти за
кошти фізичних та або юридичних осіб
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Приймальна
комісія
Березень

Березень

Травеньчервень

Травеньчервень

Відповідальний
секретар
приймальної
комісії
Центр
професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.

Начальник
Центру
професійнокар’єрної
орієнтації та

вступу на
навчання

44.

Проведення підсумкової атестації слухачів
підготовчих курсів та визначення додаткових
балів
для
вступу
на
навчання
до
СумДПУ імені
А.С. Макаренка на природничо-географічні
та фізико-математичні спеціальності.

45.

Підготовка
та
замовлення
бланкової
документації для проведення вступної
кампанії.

Травень

Центр
професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.

Червень

Відповідальний
секретар
приймальної
комісії
Центр
професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.

46.

Підготовка консультаційного центру з
допомоги
абітурієнтам
у
створенні
електронного кабінету та подачі електронних
заяв,
аудиторій
та обладнання
для
проведення вступної кампанії поточного
року.

Червеньсерпень

47.

Підключення штату технічних працівників до
ЄДЕБО.

Липень

48.

Проведення інструктажу для технічних
секретарів та секретарів відбіркових комісій Напередодні
(прийом
документів,
оформлення початку
документації та внесення даних до ЄДЕБО, прийому
документів
оформлення особових справ абітурієнтів).

Відповідальний
секретар
приймальної
комісії

Організація та проведення вступної кампанії
(прийом документів, проведення вступних
іспитів, конкурсний відбір, зарахування на Відповідно
навчання, переведення на вакантні місця до Правил
прийому на
державного замовлення та ін.)
навчання

Приймальна
комісія.

•

•

49.

50.

Підготовка звітної інформація про хід та
результати вступної кампанії до Міністерства
освіти і науки України, Департаменту освіти і
науки
Сумської
обласної
державної
адміністрації.
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Відповідно
до Правил
прийому на
навчання

Адміністратор
ЄДЕБО

Центр
професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання.
Центр
професійнокар’єрної
орієнтації та
вступу на
навчання

XIII. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ТА СПІВРОБІТНИЦТВО
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Зміст роботи

Термін
Відповідальні
виконання
13.1. Встановлення, підтримка, розвиток партнерських зв’язків з міжнародними
інституціями в Україні і за кордоном
Моніторинг
стратегії
міжнародної Протягом Відділ міжнародних
діяльності, розширення й поглиблення
року
зв’язків
міжнародних зв’язків, сприяння розвитку
міжнародного співробітництва у сфері
освіти та науки
Співробітництво з Міністерством освіти і Протягом
Ректорат, відділ
науки України, участь у заходах МОН,
року
міжнародних зв’язків,
моніторинг
започаткованих
та
організаційноперспективних
проектів
і
програм
методичний відділ
міжнародної освіти, що реалізуються в
Україні та за кордоном, аналіз умов і
можливостей участі в них університету та
його структурних підрозділів
Налагодження зв'язків із українськими Протягом
Ректорат, відділ
посольствами за кордоном та посольствами
року
міжнародних зв’язків,
зарубіжних країн в Україні, консульськими
організаційновідділами тощо
методичний відділ
Співробітництво
університету
з Протягом
Ректорат, відділ
агентствами, центрами та організаціями м.
року
міжнародних зв’язків,
Суми, м. Харків, м. Київ та ін., що
організаційнокоординують програми навчання та
методичний відділ
стажування студентів та викладачів за
кордоном
Укладення міжнародних договорів зі Протягом
Ректорат, відділ
спорідненими закладами вищої освіти
року
міжнародних зв’язків,
Європейських
та
Азійських
країн,
організаційнозакладами
освіти
країн
близького
методичний відділ
зарубіжжя, оновлення діючих угод із
закордонними освітніми інституціями
Запрошення іноземних лекторів, вчених та Протягом
Проректори,
фахівців з метою проведення спецкурсів
року
відділ міжнародних
та науково-практичних семінарів для
зв’язків,
студентів і викладачів СумДПУ імені
декани/директори,
А.С. Макаренка, залучення до здійснення
зав. кафедр,
освітньої діяльності волонтерів Центру
організаційноЄвропейських ініціатив
методичний відділ
Організаційна допомога у проведенні Протягом
Проректори,
міжнародних науково-практичних
року
відділ міжнародних
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конференцій, семінарів, круглих столів за
участю представників іноземних закладів
освіти та міжнародних організацій

8.

Регулярне
забезпечення
доступних
електронних джерел інформації про
Європейський Союз та міжнародні заходи;
постійне оновлення в СумДПУ імені
А.С. Макаренка бази даних про міжнародні
програми обміну та грантові пропозиції від
міжнародних фондів та організацій

Протягом
року

9.

Співробітництво університету з фондами та
організаціями:
1) фонд ім. Роберта Боша (Німеччина).
Robert Bosch Stiftung (Deutschland);
2) Громадська організація «Коло підтримки
«Суми-Допомога» (Німеччина). Forderkreis
«Sumy – Hilfe» (Deutschland);
3) Німецька служба академічних обмінів
(ДААД)
(Німеччина).
Deutscher
akademischer
Austauschdienst
(DAAD)
(Deutschland);
4) Центр мовного та культурного
співробітництва
«Альянс
Франсез»
(Франція). «Alliance Française» (La France);
5) Корпус Миру (США) Peace Corpse
(USA);
6) Офіс програми імені Фулбрайта (США).
Fulbright Office (USA).
Продовження співпраці з закладами освіти:
• Білоруський державний педагогічний
університет імені Максима Танка
(м. Мінськ, Білорусь);
• Брестський державний університет
імені А.С. Пушкіна (м. Брест,
Білорусь);
• Вітебський державний університет
імені П. Машерова (м. Вітебськ,
Білорусь);
• Гомельський державний університет

Протягом
року

10.
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Протягом
року

зв’язків,
декани/директори,
зав. кафедр,
організаційнометодичний відділ
Проректори,
відділ міжнародних
зв’язків,
декани/директори,
зав. кафедр,
організаційнометодичний відділ,
інформаційнообчислювальний центр,
сектор підтримки вебсайту університету
Ректорат,
декани/директори,
зав. кафедр,
відділ міжнародних
зв’язків, організаційнометодичний відділ

Ректорат,
декани/директори,
зав. кафедр,
відділ міжнародних
зв’язків, організаційнометодичний відділ

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

імені Ф. Скоріни
(м. Гомель, Білорусь);
Мозирський педагогічний
університет імені І. Шемякіна
(м. Мозирь, Білорусь);
Великотирнівський університет
імені Святих Кирила і Мефодія
(м. Велико Тирново, Республіка
Болгарія);
Казахським національним
педагогічним університетом імені
Абая (м. Алма-Ата, Казахстан)
Академія імені Яна Длугоша в
м. Ченстохова (Польща);
Академія Музична імені Кароля
Шимановського (м. Катовиці,
Польща);
Поморська академія в Слупську
(м. Слупськ, Польща);
Технічно-гуманістичний університет
імені Казимира Пуласького в м. Радом
(Польща);
Університет імені Яна Кохановського
в Кєльцях (Польща);
Університет Марії-Кюрі
Склодовської в Любліні (Польща);
Вармінсько-Мазурський університет
(м. Ольштин, Польща)
Університет міста Ніш (Сербія);
Інститут педагогіки (м. Враньє,
Сербія);
Загальноосвітні школи
імені Аци Сінадінович (м. Лесковац)
та імені Свєті Сави (м. Владичін Хан,
Сербія);
Північний національний університет
м. Інчуань (КНР);
Цюнтайський педагогічний інститут
(КНР);
Ланчьжоуський університет (КНР).
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13.2. Міжнародні освітні проекти та програми, академічна мобільність
№
Зміст роботи
Термін
Відповідальні
п/п
виконання
1.
Підвищення
міжнародної
академічної Протягом
Відділ міжнародних
мобільності
студентів,
викладачів
та
року
зв’язків,
співробітників
університету
до
організаційноєвропейського рівня шляхом пошуку на
методичний відділ
системній основі міжнародних програм
мобільності,
які
надають
фінансову
підтримку учасникам, та інших міжнародних
грантових програм і проектів освітнього
спрямування, у т.ч. із залученням коштів
грантів
на
розвиток
навчальної
інфраструктури
2.
Сприяння та організація короткострокових Протягом
Відділ міжнародних
поїздок
студентів
університету
до
року
зв’язків,
зарубіжних закладів освіти з метою участі у
організаційноконференціях,
науково-практичних
методичний відділ
семінарах та роботи над проектами
3.
Участь викладачів університету в семінарах Протягом
Відділ міжнародних
та конференціях з питань співробітництва в
року
зв’язків,
галузі академічних обмінів та наукових
організаційнодосліджень
методичний відділ
4.
Презентації програм мовного стажування та Протягом
Відділ міжнародних
навчання в Австрії, Англії, Німеччині, США,
року
зв’язків,
Франції за програмами Work & Travel, Camp
організаційноAmerica, Au-Pair, Animation; презентації
методичний відділ
стипендійних програм Fulbright, UGRAD,
DAAD та ін.
5.
Організаційно-інституційна
підтримка Протягом
Відділ міжнародних
грантових програм Еразмус+, Горизонт 2020,
року
зв’язків,
USAID, British Council, TEMPUS, Visegrad
організаційноFund та ін.
методичний відділ
6.
Організаційно-методичне
забезпечення Протягом
Відділ міжнародних
програм академічної мобільності «2+1»,
року
зв’язків,
«2+2», «3+1» студентів з КНР та Польщі
декани/директори,
завідувачі кафедр
7.
Допомога кафедрам у розробці проектних Протягом
Відділ міжнародних
пропозицій для участі в конкурсах програм
року
зв’язків,
транскордонного
співробітництва,
що
організаційнофінансуються
Сумською
обласною
методичний відділ
державною адміністрацією
8.
Інформування професорсько-викладацького Протягом
Відділ міжнародних
складу університету про нові можливості
року
зв’язків,
отримання
фінансової
допомоги
від
організаційно120

міжнародних фондів та організацій, а також
про програми стажування та підвищення
кваліфікації за кордоном
Вивчення досвіду фандрейзингу та пошук
оптимальних шляхів для ефективного
розвитку фандрайзингової діяльності

методичний відділ

Відділ міжнародних
зв’язків,
організаційнометодичний відділ
13.3. Супровід іноземців та осіб без громадянства
№
Зміст роботи
Термін
Відповідальні
п/п
виконання
1.
Зарахування іноземних громадян на навчання за Протягом
Відділ
акредитованими спеціальностями до СумДПУ
року
міжнародних
імені А.С. Макаренка, програми підготовчих
зв’язків,
курсів та академічної мобільності; моніторинг
приймальна
навчальної діяльності слухачів підготовчих
комісія
курсів
2.
Контроль за оформленням особових справ Протягом
Відділ
іноземних студентів, контрактів з іноземцями,
року
міжнародних
оформлення документації щодо організації
зв’язків
легального перебування іноземних громадян на
території України протягом навчання в
університеті
3.
Здійснення взаємодії з державними органами, Протягом
Відділ
компаніями з посередницької діяльності і
року
міжнародних
приватними особами з питань, що стосуються
зв’язків
прибуття, перебування і навчання іноземців та
осіб без громадянства; пошук іноземних
партнерів та фірм для посередницької діяльності
з питань набору на навчання іноземних громадян
4.
Організаційно-методичне
забезпечення Протягом
Відділ
проведення процедур нострифікації та легалізації
року
міжнародних
освітніх документів іноземців та осіб без
зв’язків
громадянства
5.
Організаційне
забезпечення
поселення
та Протягом
Відділ
реєстрації місця проживання іноземців та осіб без
року
міжнародних
громадянства; організаційна підтримка дозвілля
зв’язків
іноземців та осіб без громадянства
6.
виготовлення
рекламної
продукції
для Протягом
Відділ
абітурієнтів-іноземців; проведення інформаційнороку
міжнародних
рекламної діяльності з метою популяризації
зв’язків
університету за кордоном та залучення іноземних
громадян
до
вступу
у
СумДПУ
імені А.С. Макаренка
7.
Висвітлення діяльності відділу міжнародних Протягом
Відділ
зв’язків у соціальних мережах та на офіційному
року
міжнародних
9.
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Протягом
року

сайті університету; мережі Фейсбук у групах
«International
relations
department»
та
«INTERSTUDSSPU» тощо

зв’язків

ХІV. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

•
•
•
•

Інформатизація освітнього процесу – комплексний, багатоплановий, ресурсномісткий
процес впровадження комплексу програм управління Університетом, який
забезпечується через:
розроблення та впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у
науково-педагогічну та управлінську діяльність Університету;
розвиток і вдосконалення корпоративної мережі Університету;
розширення системи персональних електронних кабінетів науково педагогічних
працівників, здобувачів вищої освіти і співробітників Університету;
покращення комп'ютерно-орієнтованого освітнього середовища Університету, створення
мультимедійних електронних освітніх ресурсів з навчальних дисциплін та
забезпечується виконанням заходів

Зміст заходу

№

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Термін
виконання

14.1. Розвиток матеріально-технічної
бази
Аналіз наявної в університеті комп’ютерної
та офісної техніки, мультимедійного
обладнання та обладнання для локальної
комп’ютерної мережі
Складання заявок на комп’ютерну техніку
та обладнання, комплектуючі і видаткові
матеріали до них
Отримання нової комп’ютерної техніки та
обладнання. Підготовка їх для подальшої
експлуатації
на
робочих
місцях
користувачів
Складання заявок на комп’ютерну техніку
та обладнання, комплектуючі і видаткові
матеріали до них
Технічне обслуговування комп’ютерної та
офісної техніка
Технічне
обслуговування
цифрової
автоматичної
телефонної
станції
та
телефонізації підрозділів університету
Встановлення мультимедійних систем в
навчальних аудиторіях
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Відповідальний

До
жовтня
2020 року

Сидоренко О.П.

Вересеньлистопад 2020
року
Січеньчервень 2021
року

Сидоренко О.П.

Липень
року

Сидоренко О.П.

2021

Сидоренко О.П.

Протягом
року
Протягом
року

Сидоренко О.П.

Протягом
року

Сидоренко О.П.

Сидоренко О.П.

1.

2.

3.

1.

2.

3.
4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

14.2. Локальна комп’ютерна мережа, серверне обладнання
Технічне
обслуговування
локальної
Протягом
Сидоренко О.П.
комп’ютерної мережі та мережевого
року
обладнання
Захист інформації в інформаційних мережах
Протягом
Сидоренко О.П.
університету
року
Технічне обслуговування та адміністрування
Протягом
Сидоренко О.П.
серверів університету: Інтернет-серверу, webроку
серверу, серверу «Бухгалтерія», серверу
«Деканат» та серверу «Бібліотека»
14.3. Інтернет, мережа
до Інтернет Протягом року

Забезпечення доступом
підрозділам університету
Надавання поштових скриньок підрозділам та Протягом року
співробітникам університету на офіційному
домені sspu.edu.ua

Сидоренко О.П.

Протягом року

Сидоренко О.П.

Протягом року

Сидоренко О.П.

Моніторинг доступу до мережі Інтернет та
контроль за ефективністю її використання
Листування електронною поштою, зокрема
з Міністерством освіти і науки України,
Управліннями освіти, іншими організаціями

Сидоренко О.П.

14.4. Автоматизація управління діяльністю університету
Сидоренко О.П.
Впровадження
новітніх
технічних
і Протягом року
програмних засобів і методів автоматизації
обробки даних
Забезпечення ефективного використання Протягом року
Сидоренко О.П.
веб-ресурсів університету у науковоосвітньому процес
Розміщення науково-освітнього контенту Протягом року
Сидоренко О.П.
університету у світових інформаційних
ресурсах
Впровадження
сучасного
програмного Протягом року
Сидоренко О.П.
забезпечення для організації дистанційної та
змішаної форм навчання
Інформаційна підтримка освітнього процесу
Протягом року
Сидоренко О.П.
кафедр університету шляхом надання
віртуальних
кабінетів
за
профілями
користувачів: студент, викладач-науковець,
куратор, методист кафедри
Розповсюдження інформації про майбутні Протягом року
Сидоренко О.П.
події і заходи в рамках освітнього процесу
та автоматизація процесу комунікації між
його учасниками
Використання
студентами
закритого Протягом року
Сидоренко О.П.
сховища
навчально-методичного
забезпечення навчального процесу з
можливістю
відкриття
доступу
всім
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8.

9.

1.
2.

3.

4.

бажаючим до визначених навчальнометодичних матеріалів
Автоматизоване формування бази даних
організацій, вакансій, направлень студентів
на роботу, звітів щодо працевлаштування
випускників
Поширення знань на державному та
світовому рівнях про досягнення науковопедагогічних працівників університету в
науковій і навчальній роботі, обмін
досвідом та сприяння спілкуванню

Протягом року

Сидоренко О.П.

Протягом року

Сидоренко О.П.

14.5.WEB-сайт університету
Вдосконалення та інформаційне наповнення Протягом року
web-сайту університету
Технічне забезпечення та підтримка Протягом року
наукових інтернет-конференцій на web-сайті
університету
Розширення
присутності
структурних Протягом року
підрозділів університету у світовому
науково-освітньому простор
Розширення інформаційних можливостей Протягом року
веб-сайтів кафедр

Сидоренко О.П.
Сидоренко О.П.
Сидоренко О.П.
Сидоренко О.П.

XV. РОБОТА НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ
Пріоритетними напрямами роботи Наукової бібліотеки Університету є
удосконалення технологічних процесів бібліотечно-бібліографічного та науковоінформаційного обслуговування користувачів, створення раціональної технології та
підвищення якості роботи на основі формування і використання науково-інформаційних
ресурсів, інформатизації процесів, запровадження нових технологій збереження,
консервування та реставрації бібліотечних фондів для забезпечення якісного освітнього
процесу та ефективності науково-дослідної роботи в Університеті
15.1 Документально-інформаційне забезпечення наукового
та освітнього процесів університету
№

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Формування фонду бібліотеки відповідно до
тематики і складу завдань, що сприяють
розвитку наукової, навчальної діяльності та
стимулюють інноваційні зміни якості
функціонування університету документами
на різних видах носіїв

Постійно

Наукова
бібліотека
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2.

3.

4.

5

6.

7.

8.

9.

Моніторинг книго забезпечення навчальних
дисциплін університету відповідно до
ліцензійних умов інформаційної
забезпеченості освітньої діяльності
Формування замовлень, затвердження
переліку та передплата фахових
періодичних видань
Забезпечення доступу учасників освітнього
процесу до ресурсів світового
інформаційного простору, наукометричних
баз
Реалізація концепції відкритого доступу до
результатів наукових досліджень
університету через розбудову та активне
наповнення інституційного репозитарію,
підвищення його рейтингу
Формування конкурентоспроможних
електронних продуктів власної генерації на
допомогу освіті, науці, навчально-виховної
діяльності (електронний каталог, електронні
бази даних, віртуальні інформаційні
ресурси)
Надання інформаційних послуг, поширення
електронних ресурсів, організація доступу
до них та популяризація результатів
наукової діяльності за допомогою веб-сайту
бібліотеки
Аналітико-синтетична обробка нових
надходжень документального ресурсу
бібліотеки
Виконання комплексу робіт для
забезпечення обліку, активного
використання, інвентаризації та збереження
бібліотечного фонду

10. Переведення фондів бібліотеки на систему
класифікації УДК
11. Роботи з оцифрування документів з метою
забезпечення потреб користувачів та
збереження бібліотечного фонду

Постійно

Листопад

Наукова
бібліотека,
відділ
комплектування
Наукова
бібліотека,
відділ
комплектування

Постійно

Наукова
бібліотека

Постійно

Наукова
бібліотека

Постійно

Наукова
бібліотека

Постійно

Наукова
бібліотека

Постійно

Наукова
бібліотека
Наукова
бібліотека,
відділ
зберігання
фондів
Наукова
бібліотека

Постійно

Постійно

Наукова
бібліотека

Постійно

15.2 Інформаційна робота та обслуговування користувачів
№
1.

2.

Зміст роботи
Забезпечення якісного і оперативного
інформаційного супроводу наукового та
навчальних процесів університету, надання
вільного широкого доступу до
інформаційних ресурсів
Довідково-бібліографічне обслуговування
користувачів
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Термін виконання

Відповідальні

Постійно

Наукова
бібліотека

Постійно

Наукова
бібліотека

3.

4.

5.

6.

7.

Довідково-інформаційна робота з питань
краєзнавства. Ведення «Бази
повнотекстових краєзнавчих матеріалів»
Підготовка та укладання фахових списків
літератури та «Бюлетенів нових
надходжень»
Обслуговування користувачів за допомогою
електронного сервісу «Віртуальна довідкова
служба» та ведення «Архіву виконаних
довідок»
Організація та проведення Днів кафедр,
Днів інформації, Днів фахівця, Днів науки,
профільних переглядів літератури

Постійно

Наукова
бібліотека

Постійно

Наукова
бібліотека

Постійно

Постійно

Обслуговування користувачів в системі ВРІ
та ДОК
Постійно

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

Підтримка сервісів для віддалених
користувачів: електронна доставка
документів, електронне замовлення
літератури, перегляд особистого
електронного формуляру
Пропаганда принципів академічної
доброчесності в освітньому процесі та
науковій діяльності. Здійснення перевірок
на плагіат з використанням автоматизованої
системи кваліфікаційних, наукових робіт
працівників та здобувачів вищої освіти,
видань рекомендованих до друку Вченою
радою університету та інші
Організація вебінарів, практичних семінарів
з методики роботи в наукометричних базах,
питань самоархивування документів.
Розміщення анонсів та посилань на
матеріали вебінарів на сайті бібліотеки
Проведення інформаційних заходів до
Міжнародного тижня Відкритого
доступу(Open Access)
Проведення іміджевих заходів до
Всеукраїнського Дня бібліотек.
Участь в організації та проведенні
Сумського Книжкового форуму
Організація тижня молодіжної книги до
Всесвітнього дня книги та авторського
права «Молодь. Освіта. Наука. Духовність»:
промоакція «Час читати. Читайте з нами
українською», виставка однієї книги
126

Наукова
бібліотека,
інформаційнобібліографічний
відділ
Наукова
бібліотека,
інформаційнобібліографічний
відділ
Наукова
бібліотека,
інформаційнобібліографічний
відділ

Постійно

Наукова
бібліотека

Постійно

Наукова
бібліотека,
відділ
автоматизації

Постійно

Наукова
бібліотека

Жовтень

Наукова
бібліотека

Вересень
Вересень

Квітень

Наукова
бібліотека
Наукова
бібліотека
Наукова
бібліотека

«Книга дня», огляди.
15. Участь у презентації літературного проекту
Сумської ОДА, Сумської обласної
організації НСП України та краєзнавців –
«Сумщина. Велика спадщина».
16. Участь в обласних заходах присвячених
Дню науки
17. Організація зустрічей з представниками
творчої спільноти Сумщини в рамках
бібліотечного арт-проекту «Світ очима
мистецтва»
18. Організація та проведення культурномасових заходів, направлених на
формування сучасних компетенцій педагога
та національно-патріотичне виховання
студентства (заходи на формування системи
цінностей та почуття національної гідності,
до знаменних та пам’ятних дат держави,
історичних подій, мовної культури,
популяризації читання та просування книги
в молодіжному середовищі, популяризації
літературної спадщини, формування
естетичних смаків та ідеалів у молодіжному
соціумі, еколого-моральної просвіти,
правової культури, мистецько-культурного
виховання).
19. Здійснення обслуговування користувачів
бібліотеки на абонементах шляхом
автоматизованої книговидачі
20. Роботи з базою даних «Читач» та
програмним модулем (ОПМ) «WEB»

Листопад

Наукова
бібліотека

Травень

Наукова
бібліотека

Постійно

Наукова
бібліотека

Постійно

Наукова
бібліотека (за
окремим
планом)

Постійно

Постійно

21. Роботи з попередження та ліквідації
читацької заборгованості

Постійно

22. Створення інформаційно-віртуальної
продукції на допомогу навчальному процесу
23. Розкриття змісту фонду шляхом організації
книжкових виставок та бібліографічних
оглядів
24. Роботи з оновлення та наповнення контенту
сайту бібліотеки
25. Формування сучасної інформаційної та
академічної культури користувачів
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Постійно
Постійно

Постійно
Постійно

Наукова
бібліотека,
відділ
обслуговування
Наукова
бібліотека,
відділ
обслуговування
Наукова
бібліотека,
відділ
обслуговування
Наукова
бібліотека
Наукова
бібліотека
(за окремим
планом)
Наукова
бібліотека,відділ
автоматизації
Наукова
бібліотека

15.3 Наукова та організаційно-методична робота бібліотеки
№
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Зміст роботи

Термін виконання

Бібліографування наукового доробку
викладачів університету, підготовка і
видання бібліографічних покажчиків

Постійно

Наукометричний моніторинг результатів
публікаційної діяльності університету
Участь в роботі наукових конференцій,
семінарів, інших заходів як за тематикою
наукової діяльності університету, так і
бібліотечної спрямованості
Організація та проведення соціологічних
досліджень з актуальних питань
бібліотечної практики
Створення навчально-дослідницької зони
для індивідуальної і групової роботи
користувачів-науковців всіх рівнів –
організація наукового читального залу,
коворкінгу
Підвищення професійної компетенції
бібліотечних працівників, покращення
кадрового складу

Постійно

Наукова
бібліотека

Постійно

Наукова
бібліотека,
науковометодичний
відділ

Протягом року

Директор
бібліотеки

Постійно

Робота «Школи бібліотечної інноватики»

9.

Організація та проведення засідань
Методичної ради бібліотеки та Ради при
директорі
Звітно-планова діяльність бібліотеки

1 раз на квартал
Грудень-січень

10. Підготовка матеріалів про стан
інформаційного забезпечення освітнього
процесу до доповіді та звіту ректора,
засідань ректорату та Вченої ради
університету
11. Надання методичної допомоги бібліотекам
закладів вищої освіти Сумського обласного
методичного об’єднання
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Наукова
бібліотека,
інформаційнобібліографічний
відділ
Наукова
бібліотека

Постійно

Постійно

8.

Відповідальні

Наукова
бібліотека,
науковометодичний
відділ
Наукова
бібліотека,
науковометодичний
відділ
Директор
бібліотеки,
заступник
директора
Директор
бібліотеки

Протягом року

Директор
бібліотеки

Постійно

Директор
бібліотеки,
науковометодичний
відділ

12. Модернізація комп’ютерно-технологічних й
автоматизованих бібліотечних програм і
процесів. Збільшення парку комп’ютерної
техніки
13. Робота зі створення позитивного іміджу
бібліотеки
14. Підвищення комфортності, реорганізація та
осучаснення бібліотечного простору

Постійно
Постійно
Постійно

Директор
бібліотеки
Наукова
бібліотека
Директор
бібліотеки

XVI. ВЗАЄМОДІЯ ТА ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ
1

2
3

4

5

6.

7.

8

16.1. Соціальний захист та підтримка студентів
Вересень
Соціальний педагог
Створити банк даних та розподілити студентів за
2020
року
соціальним статусом:
• діти-сироти
• молодь з особливими потребами
• студенти «групи-ризику»
Здійснювати облік поточної документації
Протягом
Соціальний педагог,
студентів пільгових категорій
року
факультети та інститути
Протягом
Соціальний педагог
Провести
індивідуальні
консультації
зі
року
студентами,
які
належать
до
соціально
незахищених
категорій:
за
результатами
діагностики – з метою профілактики шкідливих
звичок, проблемами особистого характеру
Березень –
Практичний
Провести зустрічі зі студентами-випускниками
травень
психолог,
соціальний
незахищених категорій, об'єднані тематикою
2021
року
педагог
«Професійне самовизначення та соціальна адаптація
молоді»
Протягом
Соціальний педагог
Співробітництво зі службою у справах
року
неповнолітніх.
Уточнення й обмін інформацією щодо
студентів пільгових категорій з метою координації
дій
Діагностика рівня адаптивності першокурсників Вересень –
Соціальний педагог
(Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
жовтень
піклування) до умов навчання з метою виявлення та 2020 року
усунення негативних компонентів адаптаційного
періоду та діагностування їх адаптації до
проживання у гуртожитку
Провести дослідження щодо мікроклімату у За запитом
Соціальний педагог
студентському
колективі,
структури
взаємовідносин з метою визначення студентів з
низьким статусом у групі та характеру взаємин у
студентському колективі (методика «соціометрія»
Дж. Морено)
Практичний психолог,
Здійснення захисту та охорони прав студентів:
Протягом
соціальний педагог
виявлення статусу студента за запитами в різні
року
соціальні інститути, супроводу відновленні
важливих документів
студента, стеження за
адаптованістю студентів у
прийомних сім'ях,
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допомога у працевлаштуванні випускників-сиріт
на роботу, надання допомоги у вирішенні
побутових проблем
16.2. Забезпечення умов для успішного опанування освітніх програм,
поєднання навчання, праці, здорового способу життя
та культурного дозвілля

Робота стипендіальної комісії
Призначення академічних та соціальних
До
Голова стипендіальної
1. стипендій здобувачів вищої освіти на підставі 05.02.2021
комісії університету
рейтингів успішності
року, до
03.07.2022
року
2.
Затвердження реєстру стипендіатів, видача
Протягом
Секретар
наказу
двох днів стипендіальної комісії
після
засідання
3. Призначення соціальних стипендій здобувачам Протягом
Чемерис Ю.О.,
вищої освіти
року
Маркевич Д.О.
4. Призначення матеріальної допомоги та премій
Протягом Керівники навчальних
здобувачам вищої освіти згідно з отриманими
року
структурних
службовими та заявами
підрозділів
5. Роз’яснювальна робота щодо стипендіального
Протягом
Голови
забезпечення та соціального захисту
року
стипендіальних
здобувачів вищої освіти
комісій навчальнонаукових інститутів/
факультетів
1

Національно-патріотичне виховання
Ознайомлення першокурсників з історією
університету, організація екскурсій до музею
Протягом
історії СумДПУ імені А.С. Макаренка
року

2

Організація заходів до Дня партизанської слави

Вересень
2020 року

3

Тематичні кураторські години «Козацька слава
України», присвячені Дню українського козацтва

Жовтень
2020 року

4

Відзначення Дня захисника України

Жовтень
2020 року
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Завідувач музею,
заступники деканів
(директорів) з виховної
роботи, куратори
академгруп
Кафедра історії України,
заступник директора з
виховної роботи НН
Інституту історії та
філософії, завідувач
музею, наукова
бібліотека університету
Заступники деканів
(директорів) з виховної
роботи, куратори
академгруп
Проректор з науковопедагогічної роботи,
завідувач музею,
відділ соціальної та
культурно-масової
роботи, заступники
деканів (директорів) з
виховної роботи,
куратори академгруп,
наукова бібліотека

5

Урочистості з нагоди 76-ї річниці визволення
України від німецьких (та їх союзників)
загарбників у роки Другої світової війни

Жовтень
2020 року

6

Вшанування пам`яті жертв голодомору 1932-1933
років

Листопадгрудень
2020 року

7

Заходи присвячені Дню Гідності та Свободи

Листопад
2020 року

8

Заходи присвячені вшануванню подвигу Героїв
Крут та подій Української революції 1917-1921 рр.

Січеньлютий
2021 року

9

Організація та проведення заходів до
Міжнародного дня рідної мови

Лютий
2021 року

10

Заходи присвячені увічненню пам’яті Героїв
Небесної Сотні

Лютий
2021 року

11

Заходи з нагоди 207-ї річниці від дня народження
Т.Г. Шевченка (за окремим планом)

Березень
2021 року

12

Заходи присвячені Дню українського добровольця

Березень
2021 року

13

Заходи присвячені Дню пам’яті Чорнобильської
катастрофи

Квітень
2021 року

14

Заходи присвячені Дню пам’яті та примирення і
76-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій
світової війни

Травень
2021 року
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університету
Кафедра історії України,
заступник директора з
виховної роботи НН
Інституту історії та
філософії, завідувач
музею
Заступники деканів
(директорів) з виховної
роботи, куратори
академгруп, завідувач
музею, наукова
бібліотека університету
Заступники деканів
(директорів) з виховної
роботи, куратори
академгруп, наукова
бібліотека університету
Заступники деканів
(директорів) з виховної
роботи, куратори
академгруп, наукова
бібліотека університету
Деканат, зав. кафедрами,
куратори академгруп
факультету іноземної та
слов’янської філології
Заступники деканів
(директорів) з виховної
роботи, куратори
академгруп, наукова
бібліотека університету
Кафедра української
літератури, заступник
декана з виховної роботи
факультету іноземної та
слов’янської філології,
наукова бібліотека
університету.
Заступники деканів
(директорів) з виховної
роботи, куратори
академгруп
Заступники деканів
(директорів) з виховної
роботи, куратори
академгруп
Проректор з науковопедагогічної роботи,
завідувач музею,
заступники деканів
(директорів) з виховної
роботи,
відділ соціальної та
культурно-масової
роботи, наукова

15

Заходи присвячені Дню пам’яті жертв політичних
репресій

Травень
2021 року

16

Урочистості з нагоди 30 років Незалежності
України

Серпень
2021 року

17

Заходи, присвячені формуванню позитивного
іміджу Збройних Сил України та євроатлантичної
інтеграції

Протягом
року

18

Організація зустрічей студентів з ветеранами
Другої світової війни, добровольцями, учасниками
АТО/ООС, представниками трудових династій

Протягом
року

19

Екскурсії визначними місцями Сумщини та
України

Протягом
року

1

2

3

4

5

6

Робота музею історії університету
Організація та проведення екскурсій для студентів
Протягом
першого курсу Інститутів та факультетів
року
університету
Проведення занять у музеї з історичного та
Протягом
педагогічного краєзнавства, музеєзнавства.
року
Спільно з викладачами кафедри іноземних мов
провести заняття в музеї для студентів факультету
іноземних мов (англійською, німецькою,
французькою, іспанською мовами)
Організація та проведення заходів до Дня
партизанської слави та 76-ї річниці визволення
України від німецьких (та їх союзників)
загарбників у роки Другої світової війни
Проведення бесід (у межах загальної екскурсії) на
військо-патріотичну тематику студентам
університету для формування позитивного іміджу
військовослужбовців та збройних сил України
Організація та проведення святкової акції «З
добрим ранком, ветеране!»
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Протягом
року
Вересеньжовтень
2020 року

Протягом
року
Травень
2021 року

бібліотека університету.
Заступник директора з
виховної роботи НН
Інституту історії та
філософії, завідувач
музею, наукова
бібліотека університету
Проректор з науковопедагогічної роботи,
заступники деканів
(директорів) з виховної
роботи,
відділ соціальної та
культурно-масової
роботи, наукова
бібліотека університету.
Заступники деканів
(директорів) з виховної
роботи, куратори
академгруп, наукова
бібліотека університе
заступники деканів
(директорів) з виховної
роботи, куратори
академгруп
Заступники деканів
(директорів) з виховної
роботи, куратори
академгруп
Завідувач музеєм,
викладачі та куратори
академгруп
Завідувач музеєм,
викладачі та куратори
академгруп
Завідувач музеєм,
викладачі факультету
іноземної та
слов’янської філології
Завідувач музею,
кафедра історії України,
заступник директора з
виховної роботи НН
Інституту історії та
філософії.
Завідувач музеєм,
викладачі та куратори
академгруп
Завідувач музеєм, відділ
соціальної та культурномасової роботи, голова
профкому університету

7

Організація зустрічей студентів з добровольцями,
учасниками АТО/ООС, ветеранами Другої світової
війни, видатними випускниками університету

Протягом
року

Завідувач музеєм,
викладачі та куратори
академгруп

8

Проведення пошукової роботу зі збору архівних
документів і матеріалів з історії університету,
видатних випускників, студентів, викладачів і
співробітників університету. Польові виїзди для
збору експонатів.
Сприяння написанню студентських наукових робіт
з життя та діяльності видатних особистостей та
випускників, історії університету, учасників
АТО/ООС та Другої світової війни
Надання матеріалів з фондів музею студентам,
викладачам у підготовці наукових публікацій,
рефератів, курсових, дипломних робіт та інше.
Організація та проведення тематичних виставок та
експозиції до пам’ятних дат визначних держаних
свят
Підготовка та проведення виставки «Генеза
натільного хрестика від давнини до сьогодення (на
прикладі Сумщини)»
Організація екскурсій до музею історії
університету для учнів шкіл, ліцеїв міста та області

Протягом
року

Завідувач музеєм,
студенти університету

Протягом
року

Завідувач музеєм,
кафедра історії України,
кафедра педагогіки

Протягом
року

Завідувач музеєм

Протягом
року

Завідувач музеєм

Квітень
2021 року

Завідувач музеєм

Протягом
року

Завідувач музеєм, відділ
до університетської
підготовки
Завідувач музеєм, рада
ветеранів
Завідувач музеєм, сектор
розробки та підтримки
веб-сайту
Завідувач музеєм,
співробітники АГЧ

9

10

11

12

13

14
15

Участь у роботі міської та обласної рад
ветеранських організацій України (м. Суми)
Оцифровування документів і матеріалів з фондів та
розміщення на веб-сайті музею університету

Протягом
року
Протягом
року

16

Монтаж, оформлення експозиції «Волю не дають, а
Протягом
здобувають!» та часткове переобладнання стендів:
року
«Інститут у роки Другої світової війни».
Організаційно-методична робота музею історії університету

17

Надання матеріалів та рекомендацій викладачам
Протягом
у проведенні військово-патріотичного виховання
року
Надання методичної допомогу факультетам,
Протягом
кафедрам у створенні стендів, куточків,
року
присвячених здобуткам викладачів,
співробітників, випускників університету та
окремих структурних підрозділів університету
Робота з комплектування фондів, їх опису,
Протягом
вивчення та популяризації
року
Мистецькі заходи
Святковий концерт з нагоди посвяти
17 вересня
першокурсників у студенти
2020 року
біля
центрального корпусу
Заходи до дня відкритих дверей «СумДПУ
Жовтень
запрошує!»
2020 року

18

19

1.

2.

3.

Концерт до Дня працівника освіти та офіційне
відкриття відремонтованої актової зали
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1 жовтня
2020року

Завідувач музеєм історії
університету
Завідувач музеєм історії
університету

Завідувач музеєм історії
університету
Відділ соціальної та
культурно-масової
роботи, директор
студентського клубу,
деканати, директорати
Заходи до дня відкритих
дверей «СумДПУ
запрошує!»
Відділ соціальної та
культурно-масової
роботи

4.

5.

Виставка-презентація творчих доробок
викладачів та студентів факультетів та інститутів,
присвячена Дню працівника освіти
Проведення відбіркового туру конкурсу
художньої самодіяльності серед першокурсників
університету «Golden Time»

6.

Урочистості до Дня Української армії, дня
козацтва, та до свята Покрови

7.

Проведення гала-концерту конкурсу художньої
самодіяльності серед першокурсників
університету «Алло, ми шукаємо таланти»

7 жовтня
2020 року
8-9 жовтня
2020року
13 жовтня
2020 року
пам`ятний
знак
П.Калнишевському
біля
гуртожитку
№3
22 жовтня
2020 року

8.

Університетський тур конкурсу «Кращий студент
року»

Жовтень
2020 року

9.

Проведення заходів до Міжнародного дня
студента.

Листопад
2020 року

10

Вшанування пам`яті жертв голодомору 1932-1933
років

11

Участь студентів СумДПУ імені А.С. Макаренка
в регіональному турі Всеукраїнського конкурсу
«Кращий студент України-2020»
Урочистості з нагоди святкування 96-річниці з
Дня народження університету (за окремим
планом)

19 листопада
2020 року
246 ауд, хол
центрального корпусу
Листопад
2020 року

12

Грудень
2020 року

13

Обласний етап Міжнародного конкурсу імені
Петра Яцика

Грудень
2020 року
актова зала

14

Новорічне свято

24 грудня
2020 року

15

День соборності України

16

Шоу-концерт до
Дня святого Валентина.

22 січня 2021
року
246
аудиторія
14 лютого
2021 року
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Директор студентського
клубу
Фахівці відділу
соціальної та культурномасової роботи, директор
студентського клубу
Всі факультети та
інститути, відділ
соціальної та культурномасової роботи

Фахівці відділу
соціальної та культурномасової роботи, директор
студентського клубу
Студентське
самоврядування
Відділ соціальної та
культурно-масової
роботи, студентське
самоврядування
Відділ соціальної та
культурно-масової
роботи, НН інститут
історії та філософії
Студентське
самоврядування
НН інститут культури та
мистецтв, відділ
соціальної та культурномасової роботи
Факультет іноземної та
слов’янської філології
відділ соціальної та
культурно-масової
роботи
Відділ соціальної та
культурно-масової
роботи, НН інститут
культури та мистецтв,
студентський ректорат
Відділ соціальної та
культурно-масової
роботи, НН інститут
історії та філософії
Відділ соціальної та
культурно-масової

актова зала,
хол
центральног
о корпусу
університету
07 березня
2021 року
актова зала
Квітень,
травень
2021 року
актова зала
Травень
2021 року

17

Концертне вітання до Дня весни

18

Конкурс краси, таланту та мужності «Міс та
містер університет – 2021»

19

Заходи з нагоди 76-ї річниці Перемоги над
нацизмом у Європі, завершення Другої світової
війни і Дня пам’яті та примирення

20

День матері

Травень
2021 року

21

Концертне вітання до Дня науки

Травень
2021 року
актова зала

22

«День Європи»

23

«STUD DANCE»

24

Концертне вітання до Дня науки

18 травня
2021 р.
Травень
2021 року
Травень
2021 року
актова зала

25

1.

2.

3.

Зйомка і монтаж відео усіх мистецьких заходів
університету

Протягом
року

Виховна робота в гуртожитках
Зустрічі студентів-першокурсників, які
Протягом
мешкають в гуртожитку, з психологами з питань року
адаптації до самостійного життя і профілактики
міжособистісних конфліктних ситуацій
Проводити бесіди зі студентамиВересень,
першокурсниками, які проживають у
лютий
гуртожитках, на тему «Профілактика запобігання квітень
шкідливих звичок»
Встановити скриньки довіри у кожному
Постійно
гуртожитку
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роботи

Відділ соціальної та
культурно-масової
роботи
Відділ соціальної та
культурно-масової
роботи, студентський
ректорат
завідувач музею,
відділ соціальної та
культурно-масової
роботи, студентський
ректорат, директори
(декани) інститутів
(факультетів)
Відділ соціальної та
культурно-масової
роботи
відділ аспірантури і
докторантури, відділ
соціальної та культурномасової роботи
студентський ректорат
студентський ректорат
відділ аспірантури і
докторантури, відділ
соціальної та культурномасової роботи
Завідувач
фотолабораторії відділу
соціальної та культурномасової роботи В. О.
Котелевець
психологічна служба

психологічна служба,
фахівці відділу
соціальної та культурномасової роботи
директор студентського
клубу О. М. Федина,
фахівець відділу
соціальної та культурномасової роботи
А. О. Муштай,
психологічна служба

4.

1

2.

3.
4.

Розробити та встановити інформаційні плакати у
гуртожитках

Постійно

завідувач
фотолабораторії
В. О. Котелевець,
фахівець відділу
соціальної та культурномасової роботи
А. О. Муштай,
психологічна служба
16.3.Сприяння роботі органів студентського самоврядування
Звукове забезпечення заходів, які проводять
Протягом
Фахівець відділу
органи студентського самоврядування
року
соціальної та культурномасової роботи, який
відповідає за звукове
забезпечення заходів
Допомога у розробці стендів та декорацій
За запитом
Директор студентського
клубу відділу соціальної
та культурно-масової
роботи
О. М. Федина
Допомога у написанні сценаріїв заходів, які
За запитом
Відділ соціальної та
проводять органи студентського самоврядування
культурно-масової роботи
Допомога у проведенні заходів, які проводять
За запитом
Відділ соціальної та
органи студентського самоврядування
культурно-масової роботи
16.4. Робота психологічної служби
16.4.1 Психодіагностична робота

1.

2.

3.
4.

5.

1.

2.

Діагностувати
рівень
адаптивності
Жовтень
першокурсників до умов навчання з метою
2020 року
виявлення та усунення негативних компонентів
адаптаційного періоду (авторська апробована
анкета)
Організувати анкетування студентів І курсу з
Жовтень
метою діагностування їх адаптації до проживання
2020 року
у гуртожитку
Опитувальник «Студентське життя поза
За запитом
межами навчання»
Анкета «Викладач і студент» з метою За запитом
діагностування
засвоєння
студентами
університету навчального матеріалу (авторська
апробована анкета)
Провести індивідуальну психодіагностику За запитом
особистісних якостей студентів, які мають
труднощі у навчанні та спілкуванні (вивчення
ціннісних орієнтацій особистості за методикою
М. Рокича, методика «Карта інтересів»,
Методика визначення професійних переваг Б.
Басса)
16.4.2. Консультаційна робота
Провести консультації для батьків студентів,
Протягом
діти яких мають труднощі в адаптації та
року
консультації для студентів, співробітників,
батьків з особистих питань
Провести консультації зі студентами І та V
Протягом
курсу, що проживають у гуртожитку (адаптація
року
до нових умов життя та спілкування в новому
колективі)
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практичний психолог,
соціальний педагог

практичний психолог,
соціальний педагог
практичний психолог,
соціальний педагог
практичний психолог,
соціальний педагог
практичний психолог

практичний
психолог

соціальний
педагог

3.
4.

5

1.

2.

3.

4

Провести консультації для студентів чиї
батьки демобілізовані або знаходяться в зоні АТО
Провести групові консультації серед
студентів І V курсів на теми:
- «Мотиви вибору професії»;
- «Розвиток
творчого
потенціалу
майбутнього педагога»;
- «Як не потрапити на гачок маніпулятора»;
- «Формування
адекватної
поведінки
шляхом пізнання особистості»
Провести консультації «Телефону Довіри»
для студентів, батьків, співробітників

Протягом
року
Протягом
року

практичний психолог

Протягом
року

практичний психолог

практичний
психолог

16.4.3. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота
Жовтень
практичний
Провести практичне заняття для старост І
2020
року
психолог,
соціальний
курсу на тему: «Формування лідерських
педагог
якостей»
Жовтень
–
практичний
Провести тренінгові заняття для студентівгрудень
психолог, соціальний
лідерів І –V курсів:
2020 року
педагог
- «Правила створювання команди»;
- «Тайм-менеджмент.
Як
навчитися
керувати собою та власним часом»;
- «Як подолати стрес перед іспитом»;
- «Життя прожити не поле перейти»
тренінгові заняття на розвиток життєвих
цілей»
Жовтеньпрактичний
Провести тренінгові заняття
для
грудень
психолог
представників студентського самоврядування:
2020
року
- «Розвиток
лідерських
якостей
студента-активіста»;
- «Тайм-менеджемент:
вміння
розрахувати свій час»
Протягом
практичний
Провести тренінгові заняття для студентів І курсу
року
психолог, соціальний
(за результатами діагностики) заданими
педагог
темами:
- «Адаптація до умов навчання у ВНЗ»;
- «Мистецтво спілкування. Вихід із
конфліктних
ситуацій (конфліктні ситуації і шляхи
подолання)»;
- «Організація свого простору»;
- «Самовдосконалення. Як досягти?»;
- «Мотивація до навчання. Рецепт.»;
- «Психологічна підготовка до іспитів»;
- «Формування самооцінка»;
- «Стратегія поведінки студента в
конфліктній
ситуації з однолітками»;
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«Формування правил поведінки при
вступі
до
статевого
життя
(контрацепція)»
16.4.4. Психологічна просвіта
Вересень Провести презентацію психологічної служби
– листопад
для студентів І –V курсів та викладачів
2020 року
Листопад
Провести психолого-педагогічні семінари для
2020 року–
кураторів, викладачів на теми:
квітень
- «Засоби
впливу
на
соціально2021
року
психологічний клімат та адаптацію
першокурсників»
(результати
анкетування);
- «Взаємовідносини підлітка і суспільства.
Правова
відповідальність
та
профілактика шкідливих звичок серед
студентської молоді»
До
Взяти участь у проведенні акції до Дня
міжнародно
порозуміння з ВІЛ-інфікованими
го дня
боротьби зі
СНІДом
29
листопада
2020 року
Взяти участь у загальнонаціональній акції Листопад –
грудень
«16 днів проти насильства2
2020 року
-

1.

2.

3.

4.

практичний
психолог, соціальний
педагог
практичний
психолог

практичний психолог,
соціальний педагог,
студентське
самоврядування

практичний психолог,
соціальний педагог,
студентське
самоврядування
психологічна служба,
фахівець відділу
соціальної та культурномасової роботи,
А. О. Муштай,
Науково-дослідний центр
гендерної освіти,
заступники деканів з
виховної роботи
представники ВНЗ,
практичний психолог,
соціальний педагог,
студентське
самоврядування

5

Заходи по запобіганню торгівлі людьми,
насильству у сім`ї, забезпеченню гендерної
рівності (за окремим планом)

Протягом
року

6.

Провести семінари для старост академічних
груп І
курсу з теми:
- «Стратегія
поведінки
студента
першокурсника як запорука якісного
навчання»;
- «Формування особистості у процесі
стосунків з однолітками»
Проводити
зустрічі
психологічного
кіноклубу вихідного дня «ІНСАЙТ» з
обговоренням фільму (сінематерапія)

Жовтень
2020 року
– лютий
2021 року

1 раз на
місяць

практичний психолог

Виступити на радіо «Слобода-FM» та
місцевому ТВ
з просвітницькою метою:
поширення серед населення інформації про
роботу практичного психолога, інформування

За
запитом

практичний психолог

7.

8.
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про навички першої психологічної допомоги та
підвищення рівня знань з психології

9.

10.

11.

12.

13.

14

15

Залучати студентів-психологів, соціальних
4-5 курсів до проходження практики
(корекційної, діагностичної) з метою більш
поглибленої роботи зі студентами 1 курсів та їх
адаптації (в рамках руху рівний-рівному)
Впроваджувати
та
поширювати
волонтерський рух «Школи Добрих Справ» на
рівні міста, з метою популяризації професії
педагога, та отримання студентами власного
досвіду роботи з дітьми різних пільгових
категорій
Проводити
зі
студентами-волонтерами
зустрічі з дітьми пільгових категорій «АРТ+» з
метою отримання практичних навичок з арттерапії, естетотерапії
Проводити цикл відкритих інтерактивних
лекцій з метою профілактики та розв’язання
конфліктів.
Провести
навчально-методичні
курси
підвищення кваліфікації для допоміжних
професій:
- «Основи естетотерапії: від теорії до
практики»;
- «Метафоричні
картки
в
роботі
допоміжних професій»
Проводити
ворк-шопи,
майстер-класи,
інтервізії, зустрічі зі студентською молоддю,
викладачами,
співробітниками
з
метою
ознайомлення та практичного опробування
методів та напрямків арт-терапіі, естетотерапії
Продовжувати співпрацю з громадськими
організаціями міста та органами місцевого
самоврядування:
СООТЧХУ,
«Самарітяни
Сумщини», «Жіночі крила Сумщіни», Сумський
дитячий
центр
соціально-психологічної
реабілітації дітей, Агенція «Промоції «Суми»»,
Сумська обласна державна адміністрація та інші

Протягом
року

практичний психолог

Протягом
року

практичний психолог

Протягом
року

практичний психолог

Протягом
року

практичний психолог
соціальний
педагог
практичний психолог

Протягом
року

Протягом
року

практичний психолог

Протягом
року

практичний психолог

16.4.5. Психопрофілактика
1.

2.

3.

Провести поглиблену діагностику студентів,
схильних до девіантної поведінки: «Незакінчені
речення», проективна методика (ДДЛ), методика
Басса-Дарки, тест «Автопортрет», пісочна
терапія
Провести індивідуальну корекційну роботу
серед студентів, які схильні до проявів
агресивної поведінки
Провести виховні години з елементами
тренінгу для студентів І-ІІ курсу на теми: «Я за
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За запитом

практичний психолог,
соціальний педагог

За запитом

практичний психолог,
соціальний педагог

Протягом
І семестру

практичний психолог,
соціальний педагог

4.

5.

6

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

1.

здоровий спосіб життя!», «Профілактика
шкідливих звичок»
Провести семінар–зустріч для студентів Вересень –
пільгової категорії, які зараховані на перший
жовтень
курс
2020 року
Провести семінар–зустріч для студентів
Грудень
випускників пільгової категорії «Щодо виплати 2020 року –
допомоги при працевлаштуванні дітям-сиротам і
лютий
дітям, позбавленим батьківського піклування»
2021 року
Реалізація програми виховних заходів з
Протягом
питань протидії торгівлі людьми українського
року
фонду «Благополуччя дітей»: «Особиста гідність.
Безпека життя. Громадська позиція».
- тренінгові заняття серед студентської
молоді щодо протидії торгівлі людьми.
16.4.7. Профорієнтаційна робота
Виступити на нараді для практичних
II півріччя
психологів та соціальних педагогів міста Суми з
інформацією щодо перспективи навчання у
СумДПУ імені А.С.Макаренка
Виступити на методичному об'єднанні для
II півріччя
методистів психологічної служби району та
області щодо навчання у СумДПУ імені А.С.
Макаренка
16.4.8. Організаційно-методична робота
Поповнити, систематизувати та узагальнити
Протягом
науково-методичні матеріали з різних напрямків,
року
що
забезпечують
ефективну
діяльність
практичного психолога та соціального педагога
Поповнити добірки методичних матеріалів з
Протягом
різних питань практичної психології та соціальної
року
роботи у ВНЗ
Підготувати та систематизувати методичні
Протягом
матеріали з питань роботи практичного психолога
року
та соціального педагога зі студентами, які
потребують соціально-психологічної реабілітації
Поповнювати
матеріали
про
роботу
Протягом
психологічної служби для офіційного сайту
року
СумДПУ імені А.С. Макаренка
Обробити
результати
діагностичних
Протягом
обстежень студентів, викладачів, батьків
року
Підготувати
матеріали
для
«куточка
Протягом
психолога» за такими темами:
року
- «Мотивація
до
навчання»
(поради
батькам,
студентам,
викладачам);
«Адаптація студентів І курсів до
навчання» (поради студентам, батькам,
викладачам, кураторам);
- «Здоровий
спосіб
життя»
(поради
студентам);
- «Організація відпочинку та навчання»
(поради викладачам та батькам);
- «Сучасне
батьківство
–
свідоме
батьківство» (поради студентам)
16.4.9. Підвищення професійного рівня:
Відвідувати семінари, методичні об'єднання,
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практичний психолог,
соціальний педагог
практичний психолог,
соціальний педагог
практичний психолог,
соціальний педагог,
юрисконсульт, фахівець з
протидії торгівлі людьми

практичний
психолог
практичний психолог

практичний психолог,
соціальний педагог
практичний психолог,
соціальний педагог
практичний психолог,
соціальний
педагог
практичний психолог,
соціальний педагог
практичний психолог,
соціальний педагог
практичний психолог,
соціальний педагог

2.

3

4

заплановані
згідно
плану
«Методичні
об'єднання закладів вищої освіти»
Ознайомлюватися з новинками літератури
з питань:
- «Практична психологія та соціальна робота»;
- «Обдарована та агресивна дитина»;
- «Інклюзивна освіта»;
- «Адаптація та навчання у ВНЗ».
Підвищувати власний професійних досвід
за рахунок проходження особистісної терапії,
інтервізій, супервізій
Брати участь у методичних семінарах
психотерапевтичного спрямування
(символдрама, психоаналіз, арт-терапія)

Практичний психолог,
соціальний педагог

Практичний психолог
Практичний психолог

16.5. Спортивно-масова робота та професійний спорт
1.

Змагання з волейболу, присвячені
Дню
працівника
фізичної
культури та спорту

2.

«Богатирські
ігри»,
старти», «Руханка»

3.

Кубок директора
настільного тенісу

4.

Першість університету з шахів

5.

Легкоатлетичний
О. Барабаша

6.

Кубок пам’яті С.П. Кізєєва з
футзалу

7.

Кубок ректора зі стрільби із лука

8.

Кубок ректора з армреслінгу

9.

Різдвяний турнір з футзалу
пам’яті
В.К.
Танькова
та
молодіжний турнір «Junior»

10.

Кубок директора НН ІФК з
волейболу
серед
жіночих(чоловічих) команд

11.

Чемпіонат
НН
паурліфтингу

«Веселі

НН ІФК з

крос

пам’яті

ІФК

з

Вересень
2020 року
стадіон НН
ІФК
Вересень
2020 року
стадіон НН
ІФК
Жовтень
2020 року,
ігровий зал
НН ІФК
Жовтень
2020 року
Жовтень
2020 року,
стадіон НН
ІФК
Листопад
2020 року,
ігровий зал
НН ІФК
Листопад
2020 року
Листопад
2020 року,
вестибюль
центрального
корпусу
Грудень
2020 року,
ігровий зал
НН ІФК
Грудень
2020 року,
ігровий зал
НН ІФК
Лютий
2021 року,
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Директорат
НН ІФК,
СК «Прометей»
Директорат
НН ІФК,
СК «Прометей»
Директорат
НН ІФК,
СК «Прометей»
СК «Прометей»
Директорат
НН ІФК, СК «Прометей»
Асоціація фут залу м. Суми.,
Директорат
НН ІФК,
СК «Прометей»
Директорат
НН ІФК,
СК «Прометей»
Директорат
НН ІФК,
СК «Прометей»
Директорат
НН ІФК,
СК «Прометей»
Директорат
НН ІФК,
СК «Прометей»
Директорат
НН ІФК,
СК «Прометей»

12.

Кубок ректора СумДПУ імені
А.С. Макарекка з футзалу серед
школярів Сумської області

13.

Кубок директора
флорболу

14.

Жіночий турнір із міні-футболу,
присвячений
міжнародному
жіночому дню

15.

Кубок директора
баскетболу

16.

Кубок ректора з бадмінтону

17.

Кубок ректора
гімнастики

18.

Товариські
зустрічі
між
командами
студентів
та
викладачів
із
волейболу,
баскетболу, фут залу, флорболу

19.

Кубки
деканів
історичного,
природничо-географічного,
фізикоматематичного
факультетів з волейболу, футзалу

20.

Участь команд з різних видів
спорту у змаганнях різного рівня
(чемпіонат
міста,
чемпіонат
області, чемпіонат та кубок
України, чемпіонати та кубки
Світу та Європи, обласній
універсіаді,
Всеукраїнській
універсіаді ).
Чемпіонати СумДПУ ім. А.С.
Макаренка:
- легкоатлетичний крос;
- шахи;
- шашки;
- стрільба із лука;
- футзал;
- волейбол(чол., жін.);
- баскетбол(чол., жін.);
- плавання;
- легка атлетика;

21.

НН ІФК з

НН ІФК з

зі

спортивної

тренажерний
зал
Березень
2021 року,
ігровий зал
ННІФК
Березень
2021 року,
ігровий зал
ЦК
Березень
2021 року,
ігровий зал
ННІФК
Квітень
2021 року,
ігровий зал
НН ІФК
Ігровий зал
центрального
корпусу
Квітеньтравень
2021 року,
гімнастичний
зал НН ІФК
Протягом
року,
ігровий зал
центрального
корпусу
Протягом
року,
ігровий зал
центрального
корпусу
Згідно
3
календарем

Протягом
року,
ігровий зал
центрального
корпусу,
стрілецький
тир, стадіон,
басейн
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Директорат
НН ІФК,
СК «Прометей»
Директорат
НН ІФК,
СК «Прометей»
Директорат
НН ІФК,
СК «Прометей»
Директорат
НН ІФК,
СК «Прометей»
Директорат
НН ІФК,
СК «Прометей»
Директорат
НН ІФК,
СК «Прометей»
СК «Прометей»

СК «Прометей», заступники деканів
факультетів (директорів інститутів)

Викладачі-тренери з видів спорту,
СК «Прометей»,

Заступники деканів факультетів
(директорів інститутів), директорат
НН ІФК,
СК «Прометей»

- дартс;

-бадмінтон;
-стрітбол;
-парковий волейбол

XVII. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІ
№

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Зміст заходу
Надання роз’яснень чинного законодавства в
сфері запобігання та протидії корупції
працівникам Університету та здобувачам вищої
освіти
Здійснювати
організацію
юридичного
забезпечення роботи, пов’язаної з виконанням
вимог антикорупційного законодавства
Забезпечення своєчасного декларування доходів
працівниками,
які
зобов’язані
подавати
декларацію про доходи відповідно до ЗУ «Про
запобігання корупції»
Проведення роз’яснювальної роботи з членами
Приймальної комісії, технічними секретарями
щодо дотримання вимог ЗУ «Про запобігання
корупції»
Повідомлення МОН України про стан
виконання вимог п.п. 1,2 частини першої статті
3 ЗУ «Про запобігання корупції»
Провести оцінку корупційних ризиків у
діяльності Університету
Організувати інформування працівників при
прийомі
на
роботу
про
необхідність
неухильного дотримання антикорупційного
законодавства України та недопустимість
вчинення корупційних діянь
Участь у проведенні експертизи проектів
нормативно-правових
актів
університету,
організаційно-розпорядчих документів, що
видаються керівництвом університету, з метою
виявлення причин, що призводять чи можуть
призвести до вчинення корупційних або
пов’язаних з корупцією правопорушень
Вживати у межах повноважень заходів щодо
запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів у посадових осіб університету
Забезпечити контроль за правильним веденням
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Термін
виконання
Постійно

Відповідальний

Січень-квітень
2021 року

Юридичний
відділ

Протягом року

Юридичний
відділ

Щомісяця

Перший
проректор

Протягом року

Юридичний
відділ
Юридичний
відділ

Протягом року

Уповноважена
особа з питань
протидії та
запобігання
корупції

Протягом року

Юридичний
відділ

Протягом року

Уповноважена
особа з питань
протидії та
запобігання
корупції
Аудитор

Протягом року

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

бухгалтерського обліку та звітності, отримання
та використання благодійних (добровільних)
внесків, пожертвувань від юридичних та
фізичних осіб
У відповідності до плану роботи служби
внутрішнього аудиту проводити заходи (аудит)
щодо
запобігання
фактам
незаконного,
неефективного
та
не
результативного
використання бюджетних коштів
Забезпечувати неухильне дотримання
антикорупційного законодавства під час
проведення публічних закупівель
Повідомляти у письмовій формі ректора
університету та спеціально уповноважені
суб’єкти у сфері протидії корупції про факти,
що можуть свідчити про вчинення корупційних
правопорушень працівниками університету
Проведення службових розслідувань відносно
працівників університету у випадку отримання
повідомлення або виявлення ознак порушення
ними
або
фактів
недодержання
антикорупційного законодавства
Систематично ознайомлювати співробітників та
студентів Університету з інформацією щодо
змін в антикорупційному законодавстві
Забезпечити функціонування телефонної
«гарячої лінії» «Запобігання проявам корупції»
Забезпечити ведення обліку посадових осіб
університету, притягнутих до відповідальності
за вчинення корупційних правопорушень
Забезпечити підготовку проекту Плану заходів
щодо запобігання та протидії корупції в
університеті на 2021-2022 навчальний рік
Звітувати про виконання Плану заходів
запобігання та протидії корупції за 2020 рік на
вченій раді університету

Протягом року

Аудитор

Постійно

Аудитор

Постійно

Юридичний
відділ

При наявності
встановленого
факту

Юридичний
відділ, комісія із
службових
розслідувань

Постійно

Юридичний
відділ

Постійно

Юридичний
відділ
Юридичний
відділ

Серпень 2021
року

Юридичний
відділ

Січень 2021
року

Юридичний
відділ

ХVІІІ. ПРАВО-ВИХОВНА РОБОТА
№

1.

Назва заходу

Терміни
Відповідальний
виконання
18.1. Звітність перед Міністерством освіти і науки України
Надання до Міністерства освіти і науки
Черкашин В.М.
України звіту про стан правової роботи
Щоквартально
за 1-ІV квартали 2020 року
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18.2. Наради, засідання комісій, робочих груп, семінари, навчання
1.

Участь у роботі засідань ректорату;

2.

Участь
у
університету

3.

Участь у роботі засідань конкурсної
комісії
Участь у роботі засідань комісії із
соціального страхування
Участь у роботі засідань тендерного
комітету
Проведення інформаційних, освітньопросвітницьких заходів для працівників
та студентів Університету щодо прав
ВПО, соціально незахищених верств
населення
Організація та проведення періодичного
підвищення кваліфікації працівників
університету у сфері протидії та
виявлення корупції, з метою надання
базових знань з питань антикорупційного
законодавства,
формування
антикорупційної культури, а також
виховання нетерпимості до корупції.
Участь в роботі оперативних нарад при
ректору та проректорах

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

1.

роботі

Вченої

ради

Згідно
затвердженого
графіка засідань
ректорату
За затвердженим
планом

Черкашин В.М.

Протягом року

Начальник
юридичного
відділу, провідний
юрисконсульт
Черкашин В.М.
Черкашин В.М.

Протягом року

Черкашин В.М.

Протягом року

Черкашин В.М.

Протягом року

Черкашин В.М.

Згідно
затвердженого
Плану заходів
щодо запобігання
та протидії
корупції на 2021
рік

Черкашин В.М.

Протягом року

Черкашин В.М.

Організація навчання із залученням
працівників
державних
та
правоохоронних органів на тему «Права
та обов’язки студента»
Участь у забезпеченні захисту майнових
прав і законних інтересів університету в
разі невиконання чи неналежного
виконання договірних зобов’язань

Протягом року

Черкашин В.М.

Протягом року

Черкашин В.М.

Спільна робота Приймальної комісії та
юридичної
служби
щодо
надання
юридичного висновку абітурієнтам для
підтвердження пільгового статусу при вступі
до Університету

Під час вступної
кампанії

Приймальна
комісія,
Черкашин В.М.

18.3. Заходи щодо попередження правопорушень
Надання консультацій з правових питань
Протягом року
Черкашин В.М.
для працівників та студентів Сумського
державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка у межах
компетенції відділу
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2.

Забезпечення інформацією про чинне
законодавство керівництво університету та
керівників структурних підрозділів з
нормативно-правовими
актами,
які
стосуються їх діяльності

Постійно

Черкашин В.М.

3.

Перегляд виданих нормативних актів та
інших документів Сумського державного
педагогічного
університету
імені
А.С.
Макаренка з
метою
приведення їх у відповідність до чинного
законодавства
Перевірка
відповідності
вимогам
чинного законодавства проектів наказів
та інших нормативних актів, що
подаються
на
підпис
ректору
університету, візування їх за наявності
усіх необхідних віз.
Представництво
у
встановленому
законодавством
порядку
інтересів
Сумського державного педагогічного
університету
імені А.С.
Макаренка в судах, інших органах під
час розгляду правових питань і спорів;
організовувати
претензійну
і
вести позовну роботу у відповідності до
Положення
про
порядок
ведення
претензійно-позовної
роботи
у
Сумському державному педагогічному
університеті
імені А.С.
Макаренка
Організація претензійної та позовної
роботи,
проведення
аналізу
її
результатів та звітування на ректораті
Розгляд скарг про порушення прав
людини, чинного законодавства(у межах
компетенції відділу)
Надання
роз’яснень
застосування
чинного законодавства
Профілактична
робота
з
метою
попередження
порушень
правил
внутрішнього розпорядку університету

Протягом року

Черкашин В.М.

Протягом року

Черкашин В.М.

Протягом року

Черкашин В.М.

Щосеместрово

Черкашин В.М.

Протягом року

Черкашин В.М.

Протягом року

Черкашин В.М.

Протягом року

Реалізація програми виховних заходів з
питань
протидії
торгівлі
людьми
українського
фонду
«Благополуччя
дітей»: «Особиста гідність. Безпека
життя. Громадська позиція»

Протягом року

Керівники
структурних
підрозділів,
куратори
академгруп
Юридичний відділ,
психологи відділу
соціальної та
культурно-масової
роботи, директори,
навчальнонауковий інститут
історії та філософії,
декани

4.

5.

6.

7.
8.
8.

9.
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10.

Проведення заходів по запобіганню
торгівлі людьми, насильству у сім`ї,
забезпеченню гендерної рівності

11.

Проведення зустрічей студентів із
представниками правоохоронних органів
для ознайомлення з їх практичною
діяльності
Перегляд документальних фільмів у
межах Міжнародного фестивалю «Дні
документального
кіно
про
права
людини»

12.

факультетів,
інститутів
Вересень 2019 рік, Юридичний відділ,
листопад 2019 рік, психологи відділу
березень 2020 рік соціальної та
квітень 2020 рік культурно-масової
роботи, директори
навчальнонаукових
інститутів, декани
факультетів
Протягом року
Навчальнонауковий інститут
історії та філософії
Листопад 2019
року

13.

Залучення студентської молоді до участі
в доброчинних акціях і розвитку
волонтерського руху.

Протягом року

14.

Постійно проводити роботу щодо
широкого залучення студентської молоді
до участі в культурно-організаційних та
спортивних заходах у поза навчальний
час, залучати студентів до гурткової
роботи.

Протягом року

Організація
роботи,
пов’язаної
з
укладенням договорів, участь у їх
підготовці та здійсненні контролю за
виконанням, надання правової оцінки
проектам таких договорів та
їх
погодження
Перевірка особових справ студентів, які
мають право на отримання соціальних
стипендій
Роз’яснення існуючої практики щодо
застосування правових знань, надання
консультацій з правових питань

Протягом року

15.

16.

17.
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Постійно

Відділ соціальної
та культурномасової роботи,
директори
навчальнонаукових
інститутів, декани
факультетів
Директори
навчальнонаукових
інститутів, декани
факультетів
куратори
академгруп
Відділ соціальної
та культурномасової роботи,
директори
навчальнонаукових
інститутів,
куратори
академгруп
Черкашин В.М.

Черкашин В.М.

18.

Організація та
столу «Права
користуюсь»

проведення Круглого
Навчальнолюдини: знаю та Квітень 2020 року науковий інститут
історії та філософії

ХІХ. ІНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРІЙ, ФІНАНСИ ТА БЕЗПЕКА
Розвиток Університету буде забезпечено прозорою системою фінансового та
ресурсного планування, управління та звітності, диверсифікацією надходжень та
обґрунтованим розподілом коштів на стратегічні проекти та поточну діяльність
№

Зміст заходу

1.

19.1. Структура університету

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Термін
виконання

Відповідальний

Розбудова структури навчально-наукового
інституту історії, права та міжнародних
відносин

До січня
2021 року

Розробка Стратегії
навчально-наукових
інститутів і факультетів на 2020-2030 роки
відповідно до завдань,
викликів та
стратегічних напрямів розвитку університету
Визначення
шляхів
розвитку
сервісної
інфраструктури університету для занять
спортом, надання побутових, інформаційних,
охоронних, медичних, фінансових та інших
послуг
Організація
і
підтримка
проведення
колективних заходів на рівні кафедр,
факультетів та університету в цілому для
формування корпоративних відносин
Розробка, удосконалення та оновлення
інструктивно-нормативних документів з
питань управління університетом

Жовтень
2020 року

Ректор, директор ННІ
історії, права та
міжнародних
відносин
Керівники
навчальних
структурних
підрозділів
Ректор, керівники
структурних
підрозділів

Запровадити корпоративні стандарти умов
роботи персоналу та умов освітньої діяльності
здобувачів освіти

Постійно

19.2. Ефективність використання
матеріальних і фінансових ресурсів
9. Раціональне й ефективне використання всіх
статей кошторису університету
Удосконалення механізму перспективного
10. планування діяльності Університету,
управлінського обліку, управління фінансами,

Протягом року

Постійно

Ректорат, керівники
структурних
підрозділів

Протягом року

Ректор,
проректори,керівники
структурних
підрозділів
Ректор,
проректори,керівники
структурних
підрозділів

8.
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Постійно

Ректор, головний
бухгалтер

Протягом року

Ректор, проректори,
начальник плановофінансового відділу

11.

12.

13.

14.

оптимізації процесів і структур планування
діяльності та моніторингу
Включення до рейтингових показників
ефективності роботи доходів структурних
підрозділів та їх керівників
Забезпечення здійснення громадського
контролю (вчена рада, профспілки,
самоврядування) за ефективністю розподілу та
якістю виконання всіх статей кошторису
університету
Збереження стабільності виплати заробітної
плати без зменшення обсягів матеріального
забезпечення професорів, викладачів та
співробітників університету
Оперативне задоволення соціальних потреби
працівників і студентів, що входять до
компетенції університету

2021 рік

Голова вченої ради
університету

Постійно

Голова конференції
трудового колективу,
профспілки

Протягом року

Ректор, головний
бухгалтер

Протягом року

Ректор, проректори,
керівники
структурних
підрозділів
Начальник плановофінансового відділу

Введення системи економічного обґрунтування
15. вартості та поточного моніторингу
ефективності надання освітніх послуг за
спеціальностями, програмами додаткової
освіти на основі співвідношення
доходів/витрат на одну особу, яка навчається
Розробка організаційно-фінансових механізмів,
16. що забезпечують підвищення самостійності,
зацікавленості та відповідальності за кінцевий
результат діяльності підрозділів Університету
Припинення роботи структурних підрозділів,
17. модель діяльності яких є економічно
збитковою, а використання ними ресурсів –
неефективним
Модернізація та створення наукових
18. лабораторій сучасного рівня та їх оснащення
унікальним науковим обладнанням

До січня
2021 року

19. Формування університетського ресурсу у
вигляді приміщень для проведення публічних
заходів: університетський конгрес-хол
Впровадження за підтримки бізнесу та
територіальної громади сучасних
20. енергозберігаючих технологій і систем
опалення навчальних корпусів та підвищення
енергоефективності функціонування
майнового комплексу

Протягом року
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До січня
2021 року

Ректор, проректори

За наявності
обґрунтування

Ректор, начальник
планово-фінансового
відділу

Постійно

Проректор з науковопедагогічної роботи,
керівники
структурних
підрозділів
Ректорат

Постійно

Ректор, проректор з
АГР, голова
Наглядової ради

21. Контроль за споживанням енергоресурсів

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

Контроль за цільовим та ефективним
використанням фінансових, матеріальних
(нематеріальних), інформаційних та трудових
ресурсів, збереженням майна
Ведення обліку та контроль за
оприбуткуванням, переміщенням, списанням
товарно-матеріальних цінностей університету
відповідно до чинного законодавства
Проведення інвентаризацію матеріальних
цінностей та основних засобів університету на
складах та у матеріально-відповідальних осіб
відповідно до чинного законодавства
Складення калькуляцій собівартості освітніх та
інших послуг, що можуть надаватися за плату
відповідно до законодавства
Усунення зауважень та недоліків, виявлених
під час контрольних заходів, проведених
державними органами
Розроблення та здійснення заходів щодо
дотримання та підвищення рівня фінансовобюджетної дисципліни працівників
бухгалтерської служби
Підвищення кваліфікаційного рівня
працівників відділу шляхом самостійного
вивчення нормативної бази, прийняття участі у
семінарах, нарадах тощо
Дотримання законодавства в сфері публічних
закупівель товарів, робіт, послуг
Своєчасне розміщення публічної інформації на
сайті університету

Постійно
Постійно

Керівники
структурних
підрозділів
Ректорат

Постійно

Бухгалтерська
служба

І квартал 2021
року

Комісія з
інвентаризації

Протягом року

Начальник плановофінансового відділу

Постійно

Головний бухгалтер

Постійно

Головний бухгалтер

Постійно

Головний бухгалтер

Постійно

Голова тендерного
комітету
Голова тендерного
комітету

Постійно

19.3. Соціально-економічний розвиток
університету

31.

Визначення обсягів, затвердження і виконання
планів та програм:
• перспективного розвитку університету
• ремонтних робіт
• матеріально-технічного забезпечення
• підготовки університету до нового
навчального року
До 01 вересня
• до роботи в зимових умовах
2020 року
• благоустрою та художнього оформлення
територій і приміщень університету
• охорони праці і техніки безпеки
• протипожежної безпеки
• виконання положень Колективного договору
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Ректор,
проректор з
АГР, головний
бухгалтер,
начальник
плановофінансового

32.
33.

між адміністрацією та профспілковим
комітетом
• визначення потреб щодо обсягів закупівлі
товарів, робіт та послуг для забезпечення
діяльності університету
• соціального захисту студентів і викладачів
• забезпечення бібліотеки навчальнометодичною і художньою літературою,
періодичними виданнями тощо
• економії енергоресурсів і матеріальних
засобів
• підготовки бази практик Вакалівщина та
Ботанічного саду до нового сезону
• поселення студентів, аспірантів у
гуртожитки університету
Підготовка та затвердження річного плану
державних закупівель на 2021 рік
Підготовка матеріалів та проведення процедур
тендерних закупівель

відділу,
директор
Наукової
бібліотеки,
профспілки,
директор
студмістечка

Грудень 2020
року
Січень 2021
року
Протягом року

35.

Збереження та підтримка в належному стані
матеріально-технічної бази університету
Створення безперешкодних умов для мало
мобільних груп населення в учбових корпусах
Проведення запланованих робіт (за окремим
планом)

36.

Проведення замірів опору ізоляції та електрозахисту
в навчальних корпусах та гуртожитках

До 30 серпня
2020 року

37.

Провести обстеження технічного стану будівель і
споруд

Вересень 2020
року

38.

Виконати держповірку електролічильників та
манометрів

До 30 серпня
2020 року

Провести атестацію електротехнічного персоналу

До 30 серпня
2020 року

Проведення ремонтних робіт з гідравлічних
випробувань системи опалення в навчальних
корпусах та гуртожитках

До 10 жовтня
2020 року

34.

39.

40.
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Протягом року
Протягом року

Голова
тендерного
комітету
Проректор з
АГР
Проректор з
АГР
Ректор,
проректор з
АГР, керівники
структурних
підрозділів
Проректор з
АГР, головний
інженер,
головний
енергетик,
коменданти
Проректор з
АГР, головний
інженер
Проректор з
АГР, головний
інженер
Проректор з
АГР, головний
інженер,
головний
енергетик
Проректор з
АГР, головний
інженер,
коменданти

41.

Виконання комплексу заходів з підготовки
матеріально-технічної бази та електрогосподарства
до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021
навчального року

До 31 жовтня
2020 року

Протягом року

42.

Створення зручних та комфортних умов праці,
занять, проживання та відпочинку працівників і
студентів

43.

Ремонт, реконструкція навчальних корпусів,
гуртожитків, інших будівель та їх обладнання згідно
зі строками, визначеними перспективними планами,
на високому професійному рівні із застосуванням
сучасних технологій, високоякісних матеріалів та
дотриманням нових вимог ДБН:

Проректор з
АГР, головний
інженер,
головний
енергетик,
коменданти,
Проректор з
АГР, керівники
структурних
підрозділів

Протягом року

Проректор з
АГР

Живодьор В.Ф.,
Демяненко А.С.
Живодьор В.Ф.,
Демяненко А.С.
Живодьор В.Ф.,
Демяненко А.С.

- капітальний ремонт актової зали;
- облаштування будівель та споруд пожежною
сигналізацією;
- облаштування (опорядження) території;
- виготовлення документів на право власності на
державне нерухоме майно;
- заміна віконних блоків на енергозберігаючі в
гуртожитках

1.

19.4. Додаткові освітні та інші послуги
Протягом року

2.

Організація та проведення навчальних курсів
різного спрямування відповідно до попиту
споживачів додаткових освітніх платних послуг

Протягом року

Протягом року

4.

Організація понад обсяги, встановлені навчальними
планами, з видачею або без видачі відповідних
документів про освіту курсів, гуртків, факультативів
(зокрема: іноземних мов, комп’ютерної підготовки,
хореографії тощо) за науковим, технічним,
художнім, туристичним, екологічним, спортивним,
оздоровчим та гуманітарним напрямами
Матеріально-технічне забезпечення навчальновиховного процесу курсів різного спрямування

Конченко О.І.,
Живодьор В.Ф.,
Демяненко А.С.

Протягом року

5.

Забезпечення належної якості навчання на курсах
різного спрямування
Організація додаткових корективних курсів щодо
усунення недоліків знань у навчанні студентів
університету

Протягом року

Живодьор В.Ф.,
Демяненко А.С.
Конченко О.І.,
Живодьор В.Ф.,
Демяненко А.С.

3.

6.
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7.

8.

9.
10.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

Організація сімейного консультування з питань
корекційної педагогіки, послуги практичного
психолога, логопеда, консультування фахівців з
питань творчого розвитку особистості
Підготовка матеріалів для виготовлення документів
про освіту, їх замовлення, оформлення та видача;
видача дублікатів документів про освіту
Підготовка та видача академічних довідок, витягів з
навчальних планів та програм (за запитом)

Протягом року

Живодьор В.Ф.,
Демяненко А.С.

Протягом року

Забезпечення організації навчального процесу за
ліцензованими робітничими професіями
5169 «Охоронник»,
5132 «Молодша медична сестра з догляду за
хворими», 5131 «Нянька та «Гувернер» на базі
університету
Організація стажування педагогічних працівників,
залучених до професійно-технічного навчання на
базі університету, на підприємствах, в установах,
організаціях
Забезпечення професійно-технічного навчання
слухачів, учнів в умовах виробництва Матеріальнотехнічне забезпечення навчально-виховного процесу
професійно-технічної освіти в університеті
Забезпечення належної якості професійного
навчання в
університеті
Матеріально-технічне забезпечення навчальновиховного процесу професійно-технічної освіти в
університеті
Підвищення кваліфікації педагогічних, науковопедагогічних та інших працівників
Організація курсів з класичного масажу
Послуги з медіа забезпечення та рекламновидавничої діяльності

Протягом року

Живодьор В.Ф.,
Демяненко А.С.
Конченко О.І.,
Живодьор В.Ф.,
Демяненко А.С.
Конченко О.І.,
Живодьор В.Ф.,

Протягом року

Живодьор В.Ф.

Протягом року

Живодьор В.Ф.

Протягом року

Живодьор В.Ф.

Протягом року

Живодьор В.Ф.

Протягом року

Живодьор В.Ф.

Протягом року
Протягом року

Організація екскурсійного обслуговування

Протягом року

Звіряка О.М.
Осташевський
М.Л.,
Кугуєнко В.О.
Кафедра
туризму та
готельноресторанного
сервісу

Протягом року

19.5. Охорона праці та безпека життєдіяльності
учасників освітнього процесу
№

1.

Зміст заходу

Термін
виконання
Аналіз стану охорони праці у підрозділах, складання Серпень 2020
річного звіту та статистичної звітності за 2019/2020 року
навчальний рік
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Відповідальний
Начальник
відділу
охорони праці
(ВОП)

Розгляд представлених кафедрами та структурними
підрозділами пропозицій щодо покращення умов
праці на 2020 р. та розгляд на спільному засіданні
профкому і ректорату
Проведення перевірки технічного стану на об’єктах
3. систем пожежогасіння, пожежної техніки,
внутрішнього та зовнішнього водопостачання та
інших засобів водопостачання в навчальних
корпусах та гуртожитках.
4. Ознайомлення співробітників університету з новими
нормативно-правовими актами з охорони праці
Проведення організаційної роботи спільно з
5. керівниками структурних підрозділів університету,
направленої на впровадження системи стандартів з
охорони праці та безпеки життєдіяльності
працівників та учасників освітнього процесу, з
метою забезпечення безпечних умов праці та
освітнього процесу, запобігання травматизму.
Надання
методичної
допомоги
керівникам
6. структурних підрозділів при складанні та перегляді
інструкцій з охорони праці, техногенної та
пожежної безпеки, цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності.
Надання
методичної
допомоги
керівникам
структурних
підрозділів
з
організації
7. профілактичної
роботи
щодо
попередження
нещасних
випадків,
травматизму,
зниження
захворюваності, запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2 серед здобувачів освіти
та працівників університету.
8. Проведення вступних інструктажів з охорони праці,
цивільного захисту та пожежної безпеки з
працівниками при працевлаштуванні.
Надання
методичної
допомоги
керівникам
9. структурних
підрозділів
для
проведення
інструктажів з працівниками та здобувачами освіти
університету з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності, пожежної, радіаційної безпеки,
цивільного захисту, безпеки дорожнього руху,
реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту.
10. Організація
навчання
для
посадових
осіб
університету з питань охорони праці в навчальнометодичних центрах м. Суми.
11. Організація
навчання
для
посадових
осіб
університету з цивільного захисту та пожежної
безпеки в навчально-методичних центрах м. Суми.
Організація та проведення навчання і перевірка
12. знань з пожежно-технічного мінімуму з певними
категоріями
працівників:
охоронці,
коменданти, завідуючі гуртожитками
2.
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Вересень
2020 року
Постійно

Постійно

Начальник
відділу
охорони праці
(ВОП)
Відділ охорони
праці

Відділ охорони
праці

Протягом року

Начальник та
фахівці ВОП

Протягом року

Начальник та
фахівці ВОП

Протягом року

Начальник та
фахівці ВОП

Протягом року

Начальник та
фахівці ВОП

Протягом року

Начальник та
фахівці ВОП

Серпень
2020 року

Начальник та
фахівці ВОП

Вересень
2020 року

Начальник та
фахівці ВОП

Вересень 2020
року

Начальник та
фахівці ВОП

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Надання допомоги кафедрам, відділам у здійсненні
запланованих заходів з покращення умов праці
Організація і контроль за забезпеченням постійної
та ефективної роботи побутових приміщень,
роздягалень, санітарних вузлів
Організація та проведення навчання і перевірка
знань з питань дотримання Правил безпечної
експлуатації електроустановок з електротехнічним
персоналом.
Організація та проведення навчання і перевірка
знань
з
питань
дотримання
Правил виконання робіт на висоті з працівниками
певних категорій: електрики, муляри, робітники з
обслуговування будинків, столяри
Проведення огляду з охорони праці у структурних
підрозділах. Розгляд питань охорони праці на
засіданнях кафедр, Вченій раді, та ради університету
Підготовка, організація та проведення Спеціальних
об’єктових тренувань з питань цивільного захисту
за участю працівників та здобувачів освіти
університету.
Підготовка,
організація
та
проведення
Протипожежних тренувань на тему: «Гасіння
умовної пожежі та евакуації людей» та тренувань з
цивільного захисту за участю працівників та
здобувачів освіти університету.
Організація та проведення навчання і перевірка
знань з добровільними формуваннями пожежної
безпеки університету з питань цивільного захисту
Організація та проведення навчання і перевірка
знань з питань охорони праці з працівниками, які
виконують роботи у важких, шкідливих та
небезпечних умовах.
Проведення
інструктажу
з
експлуатації
вуглекислотних та порошкових вогнегасників з
працівниками і здобувачами освіти університету при
проведенні контрольних та детальних пожежнотехнічних обстежень структурних підрозділів.
Організація проведення тематичного семінару до
дня охорони праці із залученням представників
Фонду соціального страхування України
Організація та проведення Дня охорони праці за
участю
працівників
та
здобувачів
освіти
університету.
Організація та проведення Тижня знань з основ
безпеки життєдіяльності за участю працівників та
здобувачів освіти університету.
Організація та проведення Тижня знань з основ
цивільного захисту за участю працівників та
здобувачів освіти університету.
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Постійно

Начальник та
фахівці ВОП

Протягом року

Начальник та
фахівці ВОП

Жовтень
2020 року

Начальник та
фахівці ВОП

Листопад
2020 року

Начальник та
фахівці ВОП

Протягом року

Начальник та
фахівці ВОП

Квітень
2021 року

Начальник та
фахівці ВОП

Жовтень
2020 року

Начальник,
фахівці ВОП

Вересень
2020 року

Начальник,
фахівці ВОП

Грудень
2020 року

Начальник,
фахівці ВОП

Протягом року

Начальник,
фахівці ВОП

Квітень 2021
року

Начальник
відділу ОП,
кафедра
МБОФК

Квітень 2021
року

Начальник,
фахівці ВОП

Грудень
2020 року

Начальник,
фахівці ВОП

Березень
2021 року

Начальник,
фахівці ВОП

27.

28.

29.

30.

31.

Організація та проведення Тижня безпеки
дорожнього руху за участю працівників та
здобувачів освіти університету.
Проведення роботи по облаштуванню в структурних
підрозділах інформаційних куточків з охорони
праці, техногенної та пожежної безпеки, цивільного
захисту.
Інформування керівників структурних підрозділів та
працівників університету про основні зміни в
законах та нормативно-правових актах з питань
охорони праці.
Надання
методичної
допомоги
керівникам
структурних
підрозділів
відносно
порядку
забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими
засобами індивідуального захисту працівників
університету.
Організація роботи спільно з органами виконавчої
влади та громадськими об’єднаннями щодо
запобігання травматизму серед здобувачів освіти та
працівників закладів освіти.

Травень
2021 року

Начальник,
фахівці ВОП

Протягом року

Начальник,
фахівці ВОП

Протягом року

Начальник,
фахівці ВОП

Протягом року

Начальник,
фахівці ВОП

Протягом року

Начальник,
фахівці ВОП

ХХ. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Робота студентського самоврядування в університеті у 2020-2021 навчальному році
спрямована на:
•
сприяння розвитку студентського руху в університеті;
•
забезпечення постійного зв'язку та взаємодії між ректоратом університету і
органами студентського самоврядування;
•
аналіз процесів у сфері освіти, культури, спорту, праці, соціального становлення та
розвитку студентської молоді і громадян, які вступають до університету, розроблення та
внесення за результатами такого аналізу пропозицій ректорату;
•
участь у підготовці та розробленні пропозицій до нормативно-правових актів,
програм із найважливіших питань правового і соціального захисту студентської молоді;
•
сприяння розширенню регіонального, всеукраїнського та міжнародного
співробітництва у сфері освіти, культури, спорту, туризму, праці, соціального становлення та
розвитку здобувачів вищої освіти;
•
участь у підготовці та реалізації заходів, спрямованих на розв'язання соціальноекономічних, правових, освітніх, культурних та інших проблем здобувачів вищої освіти;
•
стимулювання духовного та фізичного розвитку студентів, виховання у них
патріотизму;
•
сприяння формуванню громадянської свідомості студентів, що ґрунтується на
національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях
•
забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації
навчального процесу;
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участь в організації та проведенні опитувань;
•
підвищення рівня задоволення студентів університетською освітою;
•
забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
•
сприяння освітній, науковій і творчій діяльності студентів, створенню відповідних
умов для проживання і відпочинку студентів;
•
стимулювання діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за
інтересами;
•
організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і
молодіжними організаціями;
•
допомога у працевлаштуванні випускників;
•
участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами; залучення студентів
до реалізації державної молодіжної політики;
•
забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової
допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
•
координація діяльності старостату, кураторів академічних груп, студентського
профкому;
•
контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування
на її порушення;
•
участь у розподілі стипендіального фонду;
•
участь у поселенні студентів у гуртожитки та виселенні їх;
•
організація відпочинку і дозвілля студентів у гуртожитках;
•
участь в організації ремонту кімнат, забезпеченні зберігання і підтримки в
належному стані приміщень, обладнання та іншого майна навчального закладу;
•
координація роботи з викладачами, наставниками академічних груп студентів та
кафедрами, деканатами факультетів;
•
організація чергування студентів і сприяння налагодженню пропускного режиму в
гуртожитках;
•
активна участь у роботі з організації змагання за зразкові кімнати, поверхи,
гуртожитки, економію електроенергії та ін.;
•
створення умов для самостійної підготовки (навчання) студентів;
•
пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами
правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, палінню тощо.
Реалізація поставлених завдань здійснюється через виконання Плану роботи
студентського самоврядування на 2020-2021 навчальний рік.
•
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