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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені А. С. МАКАРЕНКА

Н А К А З

28 вересня 2020 року м. Суми № ^

Про введення в дію рішень 
вченої ради університету 
від 28 вересня 2020 року

На виконання ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», рішення вченої 
ради університету від 28 вересня 2020 року, протокол № З

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про присвоєння вчених 
звань»:
1.1. Присвоїти вчене звання професора Кучуку Андрію Миколайовичу по 
кафедрі права та методики викладання правознавства.
1.2. Присвоїти вчене звання професора Липнику Сергію Олександровичу 
по кафедрі бізнес-економіки та адміністрування.
1.3. Присвоїти вчене звання доцента Гончаренко Олені Володимирівні по 
кафедрі соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.
1.4. Присвоїти вчене звання доцента Довгополовій Ганні Геннадіївні по 
кафедрі менеджменту освіти та педагогіки вищої школи.
2. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Звіт ректора 
університету проф. Лянного 10.0. про підсумки роботи колективу за 2019 -  
2020 н.р. та основні завдання на 2020 -  2021 н.р.»:
2.1. Інформацію ректора проф. Лянного 10.0. «Про підсумки роботи 
колективу за 2019 -  2020 н.р. та основні завдання на 2020 -  2021 н.р.». взяти 
до відома.
2.2. Затвердити звіт ректора проф. Лянного Ю.О. «Про підсумки роботи 
колективу за 2019 -  2020 н.р. та основні завдання на 2020 -  2021 н.р.».
3. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про зміни в 
структурі університету»:
3.1. Об’єднати шляхом злиття кафедри філософії та соціальних наук та 
всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних 
дисциплін з 01 грудня 2020 року.
3.1.2. Вважати назву новоутвореної кафедри -  кафедра всесвітньої історії, 
міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін.



3.1.3. Укомплектувати новоутворену кафедру всесвітньої історії, міжнародних 
відносин та методики навчання історичних дисциплін науково-педагогічними 
працівниками з числа осіб, які працювали на кафедрах філософії та соціальних 
наук та всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання 
історичних дисциплін до 01 грудня 2020 року шляхом переміщення на умовах 
попередніх контрактів та навчальних дисциплін, які закріплені для 
викладання на 2020- 2021 навчальний рік.
3.1.4. Завідувачу кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та 
методики навчання історичних дисциплін (Михайличенко О.В.):
- розробити та подати на затвердження вченою радою університету 
Положення про кафедру всесвітньої історії, міжнародних відносин та 
методики навчання історичних дисциплін у листопаді 2020 року;
- розробити та затвердити посадові інструкції працівників кафедри відповідно
до Порядку розробки, узгодження і затвердження посадових (робочих) 
інструкцій Сумського державного педагогічного університету імені А.С. 
Макаренка, затвердженого наказом № 83 від 30.04.2014 року
до ЗО листопада 2020 року.
3.2. Вивести зі складу інформаційно-обчислювального центру сектор 
розробки та підтримки веб-сайту.
3.2.1. Перейменувати сектор розробки та підтримки веб-сайту на відділ Веб- 
технологій з 01 листопада 2020 року.
3.2.2. Начальнику відділу Веб-технологій (Івченко В.О.).
- розробити та подати на затвердження вченою радою університету 
Положення про відділ Веб-технологій у жовтні 2020 року;
- розробити та затвердити посадові інструкції працівників відділу відповідно 
до Порядку розробки, узгодження і затвердження посадових (робочих) 
інструкцій Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка, затвердженого наказом № 83 від 30.04.2014 року 
до 29 жовтня 2020 року.
3.3. Вивести із штатного розпису університету посаду проректора з 
адміністративно-господарської роботи та ввести до штатного розпису 
університету посаду проректора з науково-педагогічної роботи та розвитку 
інфраструктури з 01 листопада 2020 року.
3.4. Усім службам університету внести відповідні зміни до документації, 
планово-фінансовому відділу (Герасименко Р.В.) -  до штатного розпису 
університету.
4. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Звіти 
докторантів І -  II року перебування в докторантурі»:
4.1. Затвердити звіт докторантки Майковської В.І. про виконання
індивідуального плану.
4.2. Атестувати докторантку Майковську В.І. за результатами виконаної 
роботи.
4.3. Затвердити звіт докторанта Коваленка О.В. про виконання
індивідуального плану.
4.4. Атестувати докторанта Коваленка О.В. за результатами виконаної роботи.



4.5. Дозволити докторанту Коваленку О.В. другий рік перебування в 
докторантурі.
5. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
зарахування до докторантури»:
5.1. Зарахувати до докторантури за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні 
науки кандидата педагогічних наук Коваленко Наталію Володимирівну.
5.2. Науковим консультантом докторанта Коваленко Н.В. призначити д.пед.н., 
професора Сбрєву А.А.
5.3. Зарахувати до докторантури за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні 
науки кандидата педагогічних наук Куличенко Аллу Костянтинівну за 
контрактом.
5.4. Науковим консультантом докторанта Куличенко А.К. призначити д.пед.н., 
доцента Бойченко М. А.
6. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
затвердження Положень»:
6.1. Затвердити та ввести в дію з 01 жовтня 2020 року:
-  Положення про кваліфікаційну роботу Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка (додається).
-  Положення про психологічну службу Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка (додається).
-  Положення про навчально-науковий інститут історії, права та
міжнародних відносин Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка (додається).
-  Положення про вчену раду навчально-наукового інституту історії, права 
та міжнародних відносин Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка (додається).
-  Положення про директорат навчально-наукового інституту історії, права 
та міжнародних відносин Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка (додається).
-  Положення про порядок обрання представників з числа штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками, для участі у виборах ректора Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка (додається).

Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора 
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
(додається).

Порядок проведення виборів ректора Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка (додається).

Порядок акредитації представників засобів масової інформації на 
виборах ректора Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка (додається).

Порядок організації роботи спостерігачів на виборах ректора Сумського 
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (додається).



Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора 
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
(додається).
6.2. Вважати таким, що втратило чинність Положення про кваліфікаційну 
роботу Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка, затвердженого наказом по університету № 290 від 19 
червня 2017 року.
6.3. Вважати таким, що втратило чинність Положення про психологічну 
службу Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка, затвердженого наказом по університету № 181 
від 25 червня 2015 року.
6.4. Вважати таким, що втратило чинність Положення про навчально-
науковий інститут історії та філософії Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка, затвердженого наказом по університету 
№ 520 від 26 грудня 2016 року.
6.6. Вважати таким, що втратило чинність Положення про директорат
навчально-наукового інституту історії та філософії Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка, затвердженого наказом по 
університету № 520 від 26 грудня 2016 року.
6.7. Вважати таким, що втратило чинність Положення про вчену раду
навчально-наукового інституту історії та філософії Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка, затвердженого наказом по 
університету № 47 від ЗО січня 2017 року.
6.8. Вважати таким, що втратило чинність Положення про порядок обрання 
представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора 
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, 
затвердженого наказом по університету № 181 від 25 червня 2015 року.
6.9. Вважати таким, що втратило чинність Положення про організаційний 
комітет з проведення виборів ректора Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка, затвердженого наказом по університету 
№181 від 25 червня 2015 року.
6.10. Вважати таким, що втратило чинність Положення про виборчу комісію з 
проведення виборів ректора Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка, затвердженого наказом по університету 
№181 від 25 червня 2015 року.
7. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про надання 
рекомендації до друку та надання Грифу СумДПУ імені А.С. Макаренка»:
7.1. Рекомендувати до друку та надати Гриф Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка:
7.1.1. Монографіям:

Горболіс Л. М. Міжмістецькі контакти українського тексту. Монографія. 
Кузікова С. Б. Психологічні основи становлення суб’єкта саморозвитку 

в юнацькому віці, (друге видання, перероблене, доповнене) Монографія.
7.1.2. Навчальним посібникам:



-  Павленко Т. Г., Єгорова О. I. Практика усного та писемного мовлення 
іспанської мови (1 й рік навчання). Навчальний посібник.
-  Пухно С.В. Ніколаєнко С.О. Психологія. Навчально-методичний 
посібник.
-  Кузікова С. Б. Теорія і практика вікової психокорекції. Навчальний 
посібник.
7.1.3. Збірникам наукових праць та періодичним виданням СумДПУ імені 
А.С. Макаренка:
-  Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 7 (101),
2020 р.
8. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про
затвердження освітньо-професійних програм»:
8.1. Затвердити освітньо-професійну програму спеціальності 106 «Географія» 
ОР Бакалавр.
8.2. Затвердити освітньо-професійну програму спеціальності 291 «Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» ОР Бакалавр.
9. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про
затвердження результатів фахових семінарів»:
9.1. За результатами попередньої експертизи щодо апробації дисертаційних 
досліджень затвердити результати фахових семінарів аспірантів четвертого 
курсу та здобувача наукового ступеня доктора філософії: _____________

Д а т а П ІБ  а с п ір а н т а Е к с п е р т и Н а у к о в и й
к е р ів н и к

1 5 .0 9 .2 0 2 0 К урєн к ов а  А н н а  
В о л о д и м и р ів н а

У ст и м ен к о -К о со р іч  О. А ., 
О ксьом  П .М .

Б ондар ен ко Ю . А .

25 . 0 9 .2 0 2 0 Вакал Ю лія С ергіївна Ч аш ечникова О. С ., 
Б удянський Д . В.

С ем ен іх ін а  О. В.

2 3 .0 6 .2 0 2 0 С том а В. М . Ч аш ечникова О. С\. 
Д егтярьова Н. В.

С ем ен іх ін а  О. В.

2 6 .0 9 .2 0 2 0 П ар х о м ен к о  Ірина  
В о л о д и м и р ів н а

О гісн к о О. 1., 
Б ойченко М. А.

Бугрій В. С.

10. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
затвердження складу разових спеціалізованих вчених рад»:
10.1. Затвердити склад разових спеціалізованих вчених рад для захисту 
дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії згідно списку (додається).
11. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
затвердження результатів другого етапу Конкурсу наукових та навчально- 
методичних робіт за підсумками науково-дослідної і науково-методичної 
роботи викладачів університету в 2019 році»:



11.1. Затвердити результати другого етапу Конкурсу наукових та навчально- 
методичних робіт за підсумками науково-дослідної і науково-методичної 
роботи викладачів університету в 2019 році:
Номінація «Одноосібні монографії»:
-  1 місце. Данильченко О. С. «Річкові басейни Сумської області: 
геоекологічний аналіз».
-  2 місце. Семеног О. М. «Концептосфера освіта в українському та 
польському дискурсах: міждисциплінарний підхід».
-  З місце. Луценко О. А. «Філософія та культура статі: тендерний аналіз». 
Номінація «Колективні монографії»:
-  1 місце. «Психологічні технології ефективного функціонування та 
розвитку особистості» за редакцією Максименка С. Д., Кузікової С. Б., 
Зливкової В. Л.
-  2 місце. «Мовно-методична підготовка майбутнього вчителя- 
словесника до використання засобів медіаосвіти». Семеног О. М., Ячменик М. 
М.
-  З місце. «Гігієнічні аспекти організації навчально-тренувального 
процесу у позашкільних навчальних закладах спортивного профілю». 
Калиниченко І. О., Скиба О. О.
Номінація «Навчальні посібники, підручники для ЗВО»:
-  1 місце. Пшенична Л. В. «Управлінська іміджелогія».
-  2 місце. Кондратюк С. М., Лянна О. В. «Основи педіатрії».
-  З місце. «Наскрізна педагогічна практика» за редакцією Сбруєвої А. А. 
Номінація «Навчальні посібники, підручники для ЗЗСО»
-  1 місце. Косенко ІО. М. «Основи правознавства», підручник для 10 
класу спеціальних закладів загальної середньої освіти.
-  2 місце. «Українська мова. 10 клас. Профільний рівень, українська 
філологія». Колектив авторів: Мацько Л. І., Семеног О. М., Голуб Н. Б., 
Романенко Ю. О., Мацько О. М., Сидоренко О. М.
-  З місце. «Корекційно-розвиткова робота з дітьми із загальним та 
фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення». Кравцова І. В., 
Стахова Л. Л.
Номінація «Збірники студентських наукових праць»:
-  1 місце. «Актуальні питання філології та методології». Збірник статей 
студентів.
-  2 місце. «Корекційна та інклюзивна освіта молодих науковців». Збірник 
наукових праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної 
конференції студентів, аспірантів та молодих учених
-  З місце. «Мистецькі пошуки». Збірник наукових праць.
Номінація «Збірники матеріалів конференцій, проведених на базі 
університету»:
-  1 місце. «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний,
європейський та національний виміри змін». Матеріали V Міжнародної 
науково-практичної конференції.



-  2 місце. «Актуальні проблеми дослідження довкілля». Збірник наукових 
праць (за матеріалами VIII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 
10-річчю створення Гетьманського національного природного парку.
-  З місце. «Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп 
населення». Матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції 
молодих учених.
12. Керівникам структурних підрозділів та відповідальним за виконання 
рішень вченої ради забезпечити виконання завдань у визначені строки.
13. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Ректор Ю.О. Ляниой


