
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені А. С. МАКАРЕНКА

26 квітня 2021 року

Н А К А З

м. Суми

Про введення в дію рішень 
вченої ради університету 
від 26 квітня 2021 року

На виконання ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», рішення вченої 
ради університету від 26 квітня 2021 року, протокол № 11

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 Дереці Тетяні Григорівні по кафедрі 
теорії та методики фізичної культури.
1.2. Присвоїти вчене звання доцента Беспаловій Оксані Олександрівні по 
кафедрі здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії.
2. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про розвиток
перспективних форм Міжнародного співробітництва з закладами освіти і 
науковими установами та завдання кафедр, навчально-наукових інститутів, 
факультетів щодо посилення міжнародної діяльності університету»:
2.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної (наукової) роботи 
Кудріної О.Ю., начальника відділу міжнародних зв’язків Дєнєжнікова С.С., 
завідувача кафедри германської філології Школяренко В.І. взяти до відома.
2.2. Розширити практику участі науково-педагогічних працівників
університету, особливо молодих учених, у міжнародних грантових програмах.

Директори навчально-наукових
інститутів/декани факультетів, завідувачі 
кафедр, науково-педагогічні працівники, 
начальник відділу міжнародних зв’язків, 
завідувач методично-організаційного 
відділу, голова Наукового товариства 
студентів, аспірантів, докторантів та 
молодих учених.
Постійно.



2.3. Розширити практику участі студентів та науково-педагогічних 
працівників університету у програмах академічної мобільності.

Директори навчально-наукових
інститутів/декани факультетів, завідувачі 
кафедр, науково-педагогічні працівники, 
начальник відділу міжнародних зв’язків, 
завідувач методично-організаційного 
відділу, голова Наукового товариства 
студентів, аспірантів, докторантів та 
молодих учених.
Постійно.

2.4. Активізувати міжнародну співпрацю окремих науково-педагогічних 
працівників та університету в цілому у напрямі опублікування результатів 
наукової діяльності у провідних зарубіжних виданнях, зокрема у співавторстві 
з іноземними колегами.

Директори навчально-наукових
інститутів/декани факультетів, завідувачі 
кафедр, науково-педагогічні працівники, 
начальник відділу міжнародних зв’язків, 
завідувач методично-організаційного 
відділу, голова Наукового товариства 
студентів, аспірантів, докторантів та 
молодих учених.
Постійно.

2.5. Систематично заслуховувати звіти завідувачів кафедр про міжнародне 
співробітництво.

Директори навчально-наукових 
інститутів/декани факультетів.
Постійно.

3. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про роботу у гуртожитках 
університету щодо забезпечення умов проживання та дотримання правил 
користування»:
3.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи та розвитку 
інфраструктури Штики Ю.М., директора студмістечка Красілова А.Д. «Про 
роботу у гуртожитках університету щодо забезпечення умов проживання та 
дотримання правил користування» взяти до відома.
3.2. Завершити ремонтні роботи по облаштуванню кімнат для проживання 
студентів на 2-му поверсі гуртожитку № 3.

Проректор з науково-педагогічної роботи 
та розвитку інфраструктури Штика Ю.М. 
До 01 вересня 2021 року.

3.3. Провести ремонтні роботи у коридорі 5-го поверху гуртожитку № 3.
Проректор з науково-педагогічної роботи 
та розвитку інфраструктури Штика Ю.М.



До 01 вересня 2021 року.
3.4. Виконати ремонтні роботи покрівлі гуртожитку № 2.

Проректор з науково-педагогічної роботи 
та розвитку інфраструктури Штика Ю.М. 
До 01 жовтня 2021 року.

3.5. Активізувати претензійну роботу по відношенню до осіб, які мають 
систематичні борги за проживання в гуртожитку.

Завідувачі гуртожитків.
Провідний юрисконсульт.
Постійно.

3.6. Включити до договору на проживання в гуртожитку пункт про 
обов’язкове страхування майна гуртожитку.

Проректор з науково-педагогічної роботи 
та розвитку інфраструктури Штика Ю.М. 
До 01 серпня 2021 року.

3.7. Реалізувати проект встановлення протипожежної сигналізації у 
гуртожитку № 2.

Проректор з науково-педагогічної роботи 
та розвитку інфраструктури Штика Ю.М. 
Впродовж 2021 -  2022 навчального року.

4. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про затвердження 
Положень»:
4.1. Затвердити та ввести в дію з 01 травня 2021 року:

Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти та 
науково-педагогічних працівників Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка (нова редакція) (додається).

Положення про асистентську практику аспірантів Сумського 
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (нова редакція) 
(додається).

Положення про навчально-науковий центр проектних технологій 
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
(додається).

Положення про конкурс наукових проектів молодих учених Сумського 
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (додається).

Положення про регіональний конкурс творчих робіт (есе) «Світ один 
для всіх» (додається).

Положення про Всеукраїнську наукову конференцію-конкурс «Молодь. 
Наука. Природа» (додається).

Положення про геологічний музей Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка (додається).

Положення про центр колективного користування науковим 
обладнанням Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка (додається).



Положення про науково-дослідницький центр тендерної освіти 
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
(додається).

Положення про ресурсний центр «Науково-методичне забезпечення 
якісної математичної освіти в умовах впровадження нових освітніх 
стандартів» (додається).

Положення про науково-дослідну лабораторію мікології та мікробіології 
Сумського державного педагогічного університету
імені А. С. Макаренка (додається).

Положення про науково-дослідну лабораторію з актуальних проблем 
порівняльної педагогіки Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка (додається).

Положення про науково-дослідну лабораторію «Синхронічне та 
діахронічне дослідження різнорівневих одиниць німецької мови: 
лінгвокультурологічний і соціолінгвістичний аспекти» Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка (додається).

Положення про науково-дослідну лабораторію інформаційних 
технологій в освіті Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка (додається).

Положення про проблемну лабораторію оздоровчо-реабілітаційних 
технологій Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка (нова редакція) (додається).

Положення про учбово-спортивний комплекс Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка (додається).

Положення про порядок планування, погодження, обліку закупівель та 
ведення договірної роботи у Сумському державному педагогічному 
університеті імені А. С. Макаренка (додається).
4.2. Внести зміни до Положення про уповноважену особу Сумського 
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, затвердженого 
наказом по університету № 109 від 01 березня 2021 року:
- п. 2.7. Розділу 2. «Засади діяльності та вимоги до уповноваженої особи» 
викласти у такій редакції:
«Уповноважена особа повинна мати»:
- повну або базову вищу освіту.
4.3. Вважати таким, що втратило чинність Положення про академічну 
мобільність здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників 
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, 
затвердженого наказом по університету № 165 від 29 березня 2021 року.
4.4. Вважати таким, що втратило чинність Положення про асистентську 
практику аспірантів Сумського державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка, затвердженого наказом по університету № 420 від 30 вересня 
2019 року.
5. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про затвердження 
кандидатур щодо нагородження до Дня науки в Україні»:



5.1. Затвердити кандидатури щодо нагородження до Дня науки в Україні 
відповідно до списку (додається).
6. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про надання 
рекомендації до друку та надання Грифу СумДПУ імені А.С. Макаренка»:
6.1. Рекомендувати до друку та надати Гриф Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка:
6.1.1. Навчальним посібникам:

Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, 
європейський та глобальний контексти. Навчальний посібник.

Вакал А. П., Литвиненко Ю. І. Рослинництво. Навчальний посібник. 
Семеног О. М. Академічна культура дослідника: європейський та 

національний досвід. Посібник.
6.1.2. Навчально-методичним посібникам:

Курсова робота з педагогіки: методичні основи організації дослідження 
та орієнтовна тематика. За загальною редакцією Сбруєвої А. А. Навчально- 
методичний посібник.

Кучерова А. М. Технологія зберігання, пошуку та сортування даних. 
Електронний навчально-методичний посібник.

Касьяненко Г. Я. Загальна хімія. Навчально-методичний посібник для 
самостійної роботи студентів.

Торяник В. М. Робочий зошит з «Генетики з основами селекції». 
Наумкіна О. А. Збірник контрольних робіт та індивідуальних 

навчально-дослідних завдань з курсу «Філософія». Електронне видання.
Гаврило О. І. Технологія формування дослідницької діяльності у 

дошкільників. Навчально-методичний посібник.
Хрестоматія з читання хорових партитур. 1 частина (укладач: 

Петренко М. Б.).
Хрестоматія «Літературна студентська творчість для дітей» (упорядник 

Кириленко Н. І.).
Студліт. Художні твори учасників обласного творчого конкурсу. Поезія. 

Проза, (упорядник Кириленко Н. І.).
6.1.3. Методичним рекомендаціям:

Методичні рекомендації до робочої програми навчальної дисципліни 
«Читання партитур» (укладач Петренко М.Б.).

Методичні рекомендації «Опанування вокально-виконавських прийомів 
у класі естрадного співу» для здобувачів вищої освіти спеціальностей 014 
Середня освіта (Музичне мистецтво) та 025 Музичне мистецтво (укладач 
Фоломєєва Н.А.).

Методичні рекомендації для студентів-філологів «Дитяча література» 
(укладач Кириленко Н.І.).

Методичні рекомендації до лабораторних занять «Загальна хімія» для 
студентів спеціальностей 014 Середня освіта (хімія) та 102 Хімія (укладач 
Касьяненко Г.Я.).

Лянной Юрій Олегович. Біобібліографічний покажчик.



6.1.4. Збірникам наукових праць та періодичним виданням СумДПУ:
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 4(108),

2021 р.
Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні 

проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання 
фізики».

Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції 
«Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та 
національний виміри змін».

Матеріали VI науково-практичної конференції «Реалії та перспективи 
розбудови правової держави в Україні та світі».

Матеріали конференції з фольклорної практики-2020 студентів 221 
групи факультету іноземної та слов’янської філології «Польові дослідження 
фольклору Сумщини» (упорядник Н. І. Кириленко).

Збірник наукових праць студентів «Актуальні питання літератури і 
фольклору» (упорядник Н. І. Кириленко).
7. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
затвердження результатів фахових семінарів»:
7.1. За результатами попередньої експертизи щодо апробації дисертаційних 
досліджень затвердити результати фахових семінарів здобувачів наукового 
ступеня доктора філософії згідно списку (додається).
8. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про затвердження 
індивідуальних планів навчальної і наукової роботи та тем дисертаційних 
досліджень аспірантів-іноземців першого курсу»:
8.1. Затвердити індивідуальний план навчальної і наукової роботи та тему 
дисертаційного дослідження аспіранта першого курсу Лю Фань у такому 
формулюванні: «Хорове диригування в Китаї другої половини XX -  початку 
XXI століття: освітній та виконавський аспекти», (спеціальність 025 Музичне 
мистецтво). Науковий керівник: д.мист., професор Зав’ялова О.К.
9. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про затвердження 
освітньо-професійних програм»:
9.1. Затвердити освітньо-професійну програму 081 Право ОР Магістр.
10. Керівникам структурних підрозділів та відповідальним за виконання 
рішень вченої ради забезпечити виконання завдань у визначені строки.
11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Ректор Юрій ЛЯННОЙ


