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НАКАЗ

25 травня 2020 року м. Суми

Про введення в дію рішень 
вченої ради університету 
від 25 травня 2020 року

На виконання ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», рішення вченої 
ради університету від 25 травня 2020 року, протокол № 1 1

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про відзначення Днів 
науки в університеті»:
1.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи 
Шейка В.І., голови наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та 
молодих вчених Омельяненка В.А. «Про відзначення Днів науки в 
університеті» прийняти до відома.
1.2. Звернути увагу керівників структурних підрозділів на необхідність
врахування основних засад «Положення про проведення наукових заходів на 
базі Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка» (ухваленого рішенням вченої ради університету та 
затвердженого наказом №166 від 02.04.2020р.) при організації та проведенні 
наукових заходів.

Директори навчально-наукових 
інститутів/декани факультетів, 
заступники директорів навчально- 
наукових інститутів/деканів
факультетів з наукової роботи, 
завідувачі кафедр, 
завідувач методично- 
організаційного відділу.
1 Іостійно.

1.3. Вважати обов'язковим залучення Наукового товариства студентів, 
аспірантів, докторантів та молодих учених університету до організації та 
проведення наукових заходів для студентів та молодих учених всіх рівнів.



Директори навчально-наукових 
і нституті в/декани факультеті в,
заступники директорів навчально- 
наукових інститутів/деканів
факультетів з наукової роботи, 
завідувачі кафедр, 
завідувач методично- 
організаційного відділу.
Постійно.

2. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Звіт про 
діяльність навчально-наукового інституту педагогіки і психології: стан 
забезпечення якості підготовки фахівців та розвитку наукових досліджень за 
результатами попереднього та поточного років: формування якісного складу 
науково-педагогічних кадрів»:
2.1. Інформацію директора навчально-наукового інституту педагогіки і 
психології Кондратюк С.М. «Звіт про діяльність навчально-наукового 
інституту педагогіки і психології: стан забезпечення якості підготовки 
фахівців та розвитку наукових досліджень за результатами попереднього та 
поточного років: формування якісного складу науково-педагогічних кадрів» 
взяти до відома.
3. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
затвердження змін до Правил прийому для здобуття вищої освіти Сумського 
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка у 2020 році»:
3.1. Затвердити зміни до Правил прийому для здобуття вищої освіти 
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка у 
2020 році та прийняти нову редакцію (додається).
4. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про зміни в 
структурі університету»:
4.1. Перейменувати кафедру медико-біологічних основ фізичної культури на 
кафедру громадського здоров’я та медико-біологічних основ фізичної 
культури з 02 вересня 2020 року.
4.2. В.о. завідувача кафедри громадського здоров’я та медико-біологічних 
основ фізичної культури (Калиниченко 1.О.):

розробити та подати на затвердження вченою радою університету 
Положення про кафедру громадського здоров’я та медико-біологічних основ 
фізичної культури у червні 2020 року.

розробити та затвердити посадові інструкції для працівників кафедри 
громадського здоров’я та медико-біологічних основ фізичної культури 
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 
25 червня 2020 року та подати їх до відділу кадрів.



4.3. Усім службам університету внести відповідні зміни до документації, 
планово-фінансовому відділу (Герасименко Р.В.) - до штатного розпису 
університету.
5. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
затвердження Положень»:
5.1. Затвердити та ввести в дію з 01 червня 2020 року:

Порядок організації проточного, семестрового контролю та підсумкової 
атестації здобувачів вищої освіти із використанням дистанційних технологій у 
Сумському державному педагогічному університету імені А.С. Макаренка 
(додається).

Положення про апеляцію результатів навчання здобувачів вищої освіти 
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
(додається).
5.2. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020
року № 147 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 
28 грудня 2016 р. № 1045» внести зміни до Правил призначення і виплати 
академічної стипендії студентам, аспірантам і докторантам Сумського 
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, ухвалених 
вченою радою університету 25 лютого 2019 року, протокол № 7,
затверджених наказом по університету № 124 від 25 лютого 2019 року:
- внести зміни до п. 1.1. розділу І «Загальні питання», доповнивши його 
словами: «Постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 року № 
147 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 
грудня 2016 р. № 1045»;
- внести зміни до п. 4.1. розділу IV «Соціальні стипендії в університеті», 
доповнивши його словами: «Постанови Кабінету Міністрів України від 26 
лютого 2020 року № 147 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 28 грудня 2016 р. № 1045»;
- другий абзац п 4.1. розділу IV «Соціальні стипендії в університеті» 
доповнити підпунктом 13) дітей, які проживають у населених пунктах на лінії 
зіткнення (до закінчення дітьми навчання у закладі освіти, але не довше ніж 
до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України "Про 
вищу освіту”;
- шостий абзац п. 4.1. розділу IV «Соціальні стипендії в університеті» після 
слів «визначених пунктами 5-8» додати пункти 12 і 13;
- другий абзац п. 4.2. розділу IV «Соціальні стипендії в університеті» після 
слів «студентського квитка» доповнити словами:
- довідка з деканату/директорату про академічну успішність за попередній 
семестр.
- п. 4.2. розділу IV «Соціальні стипендії в університеті» в кінці доповнити 
абзацом:
* особи, зазначені у підпунктіІЗ:
- довідку про реєстрацію місця проживання особи встановленого зразка, яка 
містить відомості про реєстрацію місця проживання особи у населеному 
пункті на лінії зіткнення;



- п.4.4. розділу IV «Соціальні стипендії в університеті» в абзаці «особам, які 
належать до категорій, визначених підпунктами 5-8...», додати підпункт 13;
- п. 4.4. розділу IV «Соціальні стипендії в університеті» в абзаці «Виплата 
призначеної соціальної стипендії продовжується» доповнити словами:
-дітям, зазначеним у підпунктах 5 та 12 пункту 4, у разі смерті одного із 
батьків, який був визнаний постраждалим учасником Революції Гідності, 
учасником бойових дій або особою з інвалідністю внаслідок війни відповідно 
до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту”,
- на підставі копії довідки або посвідчення члена сім’ї загиблого.
Студенти, які протягом попереднього навчального семестру отримували 
соціальну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої 
довідкою закладу охорони здоров’я, або з іншої причини не склали 
семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, мають право 
на отримання соціальної стипендії у призначеному їм розмірі на період 
ліквідації академічної заборгованості, встановлений наказом керівника 
закладу освіти (але не більш як місяць з дня припинення тимчасової 
непрацездатності або дати закінчення семестрового контролю згідно з 
навчальним планом у інших випадках), після чого призначення соціальної 
стипендії такій особі вирішується на умовах, визначених цим Порядком.
У разі коли студент:
- ліквідував академічну заборгованість, виплата соціальної стипендії 
здійснюється відповідно до цього Порядку з місяця, що настає за датою 
ліквідації академічної заборгованості;
- не ліквідував академічну заборгованість у встановлений строк (внаслідок 
чого студент підлягає відрахуванню з навчання за державним замовленням), 
відшкодування коштів, отриманих такою особою під час ліквідації 
академічної заборгованості, не здійснюється.
5.2.1. Затвердити та ввести в дію з 01 липня 2020 року:

Нову редакцію Правил призначення і виплати академічної стипендії 
студентам, аспірантам і докторантам Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка (додається).
5.3. У зв’язку із визначенням усіх посад науково-педагогічних працівників 
університету, які перелічені у Постанові Кабінету Міністрів України від 
14 червня 2000 року № 963 «1 Іро затвердження переліку посад педагогічних та 
науково-педагогічних працівників», Закону України «Про вищу освіту» зі 
змінами, внести зміни та доповнення до Порядку проведення конкурсного 
відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників 
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, 
укладання та розірвання з ними трудових договорів (контрактів), ухваленого 
вченою радою університету 23 грудня 2019 року, протокол № 5,
затвердженого наказом по університету № 618 від 23 грудня 2019 року (далі - 
Порядок):
- п.2.1. Розділу 2 «Конкурсні засади заміщення посад науково-педагогічних 
працівників» доповнити посадами концертмейстер, провідний 



концертмейстер, учений секретар, завідувач аспірантури та докторантури та 
вилучити посади директора навчально-наукового інституту, декана 
факультету;
- з п. 3.3. Розділу 3 «Претенденти на посади науково-педагогічних 
працівників» вилучити посади директора навчально-наукового інституту, 
декана факультету та доповнити и. 3.9., 3.10. та 3.1 1. II. 3.9. вважати пунктом 
3.12;
- п. 4.6. Розділу 4 «Конкурсний відбір та обрання за конкурсом» доповнити 
словами:
* кафедри для ... , провідного концертмейстера, концертмейстера;
* ректора університету для ученого секретаря, завідувача аспірантури та 

докторантури;
- п. 4.7. Розділу 4 «Конкурсний відбір та обрання за конкурсом» після слів 
«...директора Наукової бібліотеки», доповнити словами: «ученого секретаря, 
концертмейстера, провідного концертмейстера, завідувача аспірантури та 
докторантури...»;
- п. 4.8. Розділу 4 «Конкурсний відбір та обрання за конкурсом» після слів 
«...конференції трудових колективів», доповнити словами: «а для ученого 
секретаря, завідувача аспірантури та докторантури рекомендацію надає 
ректор»;
- абзац 3 п. 4.8. Розділу 4 «Конкурсний відбір та обрання за конкурсом» 
доповнити словами:
- завідувача аспірантури та докторантури - на засіданні наукової ради;
- учений секретар - на засіданні вченої ради Університету;
- абзац 6 гі. 4.8. Розділу 4 «Конкурсний відбір та обрання за конкурсом» після 
слів «викладача», доповнити словами: «концертмейстера, провідного 
концертмейстера...»;
- п. 4.8. Розділу 4 «Конкурсний відбір та обрання за конкурсом» доповнити 
абзацом 8 та 9, виклавши їх у такій редакції:
Висновки наукової ради (Додаток 6) з рекомендацією претендента на посаду 
завідувача аспірантури та докторантури подається ученому секретарю 
Університету у визначені в наказі про оголошення конкурсу терміни. Окремі 
думки за їх наявності вносяться у витяг з протоколу засідання.
Рекомендацію претендента на посаду ученого секретаря надає ректор 
Університету;
- п. 4.13. Розділу 4 «Конкурсний відбір та обрання за конкурсом» після слів
«викладачів», доповнити словами: «провідних концертмейстерів,
концертмейстерів...»;
- п.4.14. Розділу 4 «Конкурсний відбір та обрання за конкурсом» після слів 
«директора Наукової бібліотеки», доповнити словами: «ученого секретаря, 



завідувача аспірантури та докторантури»;
- підпункт 4.15.1. Розділу 4 «Конкурсний відбір та обрання за конкурсом» 
після слів «директора Наукової бібліотеки», доповнити словами: «ученого 
секретаря, завідувача аспірантури та докторантури...»;
- підпункт 4.16.1. Розділу 4 «Конкурсний відбір та обрання за конкурсом» 
після слів «викладачів», доповнити словами: «провідних концертмейстерів, 
концертмейстерів»;
- підпункт 4.16.4. Розділу 4 «Конкурсний відбір та обрання за конкурсом» 
після слів «викладача», доповнити словами: «концертмейстера, провідного 
концертмейстера ...»;
- Порядок доповнити розділом 5 «Призначення на посаду та звільнення з 
посади директора навчально-наукового інституту/декана факультету».
- Розділ 5 вважати розділом 6;
- п. 6.3. Розділу 6 «Укладання та розірвання трудового договору (контракту)» 
після слів «директора Наукової бібліотеки», доповнити словами: «ученого 
секретаря, концертмейстера, провідного концертмейстера, завідувача 
аспірантури та докторантури...».
5.3.1. Затвердити та ввести в дію з 01 вересня 2020 року:
Нову редакцію Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні 
вакантних посад науково-педагогічних працівників Сумського державного 
педагогічного університету імені Л. С. Макаренка, укладання та розірвання з 
ними трудових договорів (контрактів) (додається).
5.4. Вважати такими, що втратили чинність Правила призначення і виплати 
академічної стипендії студентам, аспірантам і докторантам Сумського 
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, затверджені 
наказом по університету № 124 від 25 лютого 2019 року з ЗО червня 2020 р.
5.5. Вважати таким, що втратив чинність Порядок проведення конкурсного
відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників 
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, 
укладання та розірвання з ними трудових договорів (контрактів), ухваленого 
вченою радою університету 23 грудня 2019 року, протокол № 5,
затвердженого наказом по університету № 618 від 23 грудня 2019 року 
з 3 1 серпня 2020 р.
6. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
затвердження кандидатур щодо нагородження до Дня науки»:
6.1. Затвердити кандидатури щодо нагородження до Дня науки згідно списку 
(додається).
7. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
проведення первинної експертизи дисертаційних досліджень аспірантів 
четвертого року навчання»:



7.1. Призначити експертів дисертаційних досліджень аспірантів четвертого 
року навчання згідно списку (додасться).
8. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про надання 
рекомендації до друку та надання Грифу СумДПУ імені А.С?. Макаренка»:
8.1. Рекомендувати до друку та надати Гриф Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка:
8.1.1. Монографії:

Семеног О.М., Кожем’якіна 1.13. Розвиток професійної мовно- 
мовленнєвої компетентності вчителя початкової ніколи: теорія і практика.
8.1.2. Навчальним посібникам:

ГГятаченко С.В. Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII ст. 
Навчально-методичний посібник для іноземних студентів спеціальності 
«Російська мова і зарубіжна література» (История зарубежной литературы 
XVII - XVI11 веков. Учебно-методическое пособие для иностранных 
студентов специальности «Русский язык и зарубежная литература»).

Гудим М. П., Гудим С. В., Рибалко П.Ф. Розвиток координаційних 
здібностей в легкій атлетиці. Навчально-методичний посібник.
8.1.3. Методичним рекомендаціям:

Енська О. ІО. , Максименко А. 1. . Ткаченко І. О. Кваліфікаційна робота 
за освітнім ступенем «Магістр»: методичні рекомендації для студентів 
спеціальності 024 Хореографія.

Устименко-Косоріч О. А. , Єременко О.В. Кваліфікаційна робота за 
освітнім ступенем «Магістр»: методичні рекомендації для студентів 
спеціальності 025 Музичне мистецтво.
8.1.4. Збірникам наукових праць та періодичним виданням СумДПУ:

Збірник наукових праць «Корекційна та інклюзивна освіта очима 
молодих науковців» Випуск 8.

Збірник наукових праць «Наукові записки Сумського державного 
педагогічного університеті імені А.С. Макаренка. Серія географічні науки» 
1(11) за 2020 р.

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

Матеріали 111 Міжнародної науково-практичної конференції 
«Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та 
національний досвід.
9. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
затвердження додаткових програм для складання кандидатського іспиту за 
спеціальістю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти»:
9.1. Затвердити додаткову програму для складання кандидатського іспиту за 
спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти для здобувана 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук Парфіненко Т.О.



9.2. Затвердити додаткову програму для складання кандидатського іспиту за 
спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти для здобувана 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук Строілової Д.В.
10. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
делегування представників до Ради молодих вчених при Сумській обласній 
державній адміністрації»:
10.1. Делегувати представниками Наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів та молодих учених Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка у Раді молодих вчених при Сумській 
обласній державній адміністрації:

Омельяненка Віталія Анатолійовича, кандидата економічних наук, 
доцента, доцента кафедри бізнес економіки та адміністрування, голову 
Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених 
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка;

Ячменик Марину Михайлівну, кандидата педагогічних наук, начальника 
Центру забезпечення якості вищої освіти, викладача кафедри української мови 
і літератури, члена Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та 
молодих учених Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка
11. Керівникам структурних підрозділів та відповідальним за виконання 
рішень вченої ради забезпечити виконання завдань у визначені строки.
12. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Ректор ІО. О. Ля иной


