
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені А. С. МАКАРЕНКА

НАКАЗ

27 січня 2020 року м. Суми

Про введення вдію рішень 
вченої ради університету 
від 27 січня 2020 року

На виконання ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», рішення вченої 
ради університету від 27 січня 2020 року, протокол № 7

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 доцента Балашову Дмитру Івановичу по 
кафедрі теорії та методики фізичної культури.
1.2. Присвоїти вчене звання доцента Бермудес Діані Валеріївні по кафедрі 
теорії та методики фізичної культури.
1.3. Присвоїти вчене звання доцента Усику Дмитру Борисовичу по кафедрі 
психології.
2. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Звіт про 
виконання умов кошторису університету у 2019 році, стан фінансового 
забезпечення університету; ухвалення річного фінансового звіту та 
фінансового плану на 2020 рік»:
2.1. Інформацію головного бухгалтера Короля А.П., начальника планово- 
фінансового відділу Герасименка Р.В. «Звіт про виконання умов кошторису 
університету у 2019 році, стан фінансового забезпечення університету; 
ухвалення річного фінансового звіту та фінансового плану на 2020 рік» взяти 
до відома.
3. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
затвердження плану прийому на навчання у 2020 році»:
3.1. Інформацію першого проректора Пшеничної Л.В. «Про затвердження 
плану прийому на навчання у 2020 році» взяти до відома.
4. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Звіт про 
наукову та науково-технічну діяльність університету за 2019 рік»:



4.1. Затвердити звіт з наукової та науково-технічної діяльності університету за 
2019 рік.
4.2. Направити звіт з наукової та науково-технічної діяльності університету за 

2019 рік до МОН України.
Проректор з науково-педагогічної роботи 
Шейко В.І.
До 10 лютого 2020 року.

4.3. Активізувати інноваційну діяльність кафедр університету з метою 
підвищення конкурентоспроможності наукової продукції викладачів на ринку 
перспективних наукових розробок, що передбачає створення наукових 
лабораторій, ресурсних центрів, центрів трансферу технологій на 
кафедральній, міжкафедральній та міжвідомчій основі.

Проректор з науково-педагогічної роботи, 
директори навчально-наукових інститутів 
/декани факультетів, завідувачі кафедр. 
Впродовж року.

4.4. Розширити практику участі науково-педагогічних працівників 
університету, особливо молодих учених, у вітчизняних та міжнародних 
грантових програмах.

Директори навчально-наукових
інститутів /декани факультетів, 
науково-педагогічні працівники, 
начальник відділу міжнародних зв’язків, 
голова Наукового товариства студентів, 
аспірантів, докторантів та молодих 
учених.
Впродовж року.

4.5. Скоригувати тематику виконуваних колективних наукових тем відповідно 
до актуальних потреб інноваційного розвитку регіону та держави.

Завідувачі кафедр, завідувач науково- 
дослідним сектором,
Впродовж року.

4.6. Зареєструвати колективні кафедральні наукові теми в УкрІНТЕІ.
Завідувачі кафедр, завідувач науково- 
дослідним сектором,
До 01 березня 2020 року.

4.7. Активізувати процес укладання кафедрами угод про творче 
співробітництво з провідними вітчизняними і закордонними освітніми 
закладами та науковими установами.

Завідувачі кафедр, начальник відділу 
міжнародних зв’язків.
Впродовж року.



4.8. Надавати пріоритетного значення публікаціям у закордонних та 
вітчизняних наукових виданнях, зокрема включених до наукометричних баз 
даних SCOPUS, Web of Science, Copernicus.

Завідувачі кафедр, 
науково-педагогічні працівники. 
Впродовж року.

4.9. Продовжити введення в дію системи оперативного обліку об’єктів 
інтелектуальної власності університету, контролю індивідуального та 
кафедрального наукового продукту на базі Google Scholar та 
університетського репозитарію.

Проректор з науково-педагогічної роботи, 
директор Наукової бібліотеки, завідувачі 
кафедр, науково-педагогічні працівники, 
завідувач методично-організаційного 
відділу.
Впродовж року.

4.10. Активізувати зусилля щодо впровадження результатів досліджень 
науковців та наукових колективів університету у навчальну, наукову та 
виробничу діяльність інших установ та організацій регіону та держави.

Директори навчально-наукових
інститутів /декани факультетів 
завідувачі кафедр.
Впродовж року.

4.11. Систематично заслуховувати звіти завідувачів кафедр про стан 
укладання та виконання комерційних угод за засіданнях вчених рад 
структурних підрозділів.

Директори навчально-наукових
інститутів /декани факультетів. 
Впродовж року.

4.12. Вважати обов’язковим для кожного штатного викладача, який має 
науковий ступінь, включення в індивідуальний план роботи зобов’язання 
щодо керівництва конкурсною студентською науковою роботою згідно з 
профілем кафедри.

Завідувачі кафедр.
Впродовж року.

4.13. Продовжити роботу з інформаційного обслуговування наукової 
діяльності викладачів, аспірантів і студентів та оновлення бази 
повнотекстових електронних версій опублікованих наукових, навчальних і 
методичних праць в університетському репозитарії.

Директор Наукової бібліотеки.
Впродовж року.

4.14. Стимулювати науково-пошукову і науково-дослідницьку діяльність, 
раціоналізаторських та конструкторських здібностей, науково-технічної 
творчості і спортивно-технічної майстерності студентів та аспірантів.



Голова Наукового товариства студентів, 
аспірантів, докторантів та молодих 
учених.
Впродовж року.

4.15. Провести «Дні науки» на структурних підрозділах (конференції, 
виставки, захисти курсових робіт, апробацію дипломних та магістерських 
робіт, кандидатських та докторських дисертацій).

Директори навчально-наукових
інститутів/декани факультетів,
студентський ректорат.
Квітень-травень 2020 року.

4.16. Скоординувати плани наукових заходів структурних підрозділів 
університету із загальноуніверситетськими, регіональними та 
всеукраїнськими.

Директори навчально-наукових
інститутів /декани факультетів, завідувачі 
кафедр, завідувач методично-
організаційного відділу.
Впродовж року.

5. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Звіт про роботу 
вченої ради університету та якість виконання її рішень за 2019 рік»:
5.1. Інформацію ученого секретаря Скиби О.О. «Звіт про роботу вченої ради 
університету та якість виконання її рішень за 2019 рік» взяти до відома.
6. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
затвердження кандидатур студентів щодо призначення стипендії Президента 
України»:
6.1. Затвердити кандидатури студентів щодо призначення стипендії 
Президента України:

Дубовик Катерина Юріївна - студентка навчально-наукового 
інституту педагогіки і психології;

Луцик Ангеліна Володимирівна - студентка навчально-наукового 
інституту культури і мистецтв;

Кожокарь Іван Костянтинович - студент навчально-наукового 
інституту фізичної культури.
7. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
затвердження кандидатур на представлення на Дошку Пошани «Кращі 
імена»»:
7.1. Затвердити кандидатури на представлення на Дошку Пошани «Кращі 
імена»:

Дегтяренко Тетяна Миколаївна, завідувач кафедри спеціальної та 
інклюзивної освіти, доктор педагогічних наук, професор;

Стахова Лариса Львівна, доцент кафедри логопедії;



Пономаренко Тетяна Олександрівна, доцент кафедри філософії та 
соціальних наук;

Карпенко Євген Віталійович, доцент кафедри хорового диригування, 
вокалу та методики музичного навчання;

Владимирова Валентина Миколаївна, доцент кафедри української 
мови та літератури;

Говорун Олександр Володимирович, завідувач кафедри біології 
людини і тварин, кандидат біологічних наук, доцент;

Омельяненко Віталій Анатолійович, доцент кафедри бізнес- 
економіки та адміністрування;

Тимченко Владислав Володимирович, начальник експлуатаційно- 
технічного відділу;

Сумцова Валентина Миколаївна - комендант гуртожитку № 2;
Москаленко Катерина Михайлівна - провідний фахівець відділу 

міжнародних зв’язків.
8. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
затвердження Положень»:
8.1. Затвердити та ввести в дію з 01 лютого 2020 року:

Положення про бухгалтерську службу Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка (додається).

Положення про відділ охорони здоров’я Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка (додається).

Положення про пожежно-технічну комісію Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка (додається).

Положення про туристичний центр «Оріон» Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка (додається).

Положення про почесні звання Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка (додається).

Положення про науково-дослідну лабораторію краєзнавчих та 
етнографічних досліджень Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка (додається).
8.2. Внести зміни до п. 3.9. Положення про вчену раду навчально-наукового 
інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка, ухваленого вченою радою університету 
29 травня 2018 року, протокол № 11, затвердженого наказом по університету 
№214 від 29 травня 2018 року розділу III. «Основні завдання та функції 
вченої ради інституту», виклавши його в такій редакції: «Обирає за 
результатами конкурсного відбору шляхом таємного голосування на посади 
викладача, старшого викладача, доцента».



8.3. Внести зміни до и. 1.5. Положення про навчально-науковий інститут 
фізичної культури Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка, ухваленого вченою радою університету 12 грудня 2016 
року, протокол № 7, затвердженого наказом по університету № 499 від 12 
грудня 2016 року розділу І. «Загальні положення», виклавши його в такій 
редакції: «Керівництво навчально-науковим інститутом здійснює директор, 
який обирається за результатами конкурсного відбору шляхом таємного 
голосування конференцією трудового колективу навчально-наукового 
інституту строком до п’яти років».
8.4. Внести зміни до п. 3.4. Положення про вчену раду навчально-наукового 
інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка, ухваленого вченою радою університету 
12 грудня 2016 року, протокол № 7, затвердженого наказом по університету 
№ 499 від 12 грудня 2016 року розділу III. «Основні завдання та функції 
вченої ради інституту», виклавши його в такій редакції: «Обирає за 
результатами конкурсного відбору шляхом таємного голосування на посади 
викладача, старшого викладача, доцента».
8.5. Внести зміни до п. 1.5. Положення про навчально-науковий інститут 
культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка, ухваленого вченою радою університету 12 грудня 2016 року, 
протокол № 7, затвердженого наказом по університету № 499 від 12 грудня 
2016 року розділу І. «Загальні положення», виклавши його в такій редакції: 
«Керівництво навчально-науковим інститутом культури і мистецтв здійснює 
директор, який обирається за результатами конкурсного відбору шляхом 
таємного голосування конференцією трудового колективу навчально- 
наукового інституту строком до п’яти років...».
8.6. Внести зміни до Положення про вчену раду навчально-наукового 
інституту культури і мистецтв Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка, ухваленого вченою радою університету 30 
січня 2017 року, протокол № 9, затвердженого наказом по університету № 47 
від 30 січня 2017 року розділу III. «Основні завдання та функції вченої ради 
інституту», доповнивши його п. 3.10: «Обирає за результатами конкурсного 
відбору шляхом таємного голосування на посади викладача, старшого 
викладача, доцента».
8.7. Внести зміни до п. 1.5. Положення про навчально-науковий інститут 
історії та філософії Сумського державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка, ухваленого вченою радою університету 26 грудня 2016 року, 
протокол № 8, затвердженого наказом по університету № 520 від 26 грудня 
2016 року розділу І. «Загальні положення», виклавши його в такій редакції: 
«Керівництво навчально-науковим інститутом здійснює директор, який 
обирається за результатами конкурсного відбору шляхом таємного 
голосування конференцією трудового колективу навчально-наукового 
інституту строком до п’яти років...».



8.8. Вважати таким, що втратив чинність п. 6.2.1. наказу від
29 серпня 2018 року № 291 «Про введення в дію рішень вченої ради 
університету від 29 серпня 2018 року».
8.9. Внести зміни до Положення про факультет іноземної та слов’янської 
філології Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка, ухваленого вченою радою університету 26 грудня 
2016 року, протокол № 8, затвердженого наказом по університету № 520 від
26 грудня 2016 року розділу І. «Загальні положення», виклавши його в такій 
редакції: «Керівництво факультетом здійснює декан, який обирається за 
результатами конкурсного відбору шляхом таємного голосування 
конференцією трудового колективу факультету строком до п’яти років...».
8.10. Внести зміни до Положення про вчену раду факультету іноземної та 
слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка, ухваленого вченою радою університету 29 вересня 2014 
року, протокол № 2, затвердженого наказом по університету № 214 від
30 вересня 2014 року розділу 2. Функції вченої ради», доповнивши п. 2.1. 
абзацом: «Обирає за результатами конкурсного відбору шляхом таємного 
голосування на посади викладача, старшого викладача, доцента».
8.11. Внести зміни до п. 1.5. Положення про природничо-географічний 
факультет Сумського державного педагогічного університету імені А.С. 
Макаренка, ухваленого вченою радою університету 30 січня 2017 року, 
протокол № 9, затвердженого наказом по університету № 47 від 30 січня 2017 
року розділу І. «Загальні положення», виклавши його в такій редакції: 
«Керівництво факультетом здійснює декан, який обирається за результатами 
конкурсного відбору шляхом таємного голосування конференцією трудового 
колективу факультету строком до п’яти років...».
8.12. Внести зміни до п. 2.8. Положення про вчену раду природничо- 
географічного факультету Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка, ухваленого вченою радою університету 27 січня 2014 
року, протокол № 7, затвердженого наказом по університету № 9 від
27 січня 2014 року розділу 2. «Компетенція Вченої ради факультету», 
виклавши його у такій редакції: «Обирає за результатами конкурсного відбору 
шляхом таємного голосування на посади викладача, старшого викладача, 
доцента».
8.13. П. 2.9. Положення про вчену раду природничо-географічного факультету 
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, 
ухваленого вченою радою університету 27 січня 2014 року, протокол № 7, 
затвердженого наказом по університету № 9 від 27 січня 2014 року розділу 2. 
«Компетенція Вченої ради факультету» вилучити.
8.14. Внести зміни до п. 1.5. Положення про фізико-математичний факультет 
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, 
ухваленого вченою радою університету 14 листопада 2016 року, протокол № 
5, затвердженого наказом по університету № 443 від 14 листопада 2016 року 
розділу І. «Загальні положення», виклавши його в такій редакції: 
«Керівництво факультетом здійснює декан, який обирається за результатами 



конкурсного відбору шляхом таємного голосування конференцією трудового 
колективу факультету строком до п’яти років...».
8.15. Вважати таким, що втратив чинність п. 6.5.1. наказу від 
29 серпня 2018 року № 291 «Про введення в дію рішень вченої ради 
університету від 29 серпня 2018 року».
8.16. Вважати таким, що втратило чинність Положення про бухгалтерську 
службу Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка, ухваленого рішенням вченої ради університету 
28 лютого 2011 року.
8.17. Вважати таким, що втратило чинність Положення про пожежно-технічну 
комісію Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка, затвердженого наказом по університету № 202 
від 27 червня 2015 року.
8.18. Вважати таким, що втратило чинність Положення про почесні звання
Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка, затвердженого наказом по університету № 27 
від 27 січня 2016 року.
9. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про надання 
рекомендації до друку та надання Грифу СумДПУ імені А.С. Макаренка»:
9.1. Рекомендувати до друку та надати Гриф Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка:
Збірникам наукових праць та періодичним виданням СумДПУ:

Збірнику статей за матеріалами III всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Ювілейна палітра - 2019: до пам’ятних дат видатних 
українських музичних діячів і композиторів».

Матеріалам V Всеукраїнської дистанційної науково-практичної 
інтернет- конференції «Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та 
ерготерапії» (конференція приурочена до 95-ї річниці заснування Сумського 
державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка).

Науковому журналу Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 
технології. № 1 (95). 2020.
10. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
виключення пункту «Участь у залученні коштів для виконання НДР від 
підприємств, установ, фізичних осіб (госпрозрахункові теми, наукові 
послуги)» Додатку 4 Положення про рейтингову систему оцінювання 
діяльності науково-педагогічних працівників кафедр, навчально-наукових 
інститутів, факультетів Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С.Макаренка, ухваленого вченою радою університету 26 листопада 
2018 року, протокол № 4, затвердженого наказом по університету № 497 від 
26 листопада 2018 року «Про введення в дію рішень вченої ради 
від 26 листопада 201 8 року»»:



10.1. Виключити пункт «Участь у залученні коштів для виконання НДР від 
підприємств, установ, фізичних осіб (госпрозрахункові теми, наукові 
послуги)» Додатку 4 Положення про рейтингову систему оцінювання 
діяльності науково-педагогічних працівників кафедр, навчально-наукових 
інститутів, факультетів Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С.Макаренка, ухваленого вченою радою університету 26 листопада 
2018 року, протокол № 4, затвердженого наказом по університету № 497 від 
26 листопада 2018 року «Про введення в дію рішень вченої ради 
від 26 листопада 2018 року».
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. Лянной


