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22 червня 2021 року м. Суми № ЗА?
Про введення в дію рішень 
вченої ради університету 
від 22 червня 2021 року

На виконання ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», рішення вченої 
ради університету від 22 червня 2021 року, протокол № 13

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про обрання на посади 
науково-педагогічних працівників»:
1.1. Затвердити протоколи лічильної комісії від 22 червня 2021 року.
1.2. Вважати Божкову Вікторію Вікторівну, обраною за конкурсом на 
посаду завідувача кафедри-професора кафедри бізнес-економіки та 
адміністрування.
1.3. Вважати Бойченко МаринуАнатоліївну, обраною за конкурсом на 
посаду завідувача кафедри-професора кафедри педагогіки.
1.4. Вважати Моцак Світлану Іванівну, обраною за конкурсом на посаду 
завідувача кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики 
навчання історичних дисциплін.
1.5. Вважати Рибалка Петра Федоровича, обраним за конкурсом на посаду 
професора кафедри теорії та методики фізичної культури.
1.6. Вважати Сбруєву Аліну Анатоліївну, обраною за конкурсом на посаду 
професора кафедри педагогіки.
2. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про присвоєння вчених 
звань»:
2.1. Присвоїти вчене звання доцента Бугаєнко Тетяні Вікторівні по кафедрі 
здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії.
3. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про зміни у 
структурі Університету»:



3.1. Перейменувати кафедру загальної біології та екології на кафедру біології 
та методики навчання біології з 01 вересня 2021 року.
3.2. Реорганізувати шляхом злиття кафедру біології людини і тварин та 
кафедру хімії та методики навчання хімії з 01 вересня 2021 року.
3.3. Надати назву новоутвореній кафедрі -  кафедра біології людини, хімії та 
методики навчання хімії.
3.4. Укомплектувати кафедру біології людини, хімії та методики навчання 
хімії шляхом переміщення науково-педагогічних працівників з 
реорганізованих кафедр.
3.5. Декану природничо-географічного факультету (Міронець Л.П.):

розробити та подати на затвердження вченою радою університету 
Положення про кафедру біології та методики навчання біології у серпні 
2021 року.

розробити та подати на затвердження вченою радою університету 
Положення про кафедру біології людини, хімії та методики навчання хімії у 
серпні 2021 року.

розробити та затвердити посадові інструкції для працівників кафедри 
біології та методики навчання біології 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 та подати їх до відділу кадрів.

розробити та затвердити посадові інструкції для працівників кафедри 
біології людини, хімії та методики навчання хімії 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 та подати їх до відділу 
кадрів.
3.6. Науково-педагогічним працівникам, які мають чинні контракти, внести 
зміни до контрактів шляхом укладання додаткових угод до контрактів.
3.7. 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 «Про підсумки 
роботи Комісії із забезпечення якості освітньої діяльності та Комісії з етики та 
академічної доброчесності у 2020 — 2021 н.р. та ефективність впливу їх рішень 
на відповідні напрями діяльності Університету»:
4.1. Інформацію першого проректора Пшеничної Л.В. «Про підсумки роботи 
Комісії із забезпечення якості освітньої діяльності та Комісії з етики та 
академічної доброчесності у 2020 — 2021 н.р. та ефективність впливу їх рішень 
на відповідні напрями діяльності Університету» взяти до відома.
4.2. Спланувати роботу Комісії з якості вищої освіти та Комісії з етики та
академічної доброчесності на 2021/2022 навчальний рік відповідно до 
положень Стратегії розвитку Університету на 2020-2030 роки.



Голови комісій.
До ЗО серпня 2021 року.

4.3. Розробити Кодекс корпоративної культури Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Комісія з академічної доброчесності. 
Листопад 2021 року.

4.4. Систематично наповнювати рубрику «Академічна доброчесність» на сайті 
Університету актуальною інформацією.

Ячменик М.М.
Постійно.

4.5. Створити умови та забезпечити популяризацію дотримання академічної 
доброчесності та етики академічних взаємовідносин як одного з 
основоположних принципів корпоративної культури в Університеті 
здобувачами вищої освіти, а також педагогічними, науково-педагогічними, 
науковими працівниками та іншими категоріями співробітників під час 
освітньо-наукової діяльності та виконання своїх посадових обов’язків.

Ректорат, керівники навчальних 
структурних підрозділів.
Протягом року.

4.6. Створити дієвий механізм залучення всіх стейкхолдерів освітньо-наукової 
діяльності Універстету (ректор та адміністрація, група забезпечення освітніх 
програм, співробітники, здобувані вищої освіти, агенти якості, Наукова 
бібліотека, випускники, роботодавці) до популяризації академічної 
доброчесності в освітньо-науковому процесі Університету.

Ректорат.
Постійно.

4.7. Проводити моніторинг та опитування щодо випадків порушення 
академічної доброчесності здобувачами вищої освіти та професорсько- 
викладацьким складом Університету.

Центр забезпечення якості вищої 
освіти.
Не рідше двох разів на рік.

4.8. З метою якісної підготовки фахівців в Університеті широко 
використовувати внутрішню і зовнішню академічну мобільність викладачів та 
здобувачів.

Учасники освітнього процесу. 
Протягом року.



5. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників: стан,
перспективи, виклики»:
5.1. Затвердити План підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників на 2021 -  2022 навчальний рік.
5.2. Затвердити Програму семінару «Психологія ефективного педагогічного 
спілкування» підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.
5.3. Урізноманітнити форми та забезпечити інноваційний характер змісту 
підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та 
інших працівників відповідно до їх професійних потреб і завдань 
реформування освіти, активно рекомендувати курси з дистанційної форми 
навчання та розробити необхідне навчально-методичне забезпечення.

Завідувачі кафедр.
Постійно.

5.4. Відповідно до заключних Угод між закладами-партнерами України та 
зарубіжжя запланувати академічні обміни щодо стажування та викладацької 
діяльності науково-педагогічних працівників Університету у 2021/2022 
навчальному році.

Керівники навчальних структурних 
підрозділів.
Вересень-жовтень 2021 року.

5.5. Продовжити роботу з роботодавцями щодо організації підвищення
кваліфікації їх працівників на кафедрах Університету на основі широкого
впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій,
електронного контенту.

Директори навчально-наукових
інститутів, декани факультетів, відділ 
працевлаштування, професійно-
технічної освіти 
та додаткових платних послуг 
Впродовж року.

5.6. Забезпечити своєчасне та якісне виконання Плану підвищення 
кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Університету у 
2021-2022 навчальному році.

Керівники навчальних структурних 
підрозділів.
Впродовж року.

5.7. Забезпечити використання форми дистанційного навчання з урахуванням 
дистанційних технологій у синхронному або асинхронному режимі під час 
карантину.



Керівники навчальних структурних 
підрозділів.
Впродовж року.

6. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
затвердження кандидатур здобувачів вищої освіти на призначення іменних 
стипендій»:
6.1. Затвердити кандидатури здобувачів вищої освіти на призначення іменних 
стипендій»:

Президента України:
Нагорна Марія Сергіївна, студентка 4 курсу навчально-наукового інституту 
педагогіки і психології;
Пищик Анастасія Володимирівна, студентка 4 курсу навчально-наукового 
інституту культури і мистецтв;
Кіблицька Ольга Вікторівна, студентка 2 курсу магістратури фізико- 
математичного факультету.

Верховної ради України:
Баранцев Ярослав Антонович, студент 4 курсу факультету слов’янської та 
іноземної філології;
Беля Анастасія Олександрівна, студентка 4 курсу навчально-наукового 
інституту фізичної культури;

Обласної державної адміністрації
Літуча Дар’я Сергіївна, студентка 4 курсу навчально-наукового інституту 
педагогіки і психології;
Москаленко Тимур Андрійович, студент 4 курсу навчально-наукового 
інституту фізичної культури;
Ребенок Вікторія Русланівна, студентка 3 курсу навчально-наукового 
інституту історії, права та міжнародних відносин;
Мацак Станіслав Вячеславович, студент 3 курсу природничо- 
географічного факультету.
7. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
затвердження кандидатур працівників Університету щодо нагородження до 
знаменних дат»:
7.1. Затвердити кандидатури працівників Університету щодо нагородження до 
знаменних дат»:

Подяка Міністерства освіти і науки України 
Кудріна Ольга Юріївна -  проректор з науково-педагогічної (наукової) 
роботи, професор, доктор економічних наук.
Павлущенко Наталія Миколаївна - завідувач кафедри дошкільної і 
початкової освіти, доцент, кандидат педагогічних наук.
Петренко Марина Борисівна -  доцент кафедри хорового диригування, 
вокалу та методики музичного навчання, доцент, кандидат педагогічних наук. 
Руденко Олександр Федорович -  викладач кафедри хорового диригування, 
вокалу та методики музичного навчання.



Грамота Міністерства освіти і науки України 
Єременко Ольга Володимирівна -  завідувач кафедри хореографії та 
музично-інструментального виконавства, професор, доктор педагогічних 
наук.
Фоломєєва Наталія Аркадіївна -  доцент кафедри хорового диригування, 
вокалу та методики музичного навчання, доцент, кандидат педагогічних наук. 
Єрмакова Наталія Олександрівна -  доцент кафедри психології, доцент, 
кандидат психологічних наук.

Нагрудний знак «Відмінник освіти України»
Кириленко Надія Іванівна -  доцент кафедри української мови і літератури, 
доцент, кандидат філологічних наук.
Полякова Ольга Михайлівна -  доцент кафедри соціальної роботи і 
менеджменту соціокультурної діяльності , доцент кандидат педагогічних 
наук.

Нагрудний знак «Василь Сухомлинський»
Калиниченко Ірина Олександрівна -  завідувач кафедри громадського 
здоров’я та медико-біологічних основ фізичної культури, професор, доктор 
медичних наук.

Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення»
Семеніхіна Олена Володимирівна - завідувач кафедри інформатики, 
професор, доктор педагогічних наук.

Грамота міського голови
Вертель Антон Вікторович -  доцент кафедри психології, доцент, кандидат 
філософських наук.

Подяка голови ОДА
Усик Дмитро Борисович -  доцент кафедри психології, доцент, кандидат 
психологічних наук.

Подяка НАПН України
Колишкіна Алла Петрівна -  доцент кафедри спеціальної та інклюзивної 
освіти, доцент, кандидат педагогічних наук.
Корж-Усенко Лариса Вікторівна -  доцент кафедри менеджменту освіти та 
педагогіки вищої школи, доцент, доктор педагогічних наук.
Шамоня Володимир Григорович -  доцент кафедри інформатики, доцент, 
кандидат фізико-математиччних наук.

Почесна Грамота НАПН України
Зав’ялова Ольга Костянтинівна -  завідувач кафедри образотворчого 
мистецтва, музикознавства та культурології, професор, доктор 
мистецтвознавства.
8. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
рекомендацію кандидатури до складу Молодіжної ради при Сумській міській 
раді»:
8.1. Рекомендувати кандидатуру студентки 3 курсу спеціальності «Українська 
мова і література» Лисянської Вікторії Вадимивни до складу Молодіжної 
ради при Сумській міській раді.



9. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
рекомендацію кандидатур до складу членів Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти»:
9.1. Рекомендувати кандидатуру Скиби Ольги Олександрівни, ученого 
секретаря вченої ради Університету, доцента до складу членів Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти.
9.2. Рекомендувати кандидатуру Ячменник Марини Михайлівни, начальника 
центру забезпечення якості вищої освіти до складу членів Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти»:
10. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
затвердження Положень»:
10.1. Затвердити та ввести в дію з 01 липня 2021 року:
-  Порядок формування, ведення та зберігання особових справ здобувачів 
вищої освіти Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка (додається).
-  Положення про порядок формування, ведення та зберігання особових 
справ працівників Сумського державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка (додається).
-  Положення про історичний музей навчально-наукового інституту 
історії, права та міжнародних відносин Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка (додається).
10.2. На виконання п. 38 Ліцензійних умов, провадження освітньої діяльності, 
ухвалених постановою КМУ від 24 березня 2021 року №365 «Про внесення 
змін до постанови КМУ від ЗО грудня 2015 року» № 1187 внести зміни 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 рішенням вченої ради університету 25 
травня 2020 року, протокол № 11, затвердженого наказом по університету № 
209 від 25 травня 2020 року «Про введення в дію рішень вченої ради 
університету від 25 травня 2020 року»:

Внести доповнення до п. 4.6, виклавши його в такій редакції:
«Довідку, засвідчену підписом завідувача кафедри щодо досягнень науково- 
педагогічного працівника у професійній діяльності, що зараховуються за 
останні п’ять років, відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності з конкретним зазначенням не менше чотирьох досягнень у 
професійній діяльності, визначених у п. 38 Ліцензійних умов».

- Внести доповнення до п 4.10, виклавши його в такій редакції: 
«Невідповідність досягнень науково-педагогічного працівника у професійній 
діяльності за останні п’ять років відповідно до Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності».

- Вилучити з Порядку п.7.5 та п. 7.14.



10.3. Затвердити та ввести в дію з 01 вересня 2021 року:
-  Нову редакцію 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) (додається).
-  Положення про кафедру англійської філології та лінгводидактики 
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
(додається).
10.4. 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), 
затвердженого наказом по університету № 209 від 25 травня 2020 року 
з 31 серпня 2021 року.
10.5. Вважати таким, що втратило чинність Положення про раду з виховних та 
соціальних питань Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка, затвердженого наказом по університету № 229 
від 22 грудня 2014 року.
11. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про стан 
виконання рішень вченої ради у 2020 -  2021 навчальному році»:
11.1. Інформацію вченого секретаря Університету Скиби О.О. «Про стан 
виконання рішень вченої ради у 2020 -  2021 навчальному році» взяти до 
відома.
12. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про
затвердження зміни до Правил прийому на навчання для здобуття вищої 
освіти Сумського державного педагогічного університету
імені А. С. Макаренка у 2021 році»:
12.1. Затвердити зміни до Правил прийому на навчання для здобуття вищої
освіти Сумського державного педагогічного університету
імені А. С. Макаренка у 2021 році (додаються).
12.2. Затвердити Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти 
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка у 
2021 році. Нова редакція.
12.3. Вважати такими, що втратили чинність «Правила прийому на навчання 
для здобуття вищої освіти Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка у 2021 році», ухвалені рішенням вченої ради 
університету 28 грудня 2020 року, протокол № 7, затверджені наказом по 
Університету № 564 від 28 грудня 2020 року
13. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
затвердження освітньо-професійних програм»:
13.1. Затвердити освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти:

освітньо-професійну програму «Туризм» за спеціальністю 242 
«Туризм» галузі знань 24 Сфера обслуговування;



освітньо-професійну програму «Право» за спеціальністю 081 Право 
галузі знань 08 Право;

освітньо-професійну програму «Практична психологія» за
спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки.
13.2. Затвердити освітньо-професійні програми другого (магістерського) 
рівня вищої освіти:

освітньо-професійну програму «Туризм» за спеціальністю 242 
«Туризм» галузі знань 24 Сфера обслуговування;

освітньо-професійну програму «Психологія» за спеціальністю за 
спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки.
13.3. Затвердити освітньо-професійні програми третього (РИБ) рівня вищої 
освіти:
- освітньо-наукову програму «Освітні, педагогічні науки».
14. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про
затвердження навчальних планів»:
14.1. Затвердити навчальні плани за освітньо-професійними програмами 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

Міжнародні відносини;
Туризм;
Право.

14.2. Затвердити навчальні плани за освітньо-професійними програмами 
другого (магістерського) рівня вищої освіти:

Туризмознавство.
15. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про
затвердження бланку свідоцтва про підвищення кваліфікації»:
15.1. Затвердити бланк свідоцтва про підвищення кваліфікації (додається).
16. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про надання 
рекомендації до друку та надання Грифу СумДПУ імені А.С. Макаренка»:

Затвердити фаховий збірник «Євразія».
16.1. Рекомендувати до друку та надати Гриф Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка:
16.1.1. Монографіям:

Стома В. М., Семеніхіна О. В. Інформаційно-цифрова компетентність 
вчителя та її розвиток у процесі професійної підготовки вчителів природничо- 
математичних спеціальностей.

Вакал Ю. С., Семеніхіна О. В. Аналітична компетентність та особливості 
її формування у майбутніх магістрів освіти у процесі навчання фахових 
дисциплін.

Карпенко Ю. М., Кукса Н. В. Теорія і практика формування готовності 
майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до професійної діяльності в 
реабілітаційних центрах.

Бойченко М. А., Чуричканич І. Е. Теорія когнітивної візуалізації в 
педагогічній думці Великої Британії та США: історія і сучасність.

Сумщина в історико-філологічному вимірі. За ред. Н. Кириленко. 
Куліченко А.К. Інноваційна діяльність медичних коледжів університетів 

США: історія та сучасність.



Комплексні методики кількісної оцінки здоров’язбережувальної 
діяльності у закладах освіти. Колектив авторів: Калиниченко І. О., 
Антомонов М. Ю., Латіна Г. О., Тонкопей Ю. Л., Заікіна Г. Л., 
Скиба О. О.

Коваленко Н. В. Професійна ідентифікація майбутніх вчителів в 
умовах суспільства ризику: на прикладі пандемії COVID-19.

Дослідження в контексті STEM освіти: проект школи та університету. 
За загальною редакцією Коваленко Н. В.

Штика Ю. М. Праксеологічні засади розвитку аналітичних 
компетентностей бакалаврів з економіки: теоретично-прикладні аспекти.
16.1.2. Навчальним посібникам:

Коваленко С. М., Чикалова М. М. Foreign language for special porposs 
(non-linguistic specialties) Іноземна мова за фаховим спрямуванням (для 
студентів немовних спеціальностей).

Солощенко В. М. Говори німецькою.
Чернякова Ж. Ю. Academic Writing For Postgraduate Students. 
Фоломєєва H. А. Виконавська майстерність естрадного співака. 
Корж-Усенко Л. В. Історія розвитку вищої освіти в Україні.
Петренко М. Б. Читання партитур: методика реалізації.
Крівшенко Л. М. Домашні робота з математики. Робочий зошит. 
Скоробагатська О. L, Козлова О. Г., Козлов Д. О. Психологія 

управління.
Кравченко А. І., Мороз Л. В., Стахова Л. Л., Кравченко І. В.

Корекція заїкання у дітей за допомогою акупресури (точкового масажу).
Кравченко А. І., Мороз Л.В., Стахова Л.Л., Кравченко І.В. Корекція 

афазії у дітей за допомогою акупресури (точкового масажу).
Кравченко А.І., Мороз Л.В., Стахова Л.Л., Кравченко І.В. Корекція 

ринолалії у дітей за допомогою акупресури (точкового масажу).
Кравченко А.І., Мороз Л.В., Стахова Л.Л., Кравченко І.В. Корекція 

дизартрії у дітей за допомогою акупресури (точкового масажу).
6.1.3. Методичним рекомендаціям:

Формування сенсорних еталонів у дітей раннього віку засобами
дидактичних ігор (укл. Бутенко В. Г.).

Пізнавальний розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами ігор 
за методичними рекомендаціями І. Барташнікової, О. Барташнікова (укл. 
Бутенко В. Г., Шаповалова О. В.).

Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням, (укл. 
Коробова Ю.В., Гуменюк Г.Л.).

Мікологія: робочий зошит для організації лабораторних занять і 
самостійної роботи студентів для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 
та 091 Біологія, (укл. Литвиненко Ю. І.).

Фітопатологія: методичні рекомендації до лабораторних занять для 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 
091 Біологія, (укл. Литвиненко ІО. І.).



Розвиток чуття внутрішньодольової пульсації на прикладах вільно 
структурованих мелодій. Методичні рекомендації з хорового диригування для 
здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня та викладачів 
інститутів культури і мистецтв вищих педагогічних навчальних закладів 
України, (укл. Карпенко Є.В.)

Методичні основи вивчення хорового диригування на першому курсі 
навчання: методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти молодших 
курсів першого (бакалаврського) рівня та викладачів інститутів культури і 
мистецтв педагогічних університетів України (укл. Карпенко Є.В.).

Методичні вказівки до навчальної практики з біології (блок «Генетика з 
основами селекції») (укл. Торяник В.М.).

Методика навчання біології в профільних класах, (укл. Генкал С. Є.). 
Звукорежисерський аналіз музичних творів, (укл. Корякін О. О.). 
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт зі спеціальності

016 Спеціальна освіта (укл. Дегтяренко Т. М.).
Методичні рекомендації «STEM освіта в дії: проект школи та 

університету» (Коваленко Н.В.).
16.1.4. Збірникам наукових праць та періодичним виданням СумДПУ:

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 6(110),
2021 р.

Актуальні проблеми спец.педагогіки, психології та фізичної терапії. 
Збірник матеріалів V Всеукраїнської студентської науково-практичної 
конференції.

Фізико-математична освіта. Випуск 3 (29) і 4 (ЗО).
17. Керівникам структурних підрозділів та відповідальним за виконання 
рішень вченої ради забезпечити виконання завдань у визначені строки.
18. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Юрій ЛЯННОЙ


