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На виконання ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», рішення вченої 
ради університету від 01 березня 2021 року, протокол № 9

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Стан фінансового 
забезпечення Університету та завдання щодо розвитку системи надання 
додаткових платних послуг. Ухвалення річного фінансового звіту та 
фінансового плану на 2021 рік, у тому числі визначення обсягу коштів, які є 
основою студентського самоврядування»:
1.1. Інформацію головного бухгалтера Короля А.П., начальника планово- 
фінансового відділу Герасименка Р.В. «Стан фінансового забезпечення 
Університету та завдання щодо розвитку системи надання додаткових 
платних послуг. Ухвалення річного фінансового звіту та фінансового плану на 
2021 рік, у тому числі визначення обсягу коштів, які є основою студентського 
самоврядування» взяти до відома.
1.2. На виконання ст. 40 Закону України «Про вищу освіту», виділити кошти 
для студентського самоврядування в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних 
надходжень (225 тис. грн.), отриманих університетом від основної діяльності.
2. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Звіт про результати 
зимової екзаменаційної сесії та роботу екзаменаційних комісій за освітнім 
ступенем Магістр»:
2.1. Інформацію першого проректора Пшеничної Л.В. «Звіт про результати 
зимової екзаменаційної сесії та роботу екзаменаційних комісій за освітнім 
ступенем Магістр» взяти до відома.
2.2. Провести детальний аналіз успішності здобувачів вищої освіти, виявити 
причини наявності у них незадовільних оцінок та отримані результати 
розглянути на засіданнях кафедр.



Завідувачі кафедр.
До 20 березня 2021 року.

2.3. Узагальнену інформацію щодо стану успішності здобувачів вищої освіти 
розглянути на засіданнях вчених рад навчально-наукових 
інститутів/факультетів.

Директори навчально-наукових 
інститутів, декани факультетів.
До 26 березня 2021 року.

2.4. Пропозиції щодо покращення стану якості успішності здобувачів подати 
першому проректору.

Директори навчально-наукових 
інститутів, декани факультетів.
До 01 квітня 2021 року.

3. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про основні напрямки 
контрактних зобов’язань проректорів Університету».
3.1. Інформацію проректорів Університету «Про основні напрямки 
контрактних зобов’язань проректорів Університету» взяти до відома.
3.2. Прийняти до виконання план дій розвитку Університету на 2021 -  2025
рр.

Перший проректор Пшенична Л. В., 
проректор з науково-педагогічної 
(наукової) роботи Кудріна О.Ю., 
проректор з науково-педагогічної 
роботи та розвитку інфраструктури 
Штика Ю.М., проректор з науково- 
педагогічної (виховної та 
соціальної) роботи Заікіна Г.Л. 
Впродовж 2021 -  2025 рр.

4. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про затвердження зразків 
бланків диплома, додатку до диплома, академічної довідки»:
4.1. Затвердити бланк диплома (додається).
4.2. Затвердити бланк додатку до диплома (додається).
4.3. Затвердити бланк академічної довідки (додається)..
5. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про затвердження 
навчальних планів»:
5.1. Затвердити навчальний план спеціальності 034 Культурологія першого 
(бакалаврського) рівня освіти.
5.2. Затвердити навчальний план спеціальності 034 Культурологія другого 
(магістерського) рівня освіти.
5.3. Затвердити навчальний план спеціальності 229 Громадське здоров’я 
першого (бакалаврського) рівня освіти.



6. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про затвердження 
Положень»:
6.1. Затвердити та ввести в дію з 01 березня 2021 року:
- Положення про відділ публічних закупівель Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка (додається).
- Положення про уповноважену особу Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка (додається).
- Положення про порядок надання грифу Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка друкованим й електронним 
виданням та засобам навчального і наукового призначення (додається).
- Положення про порядок проведення конкурсу наукових та навчальних 
видань Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка (додається).
- Положення про ресурсний центр професійного розвитку вчителя історії та 
громадянської освіти Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка (додається).
- Положення про лабораторію інфо-медійної грамотності Сумського 
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (додається).
6.2. Внести Зміни до Положення про аспірантуру та докторантуру Сумського 
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка,що затверджено 
наказом по університету.№ 312 від 17 серпня 2020 року:
- у пункті 5.5. слова «протягом вересня-листопада кожного року» замінити 
словами «упродовж року».
- Пункт 5.5. викласти в такій редакції:
«Прикріплення до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора 
філософії здійснюється упродовж року».
6.3. Вважати таким, що втратило чинність Положення про уповноважену
особу Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка, затвердженого наказом по університету № 178 від 
27 квітня 2020 року.
6.4. Вважати таким, що втратило чинність Положення про порядок надання
грифу Сумського державного педагогічного університету
імені А. С. Макаренка друкованим та електронним виданням та засобам 
навчального та наукового призначення, затвердженого наказом по 
університету № 166 від 02 квітня 2020 року.



7. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про затвердження 
тематичного плану НДР кафедр на 2021 рік»:
7.1. Затвердити тематичний план НДР кафедр на 2021 рік (додається).
8. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про затвердження 
оновленого переліку наукових підрозділів Університету»:
8.1. Затвердити оновлений перелік наукових підрозділів Університету, що 
включає 11 ресурсних центрів та центрів трансферу технологій, 1 центр 
колективного користування, 2 міжвідомчі лабораторії, 1 міжуніверистетську 
лабораторію, 1 студентську лабораторію, 2 навчально-наукові центри та 26 
університетських лабораторій:

Інноваційні наукові підрозділи СумДПУ імені А. С. Макаренка
Ресурсні центри та центри трансферу технологій: 

Науково-дослідний центр тендерної освіти (керівник -  к.філос.н., 
доц. Луценко О. А.; 1998 р.),
-  Центр професійного розвитку вчителів англійської мов (керівник -  
ст. викл. Голубкова Н. Л.; 2004 р.),
-  Консультативно-методичний центр «Довіра» (керівник -  к.пед.н., 
доц. Колишкін О. В.; 2010 р.),
-  Ресурсний центр трансферу технологій «Науково-методичне
забезпечення якісної математичної освіти в умовах впровадження нових 
освітніх стандартів» (керівник -  д.пед.н., проф. Чашечникова О. С.; 2011 р.),
-  Ресурсний центр кафедри медико-біологічних основ фізичної
культури «Школа педагогіки здоров’я» (керівник -  д.мед.н., проф.
Калиниченко І. О.; 2011 р.),
-  Ресурсний центр -  центр трансферу технологій кафедри спеціальної 
та інклюзивної освіти (керівник -  к.пед.н. Косенко Ю. М.; 2017 р.),
-  Ресурсний центр професійного розвитку учителя української мови і 
літератури (керівник -  д.пед.н., проф. Семеног О. М.; 2018 р.),
-  Ресурсний центр з макаренкознавства (керівник -  к.пед.н., доц.
Осьмук Н. Г.; 2019 р.),
-  Ресурсний центр вивчення французької мови (керівник -  к.філол.н. 
Божко І. С.; 2019 р.),

Ресурсний центр «Школа тренерської майстерності з елементами 
інклюзії» (керівник -  к.фіз.вих., доц. Скрипка І. М., 2020 р.),
-  Ресурсний центр професійного розвитку вчителя історії та
громадянської освіти (керівник -  к.пед.н., доц. Моцак С. І., 2021 р.);

Центр колективного користування:
-  Центр колективного користування науковим обладнанням 
(співзасновник -  Інститут прикладної фізики НАН України; координатор від 
СумДПУ імені А. С. Макаренка -  к.ф.-м.н., доц. Завражна О. М.; 2012 р.);

Навчально-наукові центри:



Навчально-науковий центр кафедри логопедії (керівник -  к.пед.н., 
доц. Стахова Л. Л., 2014 р.),
-  Навчально-науковий консультаційний центр надання психологічної 
допомоги населенню (керівник -  к.філос.н., доц. Дворніченко Л. Л., 2015 р.);

Міжвідомчі науково-дослідні лабораторії:
-  Лабораторія гігієни навчальної діяльності та вікової фізіології 
(керівник -  д.мед.н., проф. Калиниченко І. О., співзасновник -  Інститут гігієни 
та медичної екології імені О. М. Марзаєва НАМИ України, 2008 р.),
-  Лабораторія корекційної-реабілітаційних технологій (керівник -  
д.пед.н., доц. Боряк О. В., співзасновник -  Інститут спеціальної педагогіки 
НАПН України, 2011 р.);

Міжуніверситетська лабораторія:
-  Лабораторія сучасних технологій навчання іноземних мов і культур 
(керівник -  к.пед.н., доц. Подосіннікова Г. І., співзасновник -  Київський 
національний лінгвістичний університет, 2015 р.);

Студентська лабораторія:
-  Лабораторія методики навчання іноземних мов (керівник -  к.пед.н., 
доц. Подосіннікова Г. І., 2014 р.).

Традиційні наукові підрозділи СумДПУ імені А. С. Макаренка
Університетські лабораторії:

-  Лабораторія з актуальних проблем порівняльної педагогіки 
(керівник -  д.пед.н., проф. Сбруєва А. А., 1990 р.);

Лабораторія українського фольклору (керівник -  к.філол.н., доц. 
П’ятаченко С. В., 2004 р.);
-  Лабораторія синхронічних та діахронічних досліджень різнорівневих 
одиниць німецької мови: лінгвокультурологічний і соціолінгвістичний 
аспекти (керівник-д.філол.н., проф. Школяренко В. І., 2005 р.);
-  Лабораторія психології розвитку особистості (керівник -  д.психол.н., 
проф. Кузікова С. Б., 2006 р.);
-  Лабораторія інноваційних освітніх технологій (керівник -  к.пед.н., 
проф. Лазарєв М. О., 2008 р.);
-  Лабораторія змісту та методів навчання математики, фізики та 
інформатики (керівник -  д.пед.н., проф. Чашечникова О. С., 2009 р.);
-  Лабораторія оздоровчо-реабілітаційних технологій (керівник-
к.мед.н., доц. Котелевський В. І., 2009 р.);
-  Лабораторія інформаційних технологій в освіті (керівник-  
д.пед.н., проф. Семеніхіна О. В., 2010 р.);
-  Лабораторія з еколого-валеологічного виховання дітей дошкільного 
та молодшого шкільного віку (керівник -  к.пед.н., проф. Кондратюк С. М.,
2011р.);
-  Лабораторія трансферу естетичних технологій у дошкільній та 
початковій освіті (керівник -  к.пед.н., доц. Пушкар Л. В., 2012 р.);
-  Лабораторія фізико-хімічних досліджень (керівник -  к.х.н., доц.



Касьяненко Г. Я., 2012 р.);
-  Лабораторія методології практичної психології (керівник-
к.психол.н., доц. Щербакова І. М., 2014 р.);
-  Лабораторія «Нова Макаренкіана: антикризове управління
навчальним закладом» (керівник -  к.пед.н., проф. Козлова О. Г., 2016 р.);
-  Лабораторія «Академічна культура дослідника в освітньому
просторі» (керівник -  д.пед.н., проф. Семеног О. М., 2016 р.);
-  Лабораторія інноваційних корекційно-розвивальних арт-технологій
та ерготерапії (керівник -  к.пед.н., доц. Литвиненко В. А., 2016 р.);
-  Лабораторія інноваційних методів у навчанні фізики та
нанотехнологій (керівник -  к.пед.н., доц. Каленик М. В., 2016 р.);
-  Лабораторія «Інновації у професійно-педагогічній підготовці
майбутнього вчителя» (керівник -  к.пед.н., доц. Кривонос О. Б., 2016 р.).
-  Лабораторія регіональних природничо- та суспільно-географічних
досліджень (керівник -  к.географ.н., доц. Корнус О. Г., 2017 р.);
-  Лабораторія моніторингу популяцій тварин та рослин Сумської 
області (керівник -  к.б.н., доц. Говорун О. В., 2017 р.);
-  Лабораторія хіміко-екологічного моніторингу довкілля (керівник-  
к.х.н., доц. Касьяненко Г. Я., 2017 р.);
-  Лабораторія проблем інклюзивної освіти (керівник -  д.пед.н., проф. 
Бондаренко Ю. А., 2017 р.);
-  Лабораторія кафедри бізнес-економіки та адміністрування
(керівник -  к.е.н., доц. Омельяненко В. А., 2018 р.),
-  Лабораторія краєзнавчих та етнографічних досліджень (керівник -  
к.і.н., доц. Вовк О. В., 2020 р.),
-  Лабораторія літературного краєзнавства (керівник -  к.філол.н., доц. 
Кириленко Н. І., 2020 р.),
-  Лабораторія археології (керівник -  к.і.н., доц. Кедун І. С., 2020 р.),
-  Лабораторія інфомедійної грамотності (керівник -  к.пед.н.
Ячменик М. М., 2021 р).
8.2. Вважати таким, що втратив чинність пункт 5.1. наказу від 27 жовтня 
2020 року № 455 «Про введення в дію рішень вченої ради університету від 
27 жовтня 2020 року».
9. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про затвердження 
оновленого переліку наукових шкіл Університету»:
9.1. Затверити оновлений перелік наукових шкіл Університету:

У навчально-науковому інституті педагогіки і психології: 
Сбруєвої Аліни Анатоліївни, д.пед.н., проф. -  з проблем педагогічної 

компаративістики;
Огієнко Олени Іванівни, д.пед.н., проф. -  з проблем теорії та практики 

освіти дорослих у розвинених країнах світу;
Лобової Ольги Володимирівни, д.пед.н., проф. -  з проблем мистецької 

освіти школярів та культуротворчої підготовки студентів закладів вищої 
освіти;



Рижанової Алли Олександрівни, д.пед.н, проф. -  з проблеми теоретико- 
методологічних основ розвитку соціально-педагогічної діяльності та 
соціального виховання людини в соціокультурних умовах інформаційного 
суспільства;

Лазарєва Миколи Остаповича, к.пед.н., проф. -  з проблем розробки та 
впровадження концепцій і технологій інноваційної освіти;

Козлової Олени Григорівни, к.пед.н., проф. -  з проблем інноваційного 
розвитку вищої та загальної середньої освіти в суспільстві ризику;

Пшеничної Любов Василівни, к.держ.упр., проф. -  з проблеми 
організаційних та фінансових механізмів управління діяльності менеджерів;

Кондратюк Світлани Миколаївни, к.пед.н., проф. -_з проблеми теорії і 
методики формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх 
фахівців дошкільної і початкової освіти;

Корж-Усенко Лариси Вікторівни, д.пед.н., доц. -  з історико- 
педагогічних проблем педагогіки вищої школи і педагогічного краєзнавства;

Луценко Олени Анатоліївни, к.філос.н., доц. -  з проблем тендерної 
теорії в сфері освіти і виховання.

У навчально-науковому інституті фізичної культури:
Калиниченко Ірини Олександрівни, д.мед.н., проф -  у галузях гігієни 

дитинства, гігієни праці, валеології, вікової фізіології, психофізіології, безпеки 
життя і діяльності людини, фізичної реабілітації, фізичної культури та 
фізичного виховання різних груп населення;

Томенка Олександра Анатолійовича, д.фіз.вих., проф. -  з проблем 
загальної (неспеціальної) фізкультурної освіти дітей та молоді;

Лянного Юрія Олеговича, д.пед.н., проф. -  з теорії та практики проблем 
здоров’я, фізичної реабілітації (фізичної терапії) та спеціальної освіти у 
контексті професійної підготовки фахівців;

Лози Тетяни Олександрівни, к.пед.н., проф. -  з проблем підвищення 
рівня здоров’я і фізичної підготовленості різних груп населення засобами 
фізичної культури;

Кудренка Анатолія Івановича, к.пед.н., проф. -  у галузях фізичного 
виховання і спорту;

Кравченка Анатолія Івановича, к.пед.н., проф. -  з проблем корекційної 
педагогіки.
У навчально-науковому інституті історії, права та міжнародних відносин:

Михайличенка Олега Володимировича, д.пед.н., проф. -  з проблем 
історії та методики викладання суспільно-політичних дисциплін у 
загальноосвітній та вищій школі;

Бугрія Володимира Станіславовича, д.пед.н., проф. -  з проблем історії 
освіти і науки в Україні.

У навчально-науковому інституті культури і мистецтв:
Стахевича Олександра Григоровича, д.мист., проф. -  з проблем теорії та 

методики вокального навчання.
Устименко-Косоріч Олени Анатоліївни, д.пед.н., проф. -  з проблем 

світових тенденцій розвитку музичного мистецтва та мистецької освіти;



Єременко Ольги Володимирівни, д.пед.н., проф. -  з проблем мистецької 
освіти в контексті сучасних інновацій.

На природничо-географічному факультеті:
Шейка Віталія Ілліча, д.б.н., проф. -  з проблем імунорегуляції функцій 

організму та функціональних взаємозв’язків нервової та імунної системи.
На факультеті іноземної та слов’янської філології:

Семеног Олени Миколаївни, д.пед.н., проф. -  з проблем формування 
культуро мовної особистості фахівця в умовах неперервної освіти.

На фізико-математичному факультеті:
Семеніхіної Олени Володимирівни, д.пед.н., проф. -  з проблем 

професійної підготовки фахівців в умовах розвитку цифрового суспільства.
9.2. Вважати таким, що втратив чинність пункт 5.2. наказу від 27 жовтня 
2020 року № 455 «Про введення в дію рішень вченої ради університету від 
27 жовтня 2020 року».
10. 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 І курсу заочної форми навчання»:
10.1. Затвердити індивідуальні плани навчальної і наукової роботи та теми 
дисертаційних досліджень аспірантів-іноземців І курсу заочної форми 
навчання (спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво))»:

П.І.Б.
аспіранта

Науковий
керівник

Тема дисертаційного дослідження

Жень Вей Петренко
М.Б.,

к.пед.н., доц.

Формування артистичних здібностей молодших 
школярів у процесі музичного навчання у 

закладах позашкільної освіти
Лян Цзи Коваленко

О.В.,
к.пед.н., доц.

Формування естетичної культури молодших 
школярів засобами музичного фольклору

Тао Є Коваленко
О.В.,

к.пед.н., доц.

Формування інтеркультурної толерантності 
підлітків на уроках музичного мистецтва

Цуй
Хаожань

Петренко
М.Б.,

к.пед.н., доц.

Формування пізнавальної активності молодших 
школярів на уроках мистецтва засобами 

комп’ютерних технологій

11. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про призначення 
рецензентів попередньої експертизи дисертаційних досліджень»:
11.1. Призначити рецензентів попередньої експертизи дисертаційних 
досліджень аспірантів відповідно до списку (додається).
12. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про зміну рецензента 
попередньої експертизи дисертаційного дослідження аспірантки четвертого 
року навчання Войтенко В.Л.»:



12.1. Звільнити Скибу 0 .0 . -  к.б.н., доцента від рецензензування попередньої 
експертизи дисертаційного дослідження аспірантки четвертого року навчання 
Войтенко В.Л. (спеціальність 091 Біологія) (Патологічна фізіологія).
12.2. Призначити Радзієвську М.П. -  д.б.н., професора рецензентом 
попередньої експертизи дисертаційного дослідження аспірантки четвертого 
року навчання Войтенко В.Л. (спеціальність 091 Біологія) (Патологічна 
фізіологія).
13. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про зміну тем 
дисертаційних досліджень аспірантів»:
13.1. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта 2 курсу Чу Ін у 
такому формулюванні: «Тенденції інтернаціоналізації вищої освіти Китаю» 
(Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки).

Науковий керівник д.пед.н., проф. Сбруєва А.А.
14. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про уточнення тем 
дисертаційних досліджень аспірантів»:
14.1. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта 4 курсу 
Статівки Артема Михайловича у такому формулюванні: «Формування 
комунікативної компетентності іноземних студентів-філологів у процесі 
виконання кваліфікаційного дослідження» (Спеціальність 011 Освітні, 
педагогічні науки).

Науковий керівник к.пед.н.,доц. Іванова І.Б.
14.2. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта 4 курсу 
Омельяненка Захара Валерійовича у такому формулюванні: «Формування 
досвіду музично-танцювальної діяльності молодших школярів у закладах 
позашкільної освіти» (Спеціальність 014 середня освіта (Музичне 
мистецтво)).

Науковий керівник д.пед.н., проф. Єременко О.В.
14.3. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта 3 курсу Руденка 
Олександра Федоровича у такому формулюванні: «Камерно-вокальна 
творчість Віталія Губаренка: симбіоз слова, музики та виконавства» 
(Спеціальність 025 Музичне мистецтво).

Науковий керівник к.мист., доц. Енська О.Ю.
14.4. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта 3 курсу 
Соловйової Оксани Анатоліївни у такому формулюванні: «Клавірний 
концерт XVIII століття у творчості австро-німецьких композиторів: 
теоретичний та виконавський аспект» (Спеціальність 025 Музичне 
мистецтво).

Науковий керівник д.мист., проф. Зав’ялова О.К.



15. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про затвердження 
додаткової програми кандидатського іспиту за спеціальністю 17.00.03 -  
«Музичне мистецтво» для здобувана Шафети В.В.»:
15.1. Затвердити додаткову програму кандидатського іспиту за спеціальністю
17.00. 03.- «Музичне мистецтво» для здобувана Шафети В.В.
16. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про затвердження 
навчальної програми курсу з вивчення української мови для представників 
сфери обслуговування»:
16.1. Затвердити програму курсу з вивчення української мови для 
представників сфери обслуговування «Говоримо українською спілкуймося 
українською».
17. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про рекомендацію 
кандидатур на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні 
заслуги у сфері вищої освіти»:
17.1. Рекомендувати кандидатуру Лазарева Миколи Остаповича -  
професора кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, 
кандидата педагогічних наук, професора щодо призначення стипендії 
Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти.
18. Керівникам структурних підрозділів та відповідальним за виконання 
рішень вченої ради забезпечити виконання завдань у визначені строки.
19. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Юрій ЛЯННОЙ


