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Про введення вдію рішень 
вченої ради університету 
від 25 січня 2021 року

На виконання ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», рішення вченої 
ради університету від 25 січня 2021 року, протокол № 8

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 Міхеєнку Олександру Івановичу по
кафедрі здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії.
1.2. Присвоїти вчене звання доцента Іоновій Ірині Миколаївні по кафедрі 
соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.
2. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про підсумки наукової та 
науково-технічної діяльності Університету у 2020 ропі»:
2.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи Шейка В.І. «Про 
підсумки наукової та науково-технічної діяльності Університету у 2020 році» 
взяти до відома.
2.2. Затвердити звіт з наукової та науково-технічної діяльності університету за 
2020 рік.
2.3. Направити звіт з наукової та науково-технічної діяльності університету за 
2020 рік до Міністерства освіти і науки України.

І Іроректор з науково-педагогічної роботи.
На вимогу.

2.4. Визначити, що тематика виконуваних колективних наукових тем має 
відповідати найбільш актуальним потребам інноваційного розвитку регіону й 
держави, та обов’язково має бути зареєстрованою в УкрІНТЕІ.

Завідувачі кафедр, завідувач науково-дослідним сектором, 
заст. директорів/деканів з наукової роботи.
Постійно.



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

Директори ННІ, декани факультетів, 
заст. директорів/деканів з наукової роботи, 
завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники, 
начальник відділу міжнародних зв’язків,
голова Наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів та молодих учених.
Впродовж 2021 р.

2.6. 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 ННІ, декани факультетів, 
заст. директорів/деканів з наукової роботи, 
завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники, начальник 
відділу міжнародних зв’язків,
голова Наукового товариства студентів, аспірантів,
докторантів та молодих учених.
Впродовж 2021 р.

2.7. Збільшити кількість проіндексованих публікацій науково-педагогічних 
працівників університету у виданнях, які реферуються у наукометричних 
базах даних Scopus та Web of Science не менше 3% до попереднього року.

Завідувачі кафедр та науково-педагогічні працівники.
Впродовж 2021 р.

2.8. Зобов’язати науково-педагогічних працівників університету до реєстрації 
у системі Publons з метою популяризації їх здобутків серед світової наукової 
спільноти.

Науково-педагогічні працівники, завідувачі кафедр, завідувач 
методично-організаційного відділу.
Вподовж 2021 р.

2.9. Спрямувати зусилля редакційних колегій видань «Філософія науки: 
традиції та інновації», «Наукові записки СумДГІУ імені А. С. Макаренка. 
Географічні науки», «Природничі науки» на включення до переліку фахових 
наукових видань України категорії «Б» у відповідних галузях знань.

Головний/відповідальний редактори, члени редакційних
колегій.
Впродовж 2021 р.

2.10. 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. Впродовж2021 р.

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

Завідувачі кафедр, директори НІН, декани факультетів, заст. 
директорів/деканів з наукової роботи.
Впродовж2021 р.

2.12. Систематично заслуховувати звіти завідувачів кафедр про стан 
укладання та виконання комерційних угод на засіданнях ректорату, вчених 
рад навчальних структурних підрозділів.

Директори і 1111, декани факультетів.
Впродовж 2021 р.

2.13. 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,
заст. директорів/деканів з наукової роботи.
Впродовж 2021 р.

2.14. 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 2021 р.

2.15. Стимулювати науково-пошукову і науково-дослідницьку діяльність, 
раціоналізаторських та конструкторських здібностей, науково-технічної 
творчості і спортивно-технічної майстерності здобувачів вищої освіти.

Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів та молодих учених.
Впродовж 2021 р.

2.16. Провести «Дні науки» в структурних підрозділах (конференції, виставки, 
захисти курсових робіт, апробація кваліфікаційних наукових робіт, 
дисертаційних досліджень тощо).

Директори ПНІ, декани факультетів, заст. директорів/деканів з 
наукової роботи, студентський ректорат.
Кві гень-травень 202 І р.

2.17. Систематично координувати плани наукових заходів структурних 
підрозділів університету із загальноуніверситетськими, регіональними та 
всеукраїнськими.

Директори НІ 11, декани факультетів, заст. директорів/деканів з 
наукової роботи, завідувачі кафедр, 
завідувач методично-організаційного відділу.



Впродовж 2021 р.
2.18. Спрямувати зусилля на розширення та оперативне висвітлення 
актуальних новин на сайті університету, сайтах структурних підрозділів, 
сайтах установ-гіартнерів, засобах масової інформації.

Начальник відділу веб-технологій, завідувач відділу соціальної 
та культурно-масової роботи, директори ННІ, декани 
факультетів, заст. директорі в/деканів з наукової роботи, 
завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники. Впродовж
202! р.

3. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про стан, ефективність та 
перспективи роботи Наукової бібліотеки».
3.1. Інформацію директора Наукової бібліотеки Железняк 1.0. «Про стан, 
ефективність та перспективи роботи Наукової бібліотеки» взяти до відома.
3.2. На початку фінансового року у кошторисі університету передбачити 
кошти капітальних витрат на забезпечення щорічного комплектування фонду 
Наукової бібліотеки.

Перший проректор І Ішенична Л. В., 
директор Наукової бібліотеки Железняк І. О., 
головний бухгалтер Король А. 11., 
начальник ГІФВ Герасименко Р. В.
Впродовж 2021 р.

3.3. Збільшити парк комп’ютерів Наукової бібліотеки з метою забезпечення 
потреб студентів та працівників бібліотеки.

Ректор Лянной 10. О., головний бухгалтер Король А. П., 
директор Наукової бібліотеки Железняк І. О.
Впродовж 2021 -  2022 рр.

3.4. Спланувати проведення робіт з ремонту бібліотечних приміщень та 
оновлення меблів.

Начальник ГІФВ Герасименко Р.В., 
головний бухгалтер Король А. ГІ.
Впродовж 2021-2022 рр.

3.5. Забезпечити створення комфортного бібліотечного середовища: 
проведення реконструкції та ремонту центральної читальної зали бібліотеки, 
створення окремої зони коворкінгу для проведення заходів та самостійної 
роботи користувачів.

Ректор Лянной Ю. О., перший проректор Пшенична Л. В., 
головний бухгалтер Король А. ГІ., 
директор Наукової бібліотеки Железняк І. О.
Впродовж 2021 -  2022 рр.

3.6. Розробити та затвердити бібліотечний проект з розвитку інформаційної 
культури користувачів бібліотеки «Від інформаційної культури до якості 
освіти». Ввести до освітнього плану підготовки фахівців навчальний курс 
«Основи інформаційної культури».



Перший проректор Пшенична Л. В., 
директор Наукової бібліотеки Железняк І. О.
Впродовж 2021 р.

3.7. Збільшити обсяг тестових доступів до світових інформаційних ресурсів.
Директор Наукової бібліотеки Железняк 1.0.

Впродовж 2021 р.
3.8. Спланувати активну роботу зі збільшення обсягу електронних 
повнотекстових документів бібліотеки та впровадженню новітніх 
бібліотечних технологій та сервісів.

Директор Наукової бібліотеки Железняк І. О.
Впродовж 2021 р.

3.9. Підвищити якість кадрового складу працівників Наукової бібліотеки.
Директор Наукової бібліотеки Железняк І.О.
Впродовж 2021 р.

4. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Звіт про діяльність 
навчально-наукового інституту фізичної культури за 2016 -  2020 рр. та 
виконання умов контракту директора ННІФК»:
4.1. Інформацію директора навчально-наукового інституту фізичної культури 
Лянного М.О. «Звіт про діяльність навчально-наукового інституту фізичної 
культури за 2016 -  2020 рр. та виконання умов контракту директора ННІФК» 
взяти до відома.
4.2. Затвердити звіт директора навчально-наукового інституту фізичної 
культури Лянного М.О. про діяльність навчально-наукового інституту 
фізичної культури за 2016 -  2020 рр.
4.3. Роботу директора навчально-наукового інституту фізичної культури 
Лянного М.О. за період 2016 -  2020 рр. вважати задовільною.
5. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про затвердження 
кандидатур здобувачів вищої освіти на призначення стипендії Президента 
України»:
5.1. Затвердити кандидатури здобувачів вищої освіти на призначення 
стипендії Президента України:

студентки третього курсу природничо-географічного факультету 
Дубіковської Анастасії;

студентки першого курсу магістратури факультету іноземної та 
словянської філології Горбатенко Ірини;

студента третього курсу навчально-наукового інституту історії, права та 
міжнародних відносин Осадчого Дмит ра.
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 лютого 2021 року:
- Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувані в вищої освіти 
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
(додається).
- Положення про курсову роботу у Сумському державному педагогічному 
університеті імені А.С. Макаренка (додається).
- Положення про студентське містечко та користування гуртожитками 
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
(додається).
- Положення про сантехнічний відділ Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка (додається).
6.2. Вважати таким, що втратило чинність Положення про порядок створення 
та організації роботи екзаменаційної комісії у Сумському державному 
педагогічному університету імені А.С. Макаренка, затвердженого наказом по 
університету № 35 від 24 лютого 201 5 року.
6.3. Вважати таким, що втратило чинність Положення про курсову роботу у 
Сумському державному педагогічному університету імені А.С. Макаренка, 
затвердженого рішенням науково-методичної ради, протокол № 2 від 
ЗО листопада 2016 року.
6.4. Вважати таким, що втратило чинність Положення про студентські 
гуртожитки Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка, затвердженого наказом по університету № 262 від 
01 липня 2016 року.
7. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про призначення 
рецензентів попередньої експертизи дисертаційних досліджень»:
7.1. Призначити рецензентів попередньої експертизи дисертаційного
дослідження аспірантки четвертого року навчання Войтенко В.Л.
(спеціальність 091 Біологія) (Патологічна фізіологія):
1) Дерека Т.Г. -  д.пед.н., доцент.
2) Скиба О.О. -  к.б.н., доцент.
7.2. Призначити рецензентів попередньої експертизи дисертаційного
дослідження аспірантки четвертого року навчання Гун Вейді (спеціальність 
025 Музичне мистецтво):
1) Завялова О.К. -  д.мист., професор.
2) Лобова О.В. -  д.пед.н., професор.
7.3. Призначити рецензентів попередньої експертизи дисертаційного
дослідження аспірантки четвертого року навчання Овчіннікової Л.О. 
(спеціальність 01 1 Освітні, педагогічні науки):
1) Лобова О.В. -  д.пед.н., професор.
2) Бойченко М.А. -  д.пед.н., професор.



8. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про 
затвердження бланку контракту з директором навчально-наукового інституту/ 
деканом факультету Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка»:
8.1. Затвердити бланк контракту з директором навчально-наукового 
інституту/деканом факультету Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка (додається).
8.2. Вважати таким, що втратив чинність бланк контракту з директором 
навчально-наукового інституту/ деканом факультету Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка, затверджений наказом 
№ 455 від 27 жовтня 2020 року «Про введення в дію рішень вченої ради 
університету від 27 жовтня 2020 року».
9. Керівникам структурних підрозділів та відповідальним за виконання рішень 
вченої ради забезпечити виконання завдань у визначені строки.
10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


