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Про введення в дію рішень 
вченої ради університету 
від 20 січня 2022 року

На виконання ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», рішення вченої 
ради університету від 20 січня 2021 року, протокол № 7

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Спільне засідання вченої 
ради та конференції трудового колективу Університету: Звіт ректора про 
виконання контракту, умов Колективного договору та досягнення цільових 
показників діяльності Університету за 2021 рік»:
1.1. Інформацію ректора проф. Лянного Ю.О. «Звіт ректора про виконання 
контракту, умов Колективного договору та досягнення цільових показників 
діяльності Університету за 2021 рік взяти до відома.
1.2. Затвердити звіт ректора про виконання контракту, умов Колективного 
договору та досягнення цільових показників діяльності Університету за 2021 
рік.
1.3. Роботу ректора проф. Лянного Ю.О. у 2021 році визнати задовільною.
1.4. Направити звіт ректора проф. Лянного Ю.О. про виконання цільових 
показників діяльності Університету за 2021 рік до Міністерства освіти і науки 
України.

Перший проректор Пшенична Л.В.
До 21 січня 2022 року.

1.4. Направити звіт ректора про виконання контракту, умов Колективного 
договору та досягнення цільових показників діяльності Університету за 2021 
рік» до Міністерства освіти і науки України.

Перший проректор Пшенична Л.В.
До 01 лютого 2022 року.

1.5. Розглянути на вченій раді навчально-наукових інститутів/факультетів 
основні завдання на 2022 рік та прийняти їх до виконання:

створити середовище, сприятливе для навчання, праці та розвитку 
особистості, для формування високоморальних, патріотичних, освічених



особистостей, спроможних вносити істотний вклад у розвиток та майбутнє 
України.

покращити якісний склад персоналу, збільшити частку молодих учених 
у складі науково-педагогічних та наукових працівників.

залучити талановиту, мотивовану молодь, у тому числі іноземних 
громадян -  представників країн ОЕСР, до навчання в Університеті (до 3 %  від
загальної чисельності іноземних студентів у  2022 році та + 2 %  за кожен 
наступний рік).

розширити практику викладання іноземними мовами (до 7 %  за 
підсумками 20 21-20 21 навчального року та + 1 %  за кожен наступний рік).

забезпечити академічну мобільність учасників освітнього процесу, 
тривалістю не менше 1 місяця на календарний рік (до 2 %  серед студентів і 
3 %  серед викладачів у  2022 році та +2% за кожен наступний рік).

Збільшити кількість публікацій науково-педагогічних працівників у 
виданнях, які індексуються базами Web of Science та Scopus (на 3 %  щорічно).

розширити практику участі представників Університету у міжнародних 
грантових програмах та проектах.

покращити матеріально-технічну базу (розробка проектної документації 
на встановлення системи пожежної сигналізації у гуртожитку № 3 та 4-ому 
навчальному корпусі; реалізація заходів по енергозбереженню -  заміна 
віконних блоків, світильників та ламп, утеплення навчальних корпусів та 
гуртожитків).

збільшити кількість навчальних аудиторій, обладнаних мультимедійним 
оснащенням та іншим спеціальним обладнанням (до 4 0 %  за підсумками 
2022 року та + 1 0 %  за кожен наступний рік).

продовжити роботу щодо присутності університету в інформаційному 
просторі на всеукраїнському та міжнародному рівнях (шляхом випуску 
програми СумДПУ-онлайн, систематичного оновлення сайту університету, 
сторінок у соціальних мережах, публікацій у ЗМІ тощо).

Директори навчально-наукових 
інститутів/декани факультетів, 
науково-педагогічні працівники.
Лютий 2022 року.

2. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про обрання за конкурсом 
на посади науково-педагогічних працівників»:
2.1. Затвердити протоколи лічильної комісії від 20 січня 2022 року.
2.2. вважати Зав’ялову Ольгу Костянтинівну, обраною за конкурсом на 
посаду завідувача кафедри-професора кафедри образотворчого мистецтва, 
музикознавства та культурології.
2.3. Вважати Чашечникову Ольгу Серафимівну, обраною за конкурсом на 
посаду завідувача кафедри математики, фізики та методик їх навчання.
2.4. Вважати Лукашову Тетяну Дмитрівну, не обраною за конкурсом на 
посаду завідувача кафедри математики, фізики та методик їх навчання.



3. 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 2021 році»:
3.1. Затвердити звіт з наукової та науково-технічної діяльності університету за 
2021 рік.

Проректор з науково-педагогічної
(наукової) роботи. Постійно.

3.2. Узагальнити звіт з наукової та науково-технічної діяльності університету 
за 2021 рік та направити до Міністерства освіти і науки України.

Проректор з науково-педагогічної
(наукової) роботи, завідувач методично- 
організаційного відділу. На вимогу.

3.3. Розширити практику участі науково-педагогічних працівників 
університету, у тому числі молодих учених, у вітчизняних та міжнародних 
програмах академічної мобільності (тривалістю не менше 1 місяця на 
календарний рік).

Директори ННІ/декани факультетів, 
заступники директорів ННІ/деканів
факультетів з наукової роботи, завідувачі 
кафедр, науково-педагогічні працівники, 
начальник навчального відділу, начальник 
відділу міжнародних зв’язків, завідувач 
методично-організаційного відділу, голова 
Наукового товариства студентів, 
аспірантів, докторантів та молодих учених. 
Протягом 2022 р.

3.4. Зобов’язати науково-педагогічних працівників, які мають науковий 
ступінь, включити в індивідуальний план роботи зобов’язання щодо подання 
заявок на участь у вітчизняних та міжнародних грантових програмах згідно з 
профілем кафедри (відповідно до контрактних зобов’язань).

Директори ННІ/декани факультетів,
заступники директорів ННІ/деканів
факультетів з наукової роботи, завідувачі 
кафедр, науково-педагогічні працівники, 
начальник відділу міжнародних зв’язків, 
завідувач методично-організаційного
відділу. Протягом 2022 р.

3.5. 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,
заступники директорів ННІ/деканів
факультетів з наукової роботи, завідувачі 
кафедр, науково-педагогічні працівники,



начальник відділу міжнародних зв’язків. 
Протягом 2022 р.

3.6. Вважати пріоритетним опублікування результатів досліджень у 
закордонних та вітчизняних наукових виданнях, що індексуються 
наукометричними базами даних Scopus та Web of Science.

Директори ННІ/декани факультетів, 
заступники директорів ННІ/деканів 
факультетів з наукової роботи, завідувачі 
кафедр, науково-педагогічні працівники. 
Протягом 2022 р.

3.7. Спрямувати зусилля всіх структурних підрозділів на відкритті та 
реєстрації фахових наукових видань України категорії «Б» у відповідних
галузях знань.

Директори ННІ/декани факультетів,
заступники директорів ННІ/деканів
факультетів з наукової роботи, завідувачі 
кафедр. Протягом 2022 р.

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

Директори ННІ/декани факультетів, 
заступники директорів ННІ/деканів 
факультетів з наукової роботи, завідувачі 
кафедр, завідувач методично-
організаційного відділу. Протягом 2022 р.

3.9. Встановити особисту відповідальність організаторів за відповідність
проведених наукових заходів на базі університету чинним вимогам 
(відповідно до «Положення про порядок організації та проведення наукових і 
науково-технічних заходів на базі Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка»).

Науково-педагогічні працівники,
директори ННІ/декани факультетів, 
заступники директорів ННІ/деканів
факультетів з наукової роботи, завідувачі 
кафедр, завідувач методично-
організаційного відділу. Протягом 2022 р.

3.10. Визнати обов’язковим оприлюднення матеріалів наукових заходів 
(інформаційне повідомлення, програма, збірники тез чи статей, сертифікати 
всіх учасників) на сайті університету у розділі «Наука»/ «Наукові заходи».

Директори ННІ/декани факультетів, 
заступники директорів ННІ/деканів
факультетів з наукової роботи, завідувачі 
кафедр, завідувач методично-
організаційного відділу. Протягом 2022 р.



3.11. Встановити особисту відповідальність авторів наукових та навчальних 
робіт за дотримання принципів академічної доброчесності, за дотримання 
встановленої процедури видання наукових та навчальних робіт (відповідно до 
«Положення про порядок надання грифу Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка друкованим й електронним виданням та 
засобам навчального і наукового призначення»).

Науково-педагогічні працівники,
директори ННІ/декани факультетів, 
заступники директорів ННІ/деканів
факультетів з наукової роботи, завідувачі 
кафедр, завідувач методично-
організаційного відділу. Протягом 2022 р.

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

Проректор з науково-педагогічної
(наукової) роботи, завідувачі кафедр, 
науково-педагогічні працівники, завідувач 
методично-організаційного відділу.
Протягом 2022 р.

3.13. Продовжити роботу по впровадженню результатів досліджень науковців 
та наукових колективів університету у навчальну, наукову та виробничу 
діяльність інших установ та організацій регіону та держави (передусім 
державної та комунальної форми власності), взяти активну участь у роботі 
Агенції регіонального розвитку Сумської області.

Директори ННІ/декани факультетів,
заступники директорів ННІ/деканів
факультетів з наукової роботи, завідувачі 
кафедр, науково-педагогічні працівники. 
Протягом 2022 р.

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

Директори ННІ/декани факультетів.
Протягом 2022 р.

3.15. Зобов’язати науково-педагогічнихо працівників, які мають науковий 
ступінь, включити в індивідуальний план роботи зобов’язання щодо 
керівництва конкурсною студентською науковою роботою згідно з профілем 
кафедри.

Завідувачі кафедр, науково-педагогічні 
працівники. Протягом 2022 р.

3.16. 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.
Протягом 2022 р.

3.17. 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. 
Протягом 2022 р.

3.18. Провести «Дні науки» на структурних підрозділах (конференції, 
виставки, захисти курсових робіт, апробацію дипломних та магістерських 
робіт, дисертаційних досліджень тощо).

Директори ННІ/декани факультетів, 
заступники директорів ННІ/деканів
факультетів з наукової роботи, 
студентський ректорат, голова Наукового 
товариства студентів, аспірантів,
докторантів та молодих учених. 
Квітень-травень 2022 р.

3.19. Продовжити роботу по оперативному висвітленню актуальних новин на 
сайті університету, сайтах структурних підрозділів, сайтах установ-партнерів, 
засобах масової інформації.

Начальник відділу веб-технологій,
завідувач відділу соціальної та культурно- 
масової роботи, директори ННІ/декани 
факультетів, заступники директорів
ННІ/деканів факультетів з наукової
роботи, завідувачі кафедр, науково- 
педагогічні працівники. Постійно.

4. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про внесення змін 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)»:
4.1. Затвердити та ввести в дію з 20 січня 2022 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).
-  Бланк контракту із завідувачем кафедри Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка (додається).

Бланк контракту з науково-педагогічним працівником Сумського 
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (додається).



4.2. 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 № 327 від 22 червня 2021 року.
5. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про встановлення ліміту 
стипендіатів академічної стипендії на II семестр 2021 -  2022 н.р.»:
5.1. Встановити ліміт стипендіатів навчально-наукових інститутів/факультетів 
у розмірі 45% від фактичної кількості студентів денної форми навчання, які 
навчаються за державним замовленням в/на певному навчально-науковому 
інституті/факультеті, курсі за певною спеціальністю з 01.02.2022 р. до 
30.06.2022 р.
5.2. Затвердити кандидатури здобувані в вищої освіти на призначення іменної 
стипендії Президента України:

Грищенко Вікторія Анатоліївна, студентка 3 курсу навчально- 
наукового інституту педагогіки і психології;

Пищик Анастасія Володимирівна, студентка 4 курсу навчально- 
наукового інституту культури і мистецтв;

Гусак Євгенія Олександрівна, студентка 4 курсу навчально-наукового 
інституту фізичної культури.
6. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про надання 
рекомендації до друку та надання Грифу СумДПУ імені А.С. Макаренка»:
6.1. Рекомендувати до друку та надати Гриф Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка:
Методичним рекомендаціям:

Левкас: технологія, виразні можливості та застосування в курсі 
вивчення дисципліни «Робота в матеріалі». Укладачі Зав'ялова О.К., 
Кохан Н.М.

Методичні вказівки до написання курсових робіт для спеціальностей 
106 Географія та 014 Середня освіта (Географія). Укладачі Корнус О.Г., 
Корнус А.О., Король О.М., Сюткін С.І., Данильченко О.С.

Методичні вказівки до написання кваліфікаційних робіт для 
спеціальностей 106 Географія та 014 Середня освіта (Географія) (Редакція 
друга, оновлена і доповнена). Укладачі Корнус О.Г., Корнус А.О., Король 
О.М., Сюткін С.І., Данильченко О.С.

Методичні вказівки до проведення виробничої (педагогічної) практики у 
закладах загальної середньої освіти для здобувачів освіти другого рівня 
(магістерського) вищої освіти за ОПП Середня освіта (Географія. Біологія та 
здоров’я людини). Укладачі Корнус О.Г., Міронець Л.П., Король О.М.

Медична географія: методичні вказівки для виконання практичних та 
самостійних робіт. Укладачі Корнус О.Г., Корнус А.О., Шищук В.Д.



Збірникам наукових праць та періодичні видання СумДПУ 
імені А.С. Макаренка:

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 1(115),
2022.

Збірник наукових праць VII Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Стан і перспективи сучасного туризму».

Науковий журнал «Освіта. Інноватика. Практика». Том 9, № 2.
Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Ювілейна Палітра 2021: до пам’ятних дат видатних українських 
діячів та композиторів».

Збірник наукових праць «Формування мовного естетичного ідеалу 
засобами навчальних дисциплін».

Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів Сумського 
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (2018 рік). 
Випуск 8.

Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів Сумського 
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (2019 рік). 
Випуск 9.
7. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про затвердження 
навчальних планів»:
7.1. Затвердити навчальний план підготовки аспірантів галузі знань 
09 Біологія спеціальності 091 Біологія.
8. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про зміну гаранта 
освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 
017 Фізична культура і спорт»:
8.1. Зміни гаранта освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії 
за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт на професора кафедри теорії та 
методики фізичної культури Рибалка Петра Федоровича.
9. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про підтримку 
кандидатури Макаєвої Світлани Миколаївни, старшого тренера-викладача 
СДЮШОР «Динамо», головного тренера жіночої національної збірної з хокею 
на траві щодо присвоєння їй звання «Почесний громадянин міста Суми»:
9.1. Підтримати кандидатуру Макаєвої Світлани Миколаївни, старшого 
тренера-викладача СДЮШОР «Динамо», головного тренера жіночої 
національної збірної з хокею на траві щодо присвоєння їй звання «Почесний 
громадянин міста Суми».
10. Керівникам структурних підрозділів та відповідальним за виконання 
рішень вченої ради забезпечити виконання завдань у визначені строки.
11. Контроль за виконанням дщюср наказу залишаю за собою.

Ю.О. Лянной


