
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені А. С. МАКАРЕНКА

Н А К А З

22 жовтня 2021 року м. Суми №  550

Про введення в дію рішень 
вченої ради університету 
від 22 жовтня 2021 року

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

НАКАЗУЮ:
1. 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»:
1.1. Затвердити протоколи лічильної комісії від 22 жовтня 2021 року.
1.2. Вважати Бабенко Олену Михайлівну, обраною за конкурсом на посаду 
завідувача кафедри біології людини, хімії та методики навчання хімії.
1.3. Вважати Корнус Олесю Григорівну, обраною за конкурсом на посаду 
завідувача кафедри загальної та регіональної географії.
1.4. Вважати Козлову Вікторію Вікторівну, обраною за конкурсом на посаду 
завідувача кафедри англійської філології та лінгводидактики.
1.5. Вважати Литвиненко Юлію Іванівну, обраною за конкурсом на посаду 
завідувача кафедри біології та методики навчання біології.
1.6. Вважати Петренко Марину Борисівну, обраною за конкурсом на посаду 
завідувача кафедри хорового диригування, вокалу та методики музичного 
навчання.
1.7. Вважати Ш коляренко Віру Іванівну, обраною за конкурсом на посаду 
завідувача кафедри-професора кафедри теорії та практики романо- 
германських мов.
1.8. Вважати Чистякову Ірину Анатоліївну, обраною за конкурсом на посаду 
завідувача завідувача аспірантури та докторантури.
1.9. Вважати Михайличенка Олега Володимировича, обраним за конкурсом 
на посаду професора кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та 
методики навчання історичних дисциплін на 0,25 ставки.
1.10. Вважати Огієнко Олену Іванівну, обраною за конкурсом на посаду 
професора кафедри педагогіки.



1.11. Вважати Саламатова Володимира Олександровича, обраним за 
конкурсом на посаду професора кафедри бізнес-економіки та адміністрування 
на 0,25 ставки.
2. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про присвоєння вчених 
звань»:
2.1. Затвердити протоколи лічильної комісії від 22 жовтня 2021 року.
2.2. Присвоїти вчене звання професора Рибалку Петру Федоровичу по 
кафедрі теорії та методики фізичної культури.
3. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Звіт директора ННІ 
культури і мистецтв щодо забезпечення якості підготовки фахівців, реалізації 
завдань щодо формування контингенту здобувані в вищої освіти, формування 
якісного складу науково-педагогічних кадрів, результативності творчо- 
мистецької діяльності та розвитку наукових досліджень у 2016 -  2021 роках та 
виконання умов контракту»:
3.1. Інформацію директора навчально-наукового інституту культури і 
мистецтв Устименко-Косоріч О.А. взяти до відома.
3.2. Затвердити звіт директора навчально-наукового інституту культури і 
мистецтв Устименко-Косоріч О.А. щодо забезпечення якості підготовки 
фахівців, реалізації завдань щодо формування контингенту здобувачів вищої 
освіти, формування якісного складу науково-педагогічних кадрів, 
результативності творчо-мистецької діяльності та розвитку наукових 
досліджень у 2016 -  2021 роках та виконання умов контракту.
3.3. Визнати роботу директора навчально-наукового інституту культури і 
мистецтв Устименко-Косоріч О.А. щодо забезпечення якості підготовки 
фахівців, формування контингенту здобувачів вищої освіти, формування 
якісного складу науково-педагогічних кадрів, результативності творчо- 
мистецької діяльності та розвитку наукових досліджень у 2016 -  2021 роках 
задовільною.
4. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Звіт директора ННІ історії, 
права та міжнародних відносин щодо забезпечення якості підготовки фахівців, 
реалізації завдань щодо формування контингенту здобувачів вищої освіти, 
формування якісного складу науково-педагогічних кадрів та розвитку 
наукових досліджень у 2016 -  2021 роках та виконання умов контракту»:
4.1. Інформацію директора навчально-наукового інституту історії, права та 
міжнародних відносин Подрєз Ю.В. взяти до відома.
4.2. Затвердити звіт директора навчально-наукового інституту історії, права та 
міжнародних відносин Подрєз Ю.В. щодо забезпечення якості підготовки 
фахівців, реалізації завдань щодо формування контингенту здобувачів вищої 
освіти, формування якісного складу науково-педагогічних кадрів, розвитку 
наукових досліджень у 2016 -  2021 роках та виконання умов контракту.



4.3. Визнати роботу директора навчально-наукового інституту історії, права та 
міжнародних відносин Подрєз Ю.В. щодо забезпечення якості підготовки 
фахівців, формування контингенту здобувачів вищої освіти, формування 
якісного складу науково-педагогічних кадрів, розвитку наукових досліджень у 
2016-2021 роках задовільною.
5. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про результати 
рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників у 2020 
-2021 н.р.»:
5.1. Інформацію першого проректора Пшеничної Л.В. «Про результати 
рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників у 2020 
-  2021 н.р.». взяти до відома.
5.2. Забезпечити активну участь професорсько-викладацького складу 
університету у виконанні показників рейтингового оцінювання, які 
визначають позицію Університету у міжнародних та національних рейтингах 
закладів вищої освіти, впливають на отримання місць державного замовлення, 
фінансування наукової діяльності тощо.

Професорсько-викладацький 
склад Університету.
Постійно.

5.3. Оголосити подяку членам комісії з питань перевірки достовірності 
інформації, наведеної у рейтингових матеріалах за якісно виконану роботу.
5.4. Розробити та затвердити зміни до Положення про рейтингове оцінювання 
науково-педагогічних працівників Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка. Акцентувати увагу науково-педагогічних 
працівників на тому, що допущені грубі помилки та подання недостовірної 
інформації установлюється оціночний бал 0 балів при оцінюванні роботи за 
всіма додатками та критеріями рейтингового оцінювання кожного науково- 
педагогічного працівника, кафедри, завідувача кафедри, директора навчально- 
наукового інституту, декана факультету, навчально- наукового інституту, 
факультету.

Проректори, члени комісії. 
Листопад 2021 року.

5.5. Забезпечити дієвий контроль за поданням відомостей у рейтингових 
матеріалах викладачами, ураховуючи рейтингові показники всіх осіб, що 
працювали на кафедрах протягом звітного періоду.

Завідувачі кафедр, директори 
навчально-наукових інститутів, 
декани факультетів.
Постійно.



5.6. Рекомендувати ректору університету відзначити науково-педагогічних 
працівників, завідувачів кафедр, директорів навчально-наукових 
інститутів/деканів факультетів та структурні підрозділи, які займають 
лідируючі позиції в рейтинговому оцінюванні професійної діяльності 
науково-педагогічних працівників.

Ректор.
Впродовж 2021-2022 н.р.

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 листопада 2021 року:
-  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 22 червня 2021 року, протокол № 13, затвердженого наказом по 
університету № 327 від 22 червня 2021 року «Про введення в дію рішень 
вченої ради університету від 22 червня 2021 року», доповнивши п. 4.6. 
«Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають ученому секретарю такі 
документи» абзацом:
- копію документу про повну загальну середню освіту за умови, що такий 
документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального 
предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння 
державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів 
державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної».

Положення про кафедру загальної та регіональної географії Сумського 
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (додається).
-  Положення про кафедру математики, фізики та методик їх навчання 
(додається).

Положення про аспірантуру та докторантуру Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка (додається).
-  Положення про порядок проведення об’єктивного структурованого 
клінічного іспиту (ОСКІ) для студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія» (галузь знань «Охорона здоров’я) у Сумському державному 
педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (додається).
6.2. Вважати таким, що втратило чинність Положення про кафедру загальної 
та регіональної географії Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка, затвердженого наказом по університету № 499 від 
12 грудня 2016 року.



6.3. Вважати таким, що втратило чинність Положення про кафедру
математики Сумського державного педагогічного університету
імені А. С. Макаренка, затвердженого наказом по університету № 166 
від 02 квітня 2020 року.
6.4. Вважати таким, що втратило чинність Положення про кафедру фізики та 
методики навчання фізики Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка, затвердженого наказом по університету № 166 
від 02 квітня 2020 року.
6.5. Вважати таким, що втратило чинність Положення про аспірантуру та
докторантуру Сумського державного педагогічного університету
імені А. С. Макаренка, затвердженого наказом по університету № 312 
від 17 серпня 2020 року.
7. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про затвердження 
індивідуальних планів роботи та тем дисертаційних досліджень аспірантів 
першого року навчання та докторантів першого року перебування в 
докторантурі»:
7.1. Затвердити індивідуальні плани роботи та теми дисертаційних досліджень 
аспірантів першого року навчання та докторантів першого року перебування в 
докторантурі (додаються).
8. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про надання 
рекомендації до друку та надання Грифу СумДПУ імені А.С. Макаренка»:
8.1. Рекомендувати до друку та надати Гриф Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка:
Монографіям:

Фоломєєва Н. А. Підготовка естрадних співаків в системі цілісної 
художньої діяльності.

Семеног О., Пономаренко Н. Формування мовленнєвої компетентності 
майбутніх фахівців з журналістики: теорія і практика.
Навчальним виданням:

Корякін О. О. Основи музичної акустики: конспект лекцій.
Методичним рекомендаціям:

Кваліфікаційна робота за освітнім ступенем «Бакалавр»: методичні 
рекомендації для здобувачів вищої освіти спеціальності 025 Музичне 
мистецтво. Укл. Фоломєєва Н. А., Корякін О. О.

Робочий зошит з ПУПМ (теми «CINEMA» «ART»). Укл. 
Молгамова Л.О.

Анатомія людини. Практикум. Методичні рекомендації для студентів 
природничо-географічного факультету. Укл. Шейко В. І., Колесник Ю. І., 
Вакал Ю. С.

Методичні вказівки щодо проходження навчальної практики на 
підприємствах, в установах та організаціях для здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 081 «Право» освітньо- 
професійної програми «Право» Укл. Іваній О. М.



Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики в судових 
та правоохоронних органах для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня зі спеціальності 081 «Право» освітньо-професійної 
програми «Право». Укл. Іваній О. М.

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної
дисципліни «Юридичні інновації» для здобувачів вищої освіти за ОПП 081 
Право. Укл. Кучук А. М.

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної
дисципліни «Юридична логіка» Укл. Кучук А. М.

Цивільний процес: методичні матеріали до вивчення дисципліни та 
організації самостійної роботи. Укл. Чернадчук О. В.

Основи ІТ права та права інтелектуальної власності: методичні 
матеріали до вивчення дисципліни та організації самостійної роботи. Укл. 
Чернадчук О. В.

Основи юридичної клінічної практики: методичні матеріали до вивчення 
дисципліни та організації самостійної роботи. Укл. Чернадчук О. В.

Кримінальне право: методичні матеріали до вивчення дисципліни та 
організації самостійної роботи. Укл. Щербак С. В.

Інструктивно-методичні матеріали до практичних (семінарських) занять 
та самостійної роботи з дисципліни «Цивільне право». Укл. 
Мирославський С. В.

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної 
дисципліни «Історія держави і права». Укл. Клипа О. П.

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної 
дисципліни «Трудове право та право соціального забезпечення». Укл. 
Клипа О. П.

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної 
дисципліни «Сімейне право». Укл. Клипа О. П.
Збірникам наукових праць та періодичним виданням СумДПУ 
імені А.С. М акаренка:

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 8(112),
2021.

Збірник матеріалів XXI Міжнародної науково-практичної конференції 
молодих учених «Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп 
населення».

Збірник наукових праць «Мистецькі пошуки».
Збірник матеріалів І студентської наукової конференції «Культура і 

мистецтво: актуальні дискурси».
Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Історико-краєзнавчі 

дослідження: традиції та інновації».
Збірник матеріалів V усеукраїнської науково-практичної конференції 

«Інновації в освіті і педагогічна майстерність».



9. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про надання рекомендацій 
для участі у конкурсі на здобуття премій імені видатних учених України у 
2021 році Національної академії наук України»:
9.1. Рекомендувати монографію к.пед.н. Никифорова Андрія Михайловича 
на тему «Феномен декоративного мистецтва в історії художньої освіти 
України XIX -  початку XX століття» для участі у конкурсі на здобуття Премії 
імені Ф. І. Шміта.
10. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про висунення кандидатів 
для участі у конкурсі на здобуття державних іменних стипендій найкращим 
молодим ученим з метою увічнення подій Революції Гідності та вшанування 
подвигу Героїв України -  Героїв Небесної Сотні:»
10.1. Висунути кандидатом для участі у конкурсі на здобуття державних 
іменних стипендій найкращим молодим ученим з метою увічнення подій 
Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України -  Героїв Небесної 
Сотні -  стипендії імені Романа Гурика Омельяненко Олену Миколаївну, 
аспірантку кафедри бізнес-економіки та адміністрування.
10.2. Висунути кандидатом для участі у конкурсі на здобуття державних 
іменних стипендій найкращим молодим ученим з метою увічнення подій 
Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України -  Героїв Небесної 
Сотні -  стипендії імені Юрія Поправки Острогу Марію Михайлівну, доктора 
філософії, старшого викладача кафедри інформатики.
10.3. Висунути кандидатом для участі у конкурсі на здобуття державних 
іменних стипендій найкращим молодим ученим з метою увічнення подій 
Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України -  Героїв Небесної 
Сотні -  стипендію імені Назарія Войтовича Мельника Сергія 
Анатолійовича, аспіранта кафедри теорії та методики фізичної культури.
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.

Юрій ЛЯННОЙ


