
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені А. С. МАКАРЕНКА
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27 вересня 2021 року м. Суми № ' 6 *

Про введення в дію рішень 
вченої ради університету 
від 27 вересня 2021 року

На виконання ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», рішення вченої 
ради університету від 27 вересня 2021 року, протокол № 2

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 доцента Данильченко Олені Сергіївні по кафедрі 
загальної та регіональної географії.
1.2. Присвоїти вчене звання доцента Зелінській-Любченко Катерині 
Олександрівні по кафедрі логопедії.
1.3. Присвоїти вчене звання доцента Харченко Юлії Володимирівні по 
кафедрі біології людини, хімії та методики навчання хімії.
2. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Звіт директора ННІ 
педагогіки і психології 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»:
2.1. Інформацію директора навчально-наукового інституту педагогіки і 
психології Кондратюк С.М. взяти до відома.
2.2. Затвердити звіт директора навчально-наукового інституту педагогіки і 
психології Кондратюк С.М. 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.



2.3. Визнати роботу директора навчально-наукового інституту педагогіки і 
психології Кондратюк С.М. щодо забезпечення якості підготовки фахівців, 
формування контингенту здобувачів вищої освіти, формування якісного 
складу науково-педагогічних кадрів, розвитку наукових досліджень у 2016 — 
2021 роках задовільною.
3. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради Сумського 
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про завдання 
кафедр ННІ та факультетів щодо посилення міжнародної діяльності 
університету та академічної мобільності учасників освітнього процесу»:
3.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної (наукової) роботи 
Кудріної О.Ю. «Про завдання кафедр ННІ та факультетів щодо посилення 
міжнародної діяльності університету та академічної мобільності учасників 
освітнього процесу» взяти до відома та виконання.
3.2. Рекомендувати представникам кожної кафедри щорічно брати участь у 
конкурсних відборах міжнародних грантових програм, програм академічної 
мобільності (свідченням чого мають бути оформлені та подані заявки, 
договори, запрошення тощо).

Директори навчально-наукових
інститутів/декани факультетів,
завідувачі кафедр, науково-педагогічні 
працівники, начальник відділу 
міжнародних зв’язків, завідувач 
методично-організаційного відділу. 
Постійно.

3.3. Активізувати міжнародну співпрацю окремих науково-педагогічних 
працівників та університету в цілому у напрямах опублікування результатів 
наукової діяльності у провідних зарубіжних виданнях (зокрема у 
співавторстві з іноземними колегами) та участі у міжнародних наукових 
заходах закордоном.

Директори навчально-наукових 
інститутів/декани факультетів, 
завідувачі кафедр, науково-педагогічні 
працівники, начальник відділу
міжнародних зв’язків, завідувач
методично-організаційного відділу. 
Постійно.

3.4.Систематично заслуховувати звіти завідувачів кафедр про міжнародне
співробітництво.

Директори навчально-наукових
інститутів /декани факультетів.
Постійно.



3.5. Зобов’язати завідувачів кафедр подавати повну та вичерпну інформацію 
про результати міжнародного співробітництва, зокрема в частині реалізації 
грантово-пошукової діяльності та програм академічної мобільності окремими 
працівниками, до методично-організаційного відділу та відділу міжнародних 
зв’язків.

Завідувачі кафедр.
Постійно.

4. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про зміни у структурі 
Університету»:
4.1. Реорганізувати шляхом злиття кафедру математики та кафедру фізики та 
методики навчання фізики з 01 листопада 2021 року.
4.2. Надати назву новоутвореній кафедрі -  кафедра математики, фізики та 
методики їх навчання.
4.3. Укомплектувати кафедру математики, фізики та методики їх навчання 
шляхом переміщення науково-педагогічних працівників з реорганізованих 
кафедр на умовах попередніх контрактів.
4.4. Науково-педагогічним працівникам, які мають чинні контракти, внести 
зміни до контрактів шляхом укладання додаткових угод до контрактів.
4.5. Декану фізико-математичного факультету (Каленик М.В.):
- розробити та подати на затвердження вченою радою університету нову 
редакцію Положення про кафедру математики, фізики та методики їх 
навчання у жовтні 2021 року.
- розробити та затвердити посадові інструкції для працівників кафедри 
математики, фізики та методики їх навчання 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.
4.6. Усім службам Університету внести відповідні зміни до документації, 
планово-фінансовому відділу (Герасименко Р.В.) -  до штатного розпису 
університету.
5. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про внесення змін до 
Статуту Університету»:
5.1. На виконання пунктів 13-14 частини першої статті 9, частин другої та 
третьої статті 10 Закону України «Про забезпечення функціонування 
української мови як державної», статей 33, 42, 43 Закону України «Про вищу 
освіту», Листа Міністерства освіти і науки України «Про приведення у 
відповідність до законодавства статутів закладів вищої та фахової перед вищої 
освіти, що належать до сфери управління МОН» направити на погодження 
конференції трудового колективу Університету зміни до Статуту Сумського 
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (зміни 
додаються).



6. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Звіт докторантів першого 
року перебування в докторантурі»:
6.1. Затвердити звіт докторантки Коваленко Н.В. про виконання
індивідуального плану.
6.2. Атестувати докторантку Коваленко Н.В. за результатами виконаної
роботи.
6.3. Дозволити докторантці Коваленко Н.В. другий рік перебування в
докторантурі.
6.4. Затвердити звіт докторантки Куліченко А.К. про виконання
індивідуального плану.
6.5. Атестувати докторантку Куліченко А.К. за результатами виконаної
роботи.
6.6. Дозволити докторантці Куліченко А.К. другий рік перебування в
докторантурі.
7. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про затвердження 
Положень»:
7.1. Затвердити та ввести в дію з 01 жовтня 2021 року:

Типове положення про кафедру Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка (додається).

Положення про відділ охорони праці Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка (додається).
-  Положення про ресурсний центр освіти дорослих Сумського
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (додається).
7.2. Вважати таким, що втратило чинність Положення про відділ охорони 
праці Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка, затвердженого наказом по університету № 618 від 
23 грудня 2019 року.
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:

Географія Сумської області: особливості природи, соціально- 
економічного розвитку та раціонального природокористування. Акулов О. Ю. 
та ін./ за загальною редакцією А. О. Корнуса. Колективна монографія.

Тригубчак О. В. Особливості професійної підготовки іноземних 
громадян: досвід європейської вищої школи. Монографія.
Навчальним посібникам:

Бабенко О. М. Біохімія з основами біохімії спорту. Навчально- 
методичний посібник для студентів закладів вищої освіти фізичної культури і 
спорту.

Алексенко С. Ф. Improve your writing skill: strategies and guidelines 
(Англійське писемне мовлення: стратегії вдосконалення). Навчальний



посібник з практики писемного англійського мовлення для студентів 3-4 
курсів факультетів іноземних мов ЗВО.

Данько Я. М. Питання макроеволюції. Навчальний посібник.
Вовк О. В. Історія військ спеціального призначення(від давнини до 

середини XX століття). Навчальний посібник.
Карпенко Є. В., Ігнатовська О. І. Практикум з шкільного репертуару. 

Навчально-методичний посібник.
Методичним посібникам:

Базурін В. М., Чашечникова О. С. Об'єктно-орієнтоване програмування 
на мові С#. Поглиблений рівень. Лабораторний практикум.

Базурін В. М., Чашечникова О. С. Мова програмування Python. 
Початковий рівень. Збірник задач.
Методичним рекомендаціям:

Методика викладання хімії: методичні рекомендації для практичних 
занять. Укладач Бабенко О. М.

Методика навчання хімії: методичні рекомендації для лабораторних 
занять. Частина І. Укладач Бабенко О. М.

Методика навчання хімії: методичні рекомендації для лабораторних 
занять. Частина II. Укладач Бабенко О. М.

Позакласна робота з хімії: методичні рекомендації для лабораторних 
занять. Укладач Бабенко О. М.

Навчальна практика: техніка шкільного хімічного експерименту: 
методичні рекомендації для лабораторних занять. Укладач Бабенко О. М.

Біохімія. Методичні рекомендації до лабораторних занять. Укладач 
Бабенко О. М.

Методичні рекомендації студентам щодо підготовки до практичних 
занять та самостійної роботи з дисципліни «Етнографія України». Укладач 
Вовк О. В.

Карпенко Є. В. Методичні рекомендації до робочої програми з хорового 
аранжування «Алгоритми самостійної роботи студента в процесі вивчення 
хорового аранжування».

Іваній О. М. Освітнє право: методичні матеріали до вивчення дисциплін 
та організації самостійної роботи.
Кандратюк Світлана Миколаївна. Біобібліографічний покажчик.
Збірникам наукових праць та періодичним виданням СумДПУ імені А.С. 
Макаренка:
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 7(111), 2021 р.



9. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про затвердження 
освітньо-професійних програм»:
9.1. Затвердити освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня 
вищої освіти:

освітньо-професійну програму «Географія» за спеціальністю 106 
Географія галузі знань 10 Природничі науки.
10. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради Сумського 
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про 
затвердження результатів фахових семінарів попередньої експертизи щодо 
апробації дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії»:
10.1. Затвердити результати фахового семінару попередньої експертизи щодо 
апробації дисертаційного дослідження на здобуття ступеня доктора філософії 
(Спеціальність 091 Біологія) Горбань Дар’ї Дмитрівни.
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.

Ректор Юрій ЛЯННОЙ


