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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені А. С. МАКАРЕНКА

НАКАЗ

31 серпня 2021 року м. Суми

Про створення комісії з питань 
перевірки достовірності інформації, 
наведеної у рейтингових матеріалах

На виконання завдань Положення про рейтингову систему оцінювання 
діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр, навчально-наукових 
інститутів, факультетів Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка (далі - Положення), ухваленого рішенням вченої ради 
університету 26 листопада 2018 року, протокол № 4, затвердженого наказом 
№ 497 від 26 листопада 2018 року «Про введення в дію рішень вченої ради 
від 26 листопада 2018 року» з метою моніторингу стану управління 
розвитком і підвищенням якості діяльності університету з врахуванням 
вкладу в нього всіх науково-педагогічних працівників

НАКАЗУЮ:
1. Створити відповідно до п. 3.12 Положення спеціальну комісію з метою 
обробки поданих матеріалів та здійснення і перевірки достовірності 
інформації, наведеної у рейтингових матеріалах у складі 7 осіб.
2. Затвердити персональний склад комісії:
Ячменик Марина Михайлівна - начальник Центру забезпечення якості вищої 
освіти - голова комісії;
Мартиненко Дар’я Володимирівна - начальник методично-організаційного 
відділу - заступник голови комісії;
Знобей Тетяна Іванівна - методист навчального відділу - секретар комісії; 
члени комісії:
Заікіна Анна Леонідівна - проректор з науково-педагогічної (виховної 
та соціальної) роботи;

Iі Скиба Ольга Олександрівна - учении секретар вченої ради університету; 
Горбатенко Ірина Сергіївна - фахівець центру забезпечення якості вищої 
освіти;
Колесник Юлія Іванівна - заступник начальника навчального відділу, 
керівник Лабораторії дистанційного навчання.



3. Комісії (Ячменик М.М.) у терміни з 01 вересня 2021 року по 13 вересня 2021 
року
3.1. Провести перевірку достовірності інформації, наведеної в рейтингових 
матеріалах, шляхом отримання підтверджуючої інформації з навчальних 
структурних підрозділів університету.
3.2. Скласти інформаційні списки рейтингу науково-педагогічних 
працівників, кафедр, завідувачів кафедр, професійної діяльності директорів 
навчально-наукових інститутів та деканів факультетів, рейтинги навчально- 
наукових інститутів та факультетів.
4. Матеріали рейтингу розглянути на засіданні вченої ради університету 
у вересні 2021 року.
5. Ученому секретарю (Скиба О.О.) підсумки рейтингового оцінювання 
науково-педагогічних працівників, кафедр, завідувачів кафедр, професійної 
діяльності директорів навчально-наукових інститутів та деканів факультетів, 
рейтинги навчально-наукових інститутів та факультетів оприлюднити 
на офіційному сайті університету у вересні 2021 року.
6. Директорам навчально-наукових інститутів, деканам факультетів, 
завідувачам кафедр рейтингові показники оцінки діяльності науково- 
педагогічних працівників за звітний період враховувати при рекомендації 
на посади, при присвоєнні почесних звань, при поданнях на нагородження, 
при визначенні розміру матеріального заохочення.
7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Ректор Ю. О. Лянной


