МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені А. С. МАКАРЕНКА
НАКАЗ
18 червня 2020 року

м. Суми

№

Про введення в дію рішень
вченої ради університету
від 18 червня 2020 року
На виконання ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», рішення вченої
ради університету від 18 червня 2020 року, протокол № 12
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 Арєшиній Юлії Борисівні по кафедрі

здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії.
1.2. Присвоїти вчене звання доцента Кирилюк Ганні Василівні по кафедрі
соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.
1.3. Присвоїти вчене звання доцента Колишкіній Аллі Петрівні по кафедрі
дошкільної і початкової освіти.
1.4. Присвоїти вчене звання доцента Литвиненко Віталіні Анатоліївні по
кафедрі здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії.
1.5. Присвоїти вчене звання доцента Лянній Ользі Володимирівні по кафедрі
здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії.
1.6. Присвоїти вчене звання доцента Петренку Сергію Івановичу по кафедрі
інформатики.
1.7. Присвоїти вчене звання доцента Юрченку Артему Олександровичу по
кафедрі інформатики.
1.8. Присвоїти вчене звання доцента Удовиченко Ользі Миколаївні по
кафедрі інформатики.
1.9. Присвоїти вчене звання доцента Чкані Ярославу Олеговичу по кафедрі
математики.
2. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про обрання за
конкурсом науково-педагогічних працівників»:
2.1. Вважати Калиниченко Ірину Олександрівну, обраною за конкурсом на
посаду завідувача кафедри-професора кафедри медико-біологічних основ
фізичної культури з 01 вересня 2020 року.

2.2. Вважати Кравченка Анатолія Івановича, обраним за конкурсом на
посаду завідувача кафедри-професора кафедри логопедії з 01 вересня
2020 року.
2.3. Вважати Солощенко Вікторію Миколаївну, обраною за конкурсом на
посаду завідувача кафедри теорії та практики романо-германських мов з
01 вересня 2020 року.
2.4. Вважати Поляничко Анжелу Олександрівну, обраною за конкурсом на
посаду завідувача кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної
діяльності з 01 вересня 2020 року.
2.5. Вважати Бондаренко Юлію Анатоліївну, обраною за конкурсом на
посаду професора кафедри спеціальної та інклюзивної освіти з 01 вересня
2020 року.
3. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про стан
підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів та затвердження плану
на 2020 - 2021 навчальний рік»:
3.1. Інформацію першого проректора Пшеничної Л.В. щодо підсумків
проходження підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
університету у 2019-2020 навчальному році взяти до відома.
3.2. Звернути увагу завідувачів кафедр на проходження підвищення
кваліфікації
науково-педагогічними
працівниками,
що
сприяють
професійному зростанню працівника.
Завідувачі кафедр.
Постійно.
3.3. Урізноманітнити форми підвищення кваліфікації педагогічних, науковопедагогічних працівників та інших працівників, активно рекомендувати курси
з дистанційної форми навчання та розробити необхідне навчально-методичне
забезпечення.
Завідувачі кафедр.
Постійно.
3.4. Затвердити Програму семінару-практикуму «Інклюзивне навчання в
закладах вищої освіти» та рекомендувати його для проходження підвищення
кваліфікації науково-педагогічних працівників.
Завідувачі кафедр.
Протягом року.
3.5. Затвердити План підвищення кваліфікації та стажування професорськовикладацького складу університету на 2020-2021 навчальний рік.
4. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про зміни в
структурі університету»:
4.1. Перейменувати навчально-науковий інститут історії та філософії на
навчально-науковий інститут історії, права та міжнародних відносин
з 01 вересня 2020 року.

4.2. Директору навчально-наукового інституту (Подрез Ю.В.):
розробити та подати на затвердження вченою радою університету
Положення про навчально-науковий інститут історії, права та міжнародних
відносин, Положення про вчену раду та директорат навчально-наукового
інституту історії, права та міжнародних відносин у серпні 2020 року.
розробити та затвердити посадові інструкції для працівників навчальнонаукового інституту історії, права та міжнародних відносин 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 до
01 вересня 2020 року та подати їх до відділу кадрів.
4.3. Усім службам університету внести відповідні зміни до документації,
планово-фінансовому відділу (Герасименко Р.В.) - до штатного розпису
університету.
5. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про
затвердження Положень»:
5.1. Затвердити та ввести в дію з 01 вересня 2020 року:
Положення про ректорат Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка (додається).
Положення про системи забезпечення академічної доброчесності у
освітньо-науковій
діяльності
Сумського
державного
педагогічного
університету імені А.С. Макаренка (додається).
Положення про кафедру громадського здоров’я та медико-біологічних
основ фізичної культури Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка (додається).
5.2. Внести зміни до Положення про інституційний репозитарій (електронний
архів)
Сумського
державного
педагогічного
університету
імені А.С. Макаренка (eSSPUIR), затвердженого наказом № 363 від 26 вересня
2016 року:
Доповнити п.4.4. Фонди репозитарію містять такі типи видань:
підпунктом «Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти».
5.3. Вважати таким, що втратило чинність Положення про кафедру медикобіологічних основ фізичної культури, затвердженого наказом по університету
№ 499 від 12 грудня 2020 року.
6. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про
затвердження кандидатур здобувачів вищої освіти на призначення іменних
стипендій»:
6.1. Затвердити кандидатури здобувачів вищої освіти на призначення іменних
стипендій (список додається).
7. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про
затвердження квоти від структурних підрозділів університету та студентства
до нового складу вченої ради університету»:
7.1. Затвердити квоти від структурних підрозділів університету та студентства
до нового складу вченої ради університету:
17 осіб за посадами;

-

5 осіб від студентського самоврядування;
23 особи виборні представники:
- навчально-науковий інститут фізичної культури - 5 осіб;
- навчально-науковий інститут педагогіки і психології - 4особи;
- навчально-науковий інститут культури і мистецтв - 3 особи;
- навчально-науковий інститут історії та філософії - 2 особи;
- природничо-географічний факультет -2 особи;
- факультет іноземної та слов’янської філології - 3 особи;
- фізико-математичний факультет - 2 особи;
- навчальний відділ - 1 особа;
- центр забезпечення якості вищої освіти - 1 особа.
7.2. Керівникам структурних підрозділів, студентському самоврядуванню
провести засідання щодо обрання виборних представників до нового складу
вченої ради університету у серпні-вересні 2020 року.
8. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про
затвердження квоти від структурних підрозділів університету та студентства
до нового складу конференції трудового колективу університету»:
8.1. Затвердити квоти від структурних підрозділів університету та студентства
до нового складу конференції трудового колективу університету:
науково-педагогічні працівники - 153 особи (76,5%):
навчально-науковий інститут фізичної культури - 33 особи;
навчально-науковий інститут педагогіки і психології - ЗО осіб;
навчально-науковий інститут культури і мистецтв - 26 осіб;
навчально-науковий інститут історії та філософії - 10 осіб;
природничо-географічний факультет - 12 осіб;
факультет іноземної та слов’янської філології - 21 особа;
фізико-математичний факультет - 14 осіб;
навчальний відділ - 6 осіб;
відділ аспірантури та докторантури, організаційно-методичний відділ - 1
особа;
Студенти - ЗО осіб (15%);
Наукова бібліотека - 3 особи;
відділ соціальної та культурно-масової роботи - 1 особа;
інші працівники - 17 осіб (8,5%).
8.2. Керівникам структурних підрозділів, головам конференції трудових
колективів, студентському самоврядуванню провести засідання щодо обрання
делегатів до нового складу конференції трудового колективу університету у
серпні-вересні 2020 року.

9. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про
затвердження освітньо-професійних програм та навчальних планів
спеціальностей»:

9.1. Затвердити освітньо-професійні програми та навчальні плани
спеціальностей:
032 Історія та археологія для першого (бакалаврського) рівня;
012 Дошкільна освіта для другого (магістерського) рівня.
9.2. Затвердити навчальні плани підготовки аспірантів за спеціальностями:
011 Освітні, педагогічні науки;
014 Середня освіта (Спеціалізація 014.13 Музичне мистецтво);
015 Професійна освіта (Спеціалізація 015.39 Цифрові технології);
016 Спеціальна освіта;
017 Фізична культура і спорт;
025 Музичне мистецтво;
035 Філологія (Спеціалізація Українська література);
051 Економіка;
091 Біологія;
281 Публічне управління та адміністрування.
10. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про
затвердження результатів фахових семінарів»:
10.1. За результатами попередньої експертизи щодо апробації
дисертаційних досліджень затвердити результати
фахових семінарів
аспірантів четвертого курсу:
Д ата
10.06.20
12.06.20
16.06.20
17.06.20
18.06.20

П ІБ а с п ір а н т а
П о н о м а р е н к о Н а т ал ія
П е т р ів н а
Ч у р и ч к а н и ч Ір и н а
Е д у а р д ів н а
Ш е в ч е н к о А н а с т а с ія
С е р г іїв н а
Б е зу г л и й Д м и т р о
С е р г ій о в и ч
Т а р а б а н Ю р ій
В алентинович

Е к сп ер ти
С б р у є в а А .А .,
О г іє н к о О .І.

Н а у к о в и й к е р ів н и к
С е м е н о г О .М

С е м е н іх ін а О .В .,
Д е г т я р ь о в а Н .В .

Б о й ч е н к о М .А .

С б р у є в а А .А .,
Б о й ч е н к о М .А .
Ч а ш е ч н и к о в а О .С .,
Д е г т я р ь о в а Н .В .
О г іє н к о О .І.,
Б о й ч е н к о М .А .

Л о б о в а О .В .
С е м е н іх ін а О .В .
С б р у є в а А .А .

11. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про
затвердження рішення разової спеціалізованої вченої ради щодо присудження
наукового ступеня доктора філософії Чжан їн»:
11.1. На підставі публічного захисту 15 лютого 2020 р., результатів
таємного голосування та прийнятого висновку спеціалізована вчена рада
присуджує Чжан їн ступінь доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 - Освітні, педагогічні науки, Наказу
МОН «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від
14 травня 2020 р. та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки
України від 17 березня 2020 р. № 409» від 14 травня 2020 р. № 627.,

затвердити рішення разової спеціалізованої ради та видати диплом доктора
філософії Чжан Ін.
12. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про надання
рекомендації до друку та надання Грифу СумДПУ імені А.С. Макаренка»:
12.1. Рекомендувати до друку та надати Гриф Сумського державного
педагогічного університету імені А.С. Макаренка:
12.1.1. Монографіям:
Рудь О.М. Складні прикметники поетичної мови XX століття.
Монографія.
Довжинець І.Г. Суми. Середовище музичної класики. Монографія.
Прокопенко О.В., Омельяненко В.А. National development goals:
innovation framework. Колективна монографія.
Семеног О. М., Герман В.В; Громова Н.В., Рудь О.М., Ячменик М.М.,
Пономаренко Н.П., Левенок І.С., Величко Н., Сьоміна А. Формування
культуромовної особистості фахівця
в умовах неперервної освіти.
Колективна монографія.
12.1.2. Навчальним посібникам:
Багацька О.В., Коваленко А.М., Козлова В.В. Лінгвістичний довідник
наукового дослідження: практикум (англійською мовою).
Навчальний
посібник для студентів, магістрантів та аспірантів.
Лазоренко С.А., Балашов Д.І., Лазоренко С.С. Термінологія сучасних
силових одноборств та спортивної боротьби. Термінологічний словник.
12.1.3. Збірникам наукових праць та періодичним виданням СумДПУ:
Збірник матеріалів III Міжнародної дистанційної науково-методичної
конференції «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та
студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу
«ІТМ-2020» (квітень-травень 2020 р., Сум ДПУ імені А.С. Макаренка,
м. Суми / упорядн. Чашечникова О.С.).
13. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про
затвердження тем дисертаційних досліджень та індивідуальних планів
навчальної і наукової роботи аспірантів-іноземців першого курсу»:
13.1. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта першого року
навчання Лі Хуасінь у такому формулюванні: «Європейське фортепіанне
мистецтво: виконавсько-стильові тенденції другої половини XX століття».
(Спеціальність 025 Музичне мистецтво).
Науковий керівник: к.мист., доцент Антонець О.А.
13.2. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта першого року
навчання Сюнь Юань у такому формулюванні: «Вокальна імпровізація в попмузиці другої половини XX століття». (Спеціальність 025 Музичне
мистецтво).
Науковий керівник: к.мист., доцент Антонець О.А.

14. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про
уточнення тем дисертаційних досліджень»:
14.1. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта четвертого року
навчання Сіденко Юлії Олександрівни у такому формулюванні:
«Педагогічні умови формування пізнавальної готовності старших
дошкільників з розладами аутистичного спектру до навчальної діяльності».
(Спеціальність 016 Спеціальна освіта).
Науковий керівник: д.пед.н., професор Бондаренко Ю.А
14.2. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта четвертого року
навчання Курєнкової Анни Володимирівни у такому формулюванні:
«Формування
соціально-комунікативної
компетентності
старших
дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку засобами сюжетнорольової гри». (Спеціальність 016 Спеціальна освіта).
Науковий керівник: к.пед.н., доцент Колишкін О.В.
15. Керівникам структурних підрозділів та відповідальним за виконання
рішень вченої ради забезпечити виконання завдань у визначені строки.
16. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Перший проректор

Л.В. Пшенична

