МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ 1 НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені А. С. МЛКАРЕНКА

НАКАЗ
24 лютого 2020 року

м. Суми

Про введення в дію рішень
вченої ради університету
від 24 лютого 2020 року

На виконання ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», рішення вченої
ради університету від 24 лютого 2020 року, протокол № 8
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 Хворостіні Юрію Вячеславовичу по
кафедрі математики.
2. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Виховна робота
в університеті: стан та шляхи її удосконалення»:
2.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи Шейка В.І.,
практичного психолога Руденко В.Г., фахівця відділу соціальної та культурномасової роботи Ільченка Я.О. «Виховна робота в університеті: стан та шляхи її
удосконалення» взяти до відома.
2.2. Виховну роботу в університеті визнати задовільною.
2.3. Активізувати виховну роботу в неформальній освіті, яка проводиться на
базі університету.
Заступники
директорів
навчальнонаукових інститутів/деканів факультетів з
виховної роботи.
І Іосгійно.
2.4. Активізувати віддзеркалення виховного процесу на сайті університету та
у соціальних мережах.
Сектор розробки та підтримки веб-сайту,
відділ соціальної та культурно-масової
роботи, заступники директорів

навчально-наукових
інститутів/деканів
факультетів з виховної роботи.
Постійно.
3. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Стан
дотримання академічної доброчесності професорсько-викладацьким складом
та здобувачами вищої освіти»:
3.1. Інформацію першого проректора Пшеничної Л.В., проректора з науковопедагогічної роботи Шейка В.І. «Стан дотримання академічної доброчесності
професорсько-викладацьким складом та здобувачами вищої освіти» взяти до
відома.
3.2. Створити у структурі репозитарію зібрання кваліфікаційних випускних
робіт здобувачів вищої освіти у фонді колекцій кафедр.
Директор Наукової бібліотеки.
Березень 2020 року.
3.3. Внести доповнення до Положення про електронний
репозитарій
академічних текстів студентів та аспірантів Сумського державного
педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
Директор Наукової бібліотеки,
завідувачі кафедр.
Березень 2020 року.
3.4. Завідувачам випускових кафедр забезпечити:
- формування бази випускних кваліфікаційних робіт бакалаврського і
магістерського рівнів в спеціальному розділі репозиторію Університету
починаючи з випуску 2020 року;
- перевірку кваліфікаційних робіт бакалаврського і магістерського рівнів в
інформаційній системі «Плагіат» та інших визначених Університетом
незаборонених в Україні.
Завідувачі кафедр.
Постійно.
3.5. Організувати проведення семінарів з метою доведення порядку та
ознайомлення з досвідом перевірки текстових документів на ознаки плагіату з
використанням інформаційної системи «Плагіат».
Голова Комісії з етики та
академічної доброчесності.
Березень-квітень 2020 року.
3.6. Затвердити заходи спрямовані на подальший розвиток в Університеті
системи запобігання та виявлення академічного плагіату та забезпечення
дотримання принципів та правил академічної доброчесності:
3.6.1. Забезпечити обговорення на засіданнях кафедр та введення в дію
Кодексу академічної доброчесності Сумського державного педагогічного
університету імені А.С. Макаренка.
Завідувачі кафедр.
Березень 2020 року.

3.6.2. Науково-методичній раді Університету (Пшенична Л.В.):
- забезпечити подальший розвиток нормативно-правової бази
Університету щодо запобігання та виявлення академічного плагіату та
забезпечення дотримання принципів та правил академічної доброчесності
усіма учасниками освітнього процесу: рейтинг стипендіального забезпечення
студентів, посадові інструкції науково-педагогічних працівників, умови
контракту, інші;
Постійно.
- підготувати пропозиції щодо включення до освітніх програм на
бакалаврському, магістерському рівнях, і на рівні підготовки докторів
філософії питань запобігання та виявлення академічного плагіату та
забезпечення дотримання принципів та правил академічної доброчесності.
Квітень 2020 року.
3.6.3. Включити до плану роботи кураторів інформування студентів про
заходи щодо запобігання та виявлення академічного плагіату та забезпечення
дотримання принципів та правил академічної доброчесності, що
запроваджуються в Університеті.
Декани факультетів/директори
навчально-наукових інститутів.
Постійно.
3.6.4. Включити до Планів роботи науково-методичних комісій питання
запровадження системи запобігання та виявлення академічного плагіату та
забезпечення дотримання принципів та правил академічної доброчесності
усіма учасниками освітнього процесу.
Голови науково-методичних комісій.
3.6.5. Директорам навчально-наукових інститутів, деканам факультетів на
засіданнях вчених рад у червні 2020 року розглянути питання щодо
дотримання норм та принципів академічної доброчесності учасниками
освітнього процесу.
3.6.6. Посилити вимоги щодо видань науково-педагогічних працівників, яким
рекомендовано надавати гриф вченої ради Університету.
Проректор з науково-педагогічної роботи.
Постійно.
3.6.7. При створенні наукових та науково-методичних текстів дотримуватись
вимог академічної доброчесності.
Науково-педагогічні працівники,
здобувані вищої освіти.
Постійно.
3.6.8. Рецензентам та експертам наукових та науково-методичних праць
посилити
відповідальність
за дотримання
принципів
академічної
доброчесності в експортованих і рецензованих роботах.
Постійно.

3.6.9. Започаткувати
доброчесність».

випуск

інформаційного

бюлетеня

«Академічна

Центр забезпечення якості
Вищої освіти.
Травень 2020 року.
3.6.10. Розглянути на засіданні науково-методичної ради питання щодо
основних видів порушень академічної доброчесності учасниками освітнього
процесу Університету.
Жовтень 2020 року.
4. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про
затвердження тематичних планів НДР Університету»:
4.1. Включити до тематичного плану наукових досліджень і розробок, які
виконуватимуться СумДПУ імені А. С. Макаренка в 2020 році за рахунок
коштів державного бюджету, проекти молодих вчених:
«Інституційно-технологічне проектування інноваційних мереж для
системного забезпечення національної безпеки України». Керівник: канд.
екон. наук, доцент Омельяненко В. А. Обсяг фінансування на 2020 рік 352,761 тис. грн.;
«Розробка науково-методичних засад та практичного інструментарію
оцінювання комерційних (ринкових) перспектив товарних інновацій».
Керівник проекту: канд. екон. наук Нагорний Євген Ігорович. Обсяг
фінансування на 2020 рік - 795,223 тис. грн.
4.2. Затвердити тематичний план колективних кафедральних науководослідних робіт на 2020 рік (додається).
5. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про
затвердження Положень»:
5.1. Затвердити та ввести в дію з 01 березня 2020 року:
Положення про вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої
освіти
Сумського
державного
педагогічного
університету
імені А.С. Макаренка (додається).
Положення про раду роботодавців Сумського державного педагогічного
університету імені А.С. Макаренка (додається).
Положення про навчально-методичний кабінет комп’ютерних та
інформаційних технологій навчально-наукового інституту педагогіки і
психології (додається).
Направити для погодження конференції трудового колективу
Університету Статут Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка.
5.2. Внести зміни до Положення про аспірантуру та докторантуру Сумського
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, ухваленого
рішенням вченої ради університету 30 вересня 2019 року, протокол № 2,
затвердженого наказом по університету № 420 від 30 вересня 2019 року,
розділу І «Загальні положення»:
п.1.1. викласти у такій редакції: «Візія. Аспірантура та докторантура
СумДПУ імені А.С. Макаренка є структурним підрозділом Університету, який

забезпечує освітньо-наукові та наукові програми відповідно до стандартів ЄС,
потреб Індустрії 4.0 та вимог Суспільства 5.0 і відповідає інтересам
інноваційного розвитку на національному (регіональному, державному) та
світовому рівнях.
Місія. Підготовка кваліфікованих фахівців на третьому (освітньо-науковому)
та науковому рівнях вищої освіти до самостійної науково-дослідницької,
педагогічної, методичної, організаційно-управлінської діяльності, які
володіють високим рівнем академічної культури, здатні здійснювати вагомий
внесок у розвиток українського суспільства.
Мета. Забезпечення Університету, закладів освіти Сумського регіону та
України науковими і науково-педагогічними кадрами вищої кваліфікації, які
мають високий рівень професійної компетентності в галузі освіти, культури і
мистецтв, фізичної культури і спорту, біології, філології, економіки та
управління і є конкурентоспроможними на національному й міжнародному
ринку праці. Важливим пріоритетом діяльності аспірантури є просування
позитивного іміджу Університету як провайдера якісних освітньо-наукових
послуг».
п. 1.1. вважати п. 1.2.
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:
Монографіям одноосібн нм:
Майковська В.І. Формування підприємницької компетентності
майбутніх фахівців готельно-ресторанного і туристичного бізнесу: теорія і
практика.
Козлов Д.О. Інноваційна культура майбутнього керівника закладу
загальної середньої освіти: теорія та методика розвитку. Науковий редактор
Сбруєва А.А.
Монографіям колективинм:
Титович А.О., Томенко О. А., Головненко О.І., Востоцька І.Ф.
Індивідуалізація тренувального процесу на основі врахування психічного
стану спортсменів.
Дошкільна та початкова освіта в сучасному педагогічному просторі. За
загальною редакцією О.В. Лобової, С.М. Кондратюк.
Формування предметних компетентностей майбутніх вчителів фізики та
математики засобами та технологіями сучасного освітнього середовища. За
редакцією Завражної О.М., Салтикової А.І.

Нав ч ал ь н им и осіби икам:
Майковська В.І. Інтерактивні технології навчання (на прикладі
дисципліни «Торгівельне підприємництво»): навчально-методичний посібник.
Наук, редактор О.М. Семеног.
Божко 1.С. Стилістика французької мови. (Stylistique Franqaise).
Навчально-методичний посібник для студентів IV курсу(французькою
мовою).
Технології соціальної роботи і соціальної допомоги в умовах
трансформаційного періоду. Навчально-методичний посібник. За загальною
редакцією Поляничко А.О., Кирилюк А.В.
Збірникам
наукових
праць
та
періодичним
виданням
СумДПУ імені А.С. Макаренка:
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 2 (96),
2020 р.
Наукові пошуки. Збірник наукових праць молодих учених. Випуск 17,
2020 р.
7. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про
затвердження тем дисертаційних досліджень та індивідуальних планів
навчальної і наукової роботи аспіран гів-іноземців першого року»:
7.1. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта першого року
навчання Чу їн у такому формулюванні: «Організаційно-педагогічні засади
підготовки майбутніх учителів російської мови та літератури у педагогічних
закладах вищої освіти України (друга половина XX - початок XXI ст.)».
(Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки).
Науковий керівник: д.пед.н., професор Бугрій В.С.
8. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про уточнення
тем дисертаційних досліджень»:
8.1. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки першого року
навчання Матвієнко Валерії Едуардівни у такому формулюванні: «Творчість
Бориса Гуменюка: проблематика, поетика, жанрова своєрідність».
(Спеціальність 035 Філологія (Українська література)).
Науковий керівник: д.філол.н., професор Горболіс Л.М.
9. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про
затвердження додаткових програм для складання кандидатського іспиту зі
спеціальності 17.00.03 - Музичне мистецтво»:
9.1. Затвердити додаткову програму для складання кандидатського іспиту за
спеціальністю 17.00.03 - Музичне мистецтво для здобувана Борисенко Т.В.
10. Керівникам структурних підрозділів та відповідальним за виконання
рішень вченої ради забезпечити виконання завдань у визначені строки.
1 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Ректор

Ю. О. Лянной

