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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені А. С. МАКАРЕНКА
НАКАЗ
31 травня 2021 року

м. Суми

№

Про введення в дію рішень
вченої ради університету
від 31 травня 2021 року
На виконання ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», рішення вченої
ради університету від 31 травня 2021 року, протокол № 12
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про відзначення Дня
науки в Університеті»:
1.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної (наукової) роботи
Кудріної О.Ю., голови наукового товариства студентів, аспірантів,
докторантів та молодих учених Університету Омельяненка В.А. «Про
відзначення Дня науки в Університеті» взяти до відома.
1.2. Звернути увагу керівників структурних підрозділів на необхідність
врахування основних засад «Положення про проведення наукових заходів на
базі
Сумського
державного
педагогічного
університету
імені А.С. Макаренка» (ухваленого рішенням вченої ради університету та
затвердженого наказом № 166 від 02.04.2020р.) при організації та проведенні
наукових заходів.
Директори навчально-наукових
інститутів/декани факультетів, завідувачі
кафедр,
завідувач
методичноорганізаційного відділу.
Постійно.
1.3. Вважати обов’язковим залучення Наукового товариства студентів,
аспірантів, докторантів та молодих учених університету до організації та
проведення наукових заходів для студентів та молодих учених всіх рівнів.
Директори навчально-наукових
інститутів/декани факультетів, завідувачі
кафедр,
завідувач
методичноорганізаційного відділу.
Постійно.

1.4. Вважати обов’язковим для кожної кафедри підготовку студентів до участі
у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.
Директори навчально-наукових
інститутів/декани факультетів, завідувачі
кафедр,
завідувач
методичноорганізаційного відділу.
Постійно.
2. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про зміни у структурі
Університету»:
2.1. Реорганізувати шляхом поділу кафедри германської філології на кафедру
із забезпечення викладання англійської філології та часткового приєднання
напряму германської філології до кафедри теорії та практики романогерманських мов з 01 вересня 2021 року.
2.2. Надати назву кафедрі із забезпечення викладання англійської філології кафедра англійської філології та лінгводидактики.
2.3. Укомплектувати кафедру англійської філології та лінгводидактики
науково-педагогічними працівниками відповідно до профілю кафедри.
2.4. Укомплектувати кафедру теорії та практики романо-германських мов із
числа працюючих працівників кафедри та шляхом переміщення науковопедагогічних працівників кафедри германської філології відповідно до
профілю кафедри.
2.5. В.о. завідувача кафедри англійської філології та лінгводидактики:
- розробити та подати на затвердження вченою радою університету
Положення про кафедру англійської філології та лінгводидактики у червні
2021 року;
- розробити та затвердити посадові інструкції працівників кафедри 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 2021 року.
2.6. Усім службам університету внести відповідні зміни до документації,
планово-фінансовому відділу (Герасименко Р.В.) - до штатного розпису
університету.

3. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про надання
рекомендації до друку та надання Грифу СумДПУ імені А.С. Макаренка»:
3.1. Рекомендувати до друку та надати Гриф Сумського державного
педагогічного університету імені А.С. Макаренка:
3.1.1. Монографіям:
Кулик Н. А. Корекція фізичного стану дошкільників 5-6 років з
використанням елементів легкої атлетики.
Німенко Н. А., Кириленко Н. І. Барокові риси в українських літописах
XVIII століття.
Красілов А. Д. Професійна підготовка фахівців фізичної культури і
спорту: аналіз досвіду та інновацій.
Теорія та методика дошкільної і початкової освіти в сучасному
інноваційному просторі. За заг. редакцією О. В. Лобової, С. М. Кондратюк.
Логопедично-реабілітаційний
супровід
дітей
із
порушеннями
психофізичного розвитку. Колектив авторів: А. І. Кравченко, Л. В. Мороз,
Л. Л. Стахова, О. В. Ласточкіна, К. О. Зелінська-Любченко.
3.1.2. Навчальним посібникам:
Мартиненко О. В., Чкана Я. О. Диференціальні рівняння першого
порядку.
Кондратюк С. М. Анатомія, патологія дітей з основами валеології.
Юрченко А. О., Удовиченко О. М. Основи веб-технологій та веб-дизайну.
Інформаційні
технології:
інфографіка.
Колектив
авторів:
Семеніхіна О. В., Шамоня В. Г., Удовиченко О. М., Юрченко А. О.
Аналітичні основи публічного управління: практикум. За загальною
редакцією Божкової В. В., Омельяненка В. В.
Публічне управління на регіональному рівні. Укладачі: Саламатов В. О.,
Мартиненко В. О.
Інновації у публічному управлінні. Укладачі: Кудріна О. Ю.,
Божкова В. В.
3.1.3. Навчально-методичним посібникам:
Божко І. С., Баранцев Я. А. Лексикологія французької мови.
3.1.4. Методичним рекомендаціям:
Рухливі ігри та методика викладання (укладач Максименко Л. М.).
Правове забезпечення професійної діяльності: методичні рекомендації
для студентів спеціальності 011 освітні, педагогічні науки (укладач КоржУсенко Л. В.)
Методичні вказівки до проведення виробничої практики з біології для
студентів спеціальності 091 Біології (укладачі Торяник В. М., Міронець Л. П.).
Методичні рекомендації щодо підготовки студентів до семінарських
занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи наукових
досліджень» (укладач Авхутська С. О.)
Методичні рекомендації «Самостійна робота студентів з курсу
«Педагогіка» (укладач Чернякова Ж. Ю.)

Методичні рекомендації щодо написання та захисту кваліфікаційних
робіт для здобуття освітнього рівня ступеня «Магістр» для студентів
спеціальності 023 - Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація (укладачі Зав’ялова О. К., Брижаченко Н. С.).
Методичні рекомендації «Розвиток силових якостей у дівчат старшої
школи на уроках фізичної культури методом колового тренування» (укладач
Скачедуб Н. М.).
3.1.5. Збірникам наукових праць та періодичним виданням СумДПУ:
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 5(109),
2021 р.
Збірка матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи».
Збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції
«Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та
національний досвід».
Матеріали науково-практичної конференції молодих учених «Сумщина
в історико-філологічному вимірі».
Матеріали IX Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми
дослідження довкілля».
Збірник наукових праць «Наукові записки Сумського державного
педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Географічні науки. Том 2.
Випуск 2».
Збірник наукових праць «Молодь у психології: етнічна самосвідомість
та міжетнічна взаємодія».
Збірник наукових праць «Корекційна та інклюзивна освіта очима
молодих науковців» Випуск 9.
Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції
«Цифрові технології в процесі підготовки спортсменів в умовах формального і
неформального навчання».
Збірник наукових праць «Актуальні питання природничо-математичної
освіти». Випуск №1(17).2021.
4. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про затвердження
освітньо-професійних програм»:
4.1. Затвердити освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти:
освітньо-професійну програму «Фізична культура і спорт» за
спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» галузі знань 01
Освіта/Педагогіка;
освітньо-професійну програму «Фізична терапія, ерготерапія» за
спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія галузі знань 22 Охорона
здоров’я;
освітньо-професійну програму «Спеціальна освіта (Логопедія)» за
спеціальністю 016 Спеціальна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка;

освітньо-професійну
програму
«Спеціальна
освіта
(Олігофренопедагогіка)» за спеціальністю 016 Спеціальна освіта галузі знань
01 Освіта/Педагогіка;
освітньо-професійну програму «Початкова освіта» за спеціальністю 013
Початкова освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка;
освітньо-професійну програму «Комп’ютерні науки» за спеціальністю
122 Комп’ютерні науки галузі знань 12 «Інформаційні технології»;
освітньо-професійну програму Середня освіта «Інформатика» за
спеціальністю 014 Середня освіта, предметною спеціалізацією 014.09 Середня
освіта (Інформатика) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.
4.2. Затвердити освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня
вищої освіти:
освітньо-професійну
програму
«Публічне
управління
та
адміністрування» за спеціальністю 281 Публічне управління та
адміністрування галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»;
освітньо-професійну програму Середня освіта (Інформатика)
за
спеціальністю 014 Середня освіта, предметною спеціалізацією 014.09 Середня
освіта (Інформатика) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка;
освітньо-професійну програму«Фізична терапія, ерготерапія» за
спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія галузі знань 22 Охорона
здоров’я;
освітньо-професійну програму «Спеціальна освіта (Логопедія)» за
спеціальністю 016 Спеціальна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка;
освітньо-професійну програму «Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка.
Сурдопедагогіка)» за спеціальністю 016 Спеціальна освіта галузі знань 01
Освіта/Педагогіка;
освітньо-професійну
програму
«Спеціальна
освіта
(Олігофренопедагогіка. Логопедія)» за спеціальністю 016 Спеціальна освіта
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.
5. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про затвердження
навчальних планів»:
5.1. Затвердити навчальні плани за освітньо-професійними програмами
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
Фізична терапія, ерготерапія;
Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка);
Спеціальна освіта (Логопедія);
Початкова освіта;
Комп’ютерні науки;
Середня освіта (Інформатика);
Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова);
Фізична культура і спорт;
Музичне мистецтво (скорочений термін навчання).
5.2. Затвердити навчальні плани за освітньо-професійними програмами
другого (магістерського) рівня вищої освіти:

Публічне управління та адміністрування;
Середня освіта (Інформатика);
Фізична терапія, ерготерапія;
Спеціальна освіта (Логопедія);
Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка);
Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія).
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 червня 2021 року:
- Порядок прийому осіб, які проживають на тимчасово окупованій території
Автономної республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій
території окремих районів Донецької та Луганської областей, території
населених пунктів на лінії зіткнення для здобуття вищої освіти у Сумському
державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка (додається).
- Положення про роботу освітнього Центру «Донбас-Україна» в Сумському
державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка (додається).
- Положення про роботу освітнього Центру «Крим-Україна» в Сумському
державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка (додається).
6.2. Вважати таким, що втратило чинність Положення про роботу освітнього
Центру «Донбас-У країна» в Сумському державному педагогічному
університеті імені А. С. Макаренка, затвердженого розпорядженням по
університету № 32 від 31 липня 2020 року.
6.3. Вважати таким, що втратило чинність Положення про роботу освітнього
Центру «Крим-Україна» в Сумському державному педагогічному університеті
імені А. С. Макаренка, затвердженого розпорядженням по університету № 32
від 31 липня 2020 року.
7. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про зміну рецензентів
попередньої експертизи дисертаційних досліджень здобувачів наукового
ступеня доктора філософії»:
7.1. Змінити рецензентів попередньої експертизи дисертаційних досліджень
здобувачів наукового ступеня доктора філософії відповідно до списку
(додається).
8. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про
затвердження рецензентів для попередньої експертизи щодо апробації
дисертаційних досліджень на здобуття ступеня доктора філософії»:
8.1. Затвердити рецензентів для попередньої експертизи щодо апробації
дисертаційних досліджень на здобуття ступеня доктора філософії відповідно
до списку (додається).
9. Керівникам структурних підрозділів та відповідальним за виконання рішень
вченої ради забезпечити виконання завдань у визначені строки.
10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Ректор

Юрій ЛЯННОЙ

