Дата
1.
31 серпня
2021 року

2.

3.

4.

Вчена рада Університету
Відповідальний
Зміст заходу
за підготовку
Про підсумки роботи Університету у
2020-2021
навчальному
році
та
Лянной Ю.О.
стратегічні завдання розвитку на 20212022 навчальний рік
Про затвердження Плану роботи
Ректор
Університету на 2021-2022 навчальний
Лянной Ю.О.
рік
Про організацію освітнього процесу у
Перший
2021-2022 навчальному році.
проректор
Пшенична Л.В.
Про встановлення ліміту стипендіатів
Лянной Ю.О.
академічної стипендії

5. Про стан готовності навчальноматеріальної бази університету до
організованого
початку
2021-2022
навчального року
27 вересня
2021 року

Штика Ю.М.

Доповідач
УстименкоКосоріч О.А.,
Подрєз Ю.В.
Проректори

Пшенична Л.В,
Кудріна О.Ю.
Король А.П.
Директори
навчальнонаукових
інститутів/дека
ни факультетів
Ячменик М.М.,
Томенко О.А.,
Семеног О.М.

1. Про
результати
рейтингового
оцінювання
діяльності
науковопедагогічних працівників у 2020-2021
навчальному році

Перший
проректор
Пшенична Л.В.

2. Про завдання кафедр, навчальнонаукових інститутів та факультетів
щодо
посилення
міжнародної
діяльності університету та академічної
мобільності
учасників
освітнього
процесу

Ректор
Лянной Ю.О., Дєнєжніков С.С.,
Проректори: Мартиненко Д.В.
Пшенична Л.В.,
Кудріна О.Ю.

3. Звіт директора навчально-наукового
інституту 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 20162021 роках та виконання умов
контракту

Директор
Поляничко А.О.,
навчальноКозлова О.Г.,
наукового
Кузікова С.Б.
інституту
педагогіки і
психології
Кондратюк С.М.

1

25 жовтня
2021 року

1. Звіт директора навчально-наукового
інституту культури і мистецтв щодо
забезпечення
якості
підготовки
фахівців, реалізації завдань щодо
формування контингенту здобувачів
вищої освіти, формування якісного
складу науково-педагогічних кадрів,
результативності
творчо-мистецької
діяльності та
розвитку наукових
досліджень у 2016-2021 роках та
виконання умов контракту
2. Звіт директора навчально-наукового
інституту історії, права та міжнародних
відносин щодо забезпечення якості
підготовки фахівців, реалізації завдань
щодо
формування
контингенту
здобувачів вищої освіти, формування
якісного складу науково-педагогічних
кадрів,
результативності
творчомистецької діяльності та
розвитку
наукових досліджень у 2016-2021 роках

Фоломєєва Н.А.,
Завялова О.К.

Директор
навчальнонаукового
інституту
історії, права
та
міжнародних
відносин
Подрєз Ю.В.

1. Стан реалізації Стратегії

29
листопада
2021 року

розвитку
Університету на 2020-2030 роки в
частині
активізації
залучення
роботодавців, стейкхолдерів та інших
представників
закладів
освіти,
культури, спорту, менеджменту різного
рівня тощо до солідарної практичноорієнтованої підготовки фахівців

Директор
навчальнонаукового
інституту
культури і
мистецтв
УстименкоКосоріч О.А.

2. Схвалення

цільової
Комплексної
програми
«Енергоефективний
СумДПУ»
та
завдання
щодо
раціонального
використання
енергетичних ресурсів

виклики та перспективи
роботи Центру професійно-кар’єрної
орієнтації та вступу на навчання та
вступної кампанії 2021 року

Ректор
Кондратюк С.М.,
Лянной Ю.О.,
Лянной М.О.
перший
проректор
Пшенична Л.В.

Проректор з
науковоЛук’яненко О.С.,
педагогічної
Цапенко М.Д.,
роботи та
Тимченко В.В.
розвитку
інфраструктури
Штика Ю.М.

3. Підсумки,

20 грудня
2021 року

Урочисте засідання вченої ради з нагоди
97 річниці від дня заснування
університету

2

Леоненко Я.В., Коваленко А.М..
Іонова І.М.
Каленик М.В.
Проректор з
науковопедагогічної
(виховної та
соціальної)
роботи
Заікіна Г.Л.

Оргкомітет

27 грудня
2021 року

1. Стан та завдання щодо підвищення
ефективності
підготовки
науковопедагогічних кадрів та діяльності
спеціалізованих вчених рад
2. Стан, виклики та перспективи у роботі
університету щодо
забезпечення
безпеки життєдіяльності учасників
освітнього процесу, задоволеності їх
умовами праці і навчання

31 січня
2022 року

1. Фінансове забезпечення університету:
стан, виклики, перспективи та завдання
щодо розвитку системи надання та
задоволення попиту на додаткові платні
послуги
2. Ухвалення річного фінансового звіту за
2021 рік та фінансового плану на 2022
рік, у тому числі визначення обсягу
коштів, які є основою студентського
самоврядування

28 лютого
2022 року

1. Спільне
засідання
вченої
ради
університету та Конференції трудового
колективу: Звіт ректора університету
про виконання умов контракту у 2021
році.

2. Про стан, перспективи та завдання
діяльності
університету
щодо
розвитку
студентського
самоврядування
та
вдосконалення
молодіжної політики
1. Стан та перспективи щодо створення

28 березня
2022 року

відповідних умов з оздоровлення
співробітників та здобувачів вищої
освіти

2. Перспективи

діяльності навчальнонаукового центру Ботанічний сад
Сумського державного педагогічного
університету імені А.С. Макаренка у
3

Проректор з
науковоЄлецька О.В.
педагогічної
Сбруєва А.А.,
(наукової)
Семеніхіна О.В.
роботи
Кудріна О.Ю.
Проректор з
науковоМіхєєнко Т.М.,
педагогічної
Яковенко М.І.
роботи та
розвитку
інфраструктури
Штика Ю.М.
Ректор
Лянной Ю.О.,
Головний
бухгалтер
Король А.П.,
Живодьор В.Ф

Король А.П.,
Герасименко Р.В.,

Міронець Л.П.,
Кондратюк С.М.

Ректор
Лянной Ю.О.

Король А.П.,
Герасименко Р.В.

Ректор
Лянной Ю.О.

Проректори,
керівники
навчальних
структурних
підрозділів

Проректор з
науковопедагогічної
(виховної та
соціальної)
роботи
Заікіна Г.Л.
Проректор з
науковопедагогічної
роботи та
розвитку
інфраструктури
Штика Ю.М.
Декан
природничогеографічного

Студентський
ректор
Кондратюк С.М.,
УстименкоКосоріч О.А.,
Подрєз Ю.В.
Заікіна Г.Л.,
Каравай І.М.,
Говорун О.В.

Директор
Ботанічного
саду

проведенні комплексних наукових
досліджень, навчальної, екскурсійної та
природоохоронної роботи
3. Про редакційно-видавничу діяльність
професорсько-викладацького
складу
університету

26 квітня
2022 року

1. Наукова бібліотека як інструмент
нового рівня для задоволення потреб
користувачів
2. Післядипломна освіта: університетшкола:
 нові виклики, нові завдання,
нові напрями діяльності, досвід
комунікативної взаємодії;
 формування
інфомедійної
грамотності
в
умовах
неперервної освіти

30 травня
2022 року

22 червня
2022 року

1. Урочисте засідання вченої ради з
нагоди Дня Науки:
- Стан та перспективи розвитку наукової
діяльності університету;
- Підвищення публікаційної діяльності
професорсько-викладацького
складу
університету;
- Організація конкурсу щодо заохочення
за наукові публікації у науко метричних
базах Scopus тa Web of Sciense
- Перспективи
розвитку молодіжної
науки
- Вшанування науковців
2. Шляхи
удосконалення іміджевої
політики університету
в контексті
реалізації
Стратегії
розвитку
університету на 2020-2030 роки
1. Результативність
роботи
освітньої
діяльності університету у 2021-2022
навчальному році
3. Про встановлення ліміту стипендіатів
академічної стипендії здобувачів вищої
освіти на 2022-2023 навчальний рік та
призначення стипендій Президента
України, Верховної ради України,
голови облдержадміністрації
4. Стан виконання рішень вченої ради
університету у 2021-2022 навчальному
році

4

факультету
Міронець Л.П.
Проректор з
науковопедагогічної
(наукової)
роботи
Кудріна О.Ю.,
Директор
Наукової
бібліотеки
Железняк І.О.

Кугуєнко В.О.,
Моцак С.І.,
Бермудес Д.В.

Завідувачі
кафедр

Перший
Кондратюк С.М.,
проректор
УстименкоПшенична Л.В.
Косоріч О.А.,
Семеног О.М.
Подрєз Ю.В.
Каленик М.В.
Коваленко
А.М.
Лянной Ю.О..
Проректори
Кудріна О.Ю.,
Заікіна Г.Л.

Завідувачі
випускових
кафедр

Ректор
Лянной Ю.О.,
проректор
Заікіна Г.Л.

Керівники
навчальних
структурних
підрозділів

Ректор
Лянной Ю.О.

Пшенична Л.В.,
Король А.П.

Учений
секретар
Скиба О.О.

Проректори

