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

м. Суми

№

і С-Ь

Про введення в дію рішень
вченої ради університету
від 29 березня 2021 року
На виконання ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», рішення вченої
ради університету від 29 березня 2021 року, протокол № 10
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про обрання на посади
науково-педагогічних працівників»:
1.1. Вважати Шейка Віталія Ілліча, обраним за конкурсом на посаду
професора кафедри біології людини і тварин.
1.2. Вважати Кучука Андрія Миколайовича, обраним за конкурсом на
посаду професора кафедри права та методики викладання правознавства.
1.3. Вважати Сокирську Владилену Володимирівну, обраною за конкурсом
на посаду професора кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та
методики навчання історичних дисциплін на 0,5 ставки.
2. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Інформаційно-рекламна
стратегія Університету»:
2.1. Інформацію першого проректора Пшеничної Л.В. «Інформаційнорекламна стратегія Університету» взяти до відома.
2.2. Підготувати перелік пріоритетних напрямів інформаційно-рекламної
діяльності на наступний навчальний рік для різних цільових аудиторій з
визначенням основних інформаційних тем, форм та методів втілення у
комунікативні повідомлення, можливих каналів донесення інформації тощо
для використання структурними підрозділами Університету в інформаційнорекламній діяльності протягом року.
Проректори,
керівники
структурних
підрозділів Університету.
До 01 червня 2021 року.

2.3. З метою позиціонування та інформаційно-рекламної діяльності
сформувати власний бренд, що спирається на цікаві для стейкхолдерів
розробки і можливості, враховує особливість та привабливість освітніх
програм для абітурієнтів, підкреслює специфічні якості випускників та їх
успішність.
Директори навчально-наукових інститутів,
декани факультетів.
До 01 липня 2021 року
2.4. Розробити та впровадити план заходів представлення діяльності
Університету в закордонному інформаційному просторі для формування
міжнародного визнаного бренду та посилення позицій Університету,
враховуючи при цьому можливості членства у міжнародних університетських
асоціаціях та інших партнерських організаціях, участь у міжнародних
грантових проектах, донесення інформації до закордонної аудиторії за
допомогою таргетованої реклами, домовленості про співпрацю з діаспорними
медіа тощо.
Перший
проректор
Пшенична
Л.В.,
начальник відділу міжнародних зв’язків
Дєнєжніков С.С., начальник відділу
веб-технологій Івченко В.О.
До 01 червня 2021 року.
2.5.
Започаткувати
щорічний
Молодіжний
фестиваль
реклами
«Університетські барви» з метою покращення висвітлення освітньої і наукової
діяльності Університету.
Проректори, студентське самоврядування.
Жовтень 2021 року.
2.6. Визначити наступні заходи в галузі інформаційно-рекламної діяльності
Університету:
2.6.1. Посилити увагу щодо організації більш якісної інформаційно-рекламної
діяльності в підпорядкованих підрозділах та визначити відповідальну особу в
галузі інформаційно-рекламної діяльності свого підрозділу.
Директори
навчально-наукових
інституті в/декани факультетів, завідувачі
кафедр, керівники структурних підрозділів.
До 01 травня 2021 року.
2.6.2. Розробити рекомендації щодо нових форматів проведення масових
заходів в режимі он-лайн, а саме: он-лайн зустрічі, концерти, виступи у відео
студії, відеозаписи вітань тощо, з урахуванням кадрового та технічного
забезпечення для їх проведення, визначити правила їх реалізації.
Проректор
з
науково-педагогічної
(соціальної та виховної роботи) Заікіна Г.Л.,
начальник
відділу
веб-технологій
Івченко В.О.
До 01 травня 2021 року.

2.6.3. Розробити проекти он-лайн-квестів та АаьЫгор з тематики
життєдіяльності університету для школярів.
Проректор
з
науково-педагогічної
(соціальної та виховної роботи) Заікіна Г.Л.,
начальник
відділу
веб-технологій
Івченко В.О.
До 01 травня 2021 року.
2.6.4. Передбачити розробку проекту налагодження в Університеті системної
роботи з он-лайн маркетингу для вирішення питань покращення позицій сайту
в пошукових системах, репутаційного менеджменту у медіа-просторі,
просування продуктів та сервісів у віртуальному просторі, залучення нових
користувачів та підвищення їх інтересу до Університету тощо.
Начальник
відділу
веб-технологій
Івченко В.О.
До 01 вересня 2021 року.
2.7. Усім структурним підрозділам Університету:
- сприяти забезпеченню високого рівня прозорості та публічності інформації
через її регулярне оприлюднення, зокрема через офіційний шеЬ-сайт
Університету; відповідальним за надання інформації для оприлюднення
забезпечувати об’єктивність кількісних та якісних характеристик, відкритість
доступу до інформаційних ресурсів;
- періодично здійснювати моніторинг згадування Університету та
структурного підрозділу у зовнішніх інформаційних сервісах та корегувати їх;
- використовувати настанови з візуальної ідентичності бренду Університету з
метою формування єдиного та узгодженого візуального стилю Університету.
Керівники структурних підрозділів.
Постійно.
2.8. Налагодити внутрішньо-університетську систему комунікації, сприяти
створенню інформаційно-аналітичної бази, за допомогою якої здійснюється
інформаційне супроводження проходження управлінських рішень по
вертикалі, забезпечення комунікації між різними цільовими аудиторіями в
університеті тощо. З цією метою:
- провести опитування викладачів, співробітників та студентів на предмет
доступності та якості інформації про життєдіяльність університету.
Центр забезпечення якості вищої освіти
Ячменик М.М.
До 01 вересня 2021 року.
- розробити та вживати заходи для покращення якості Інформаційного
бюлетеня з висвітлення актуальних питань діяльності Університету, його
досягнень.
Відділ веб-технологій Івченко В.О.
До 01 червня 2021 року.

2.9. Більш активно використовувати досягнення колективу Університету,
студентства та позитивні інформаційні приводи для підготовки і розміщення
публікацій у різних медіа: на корпоративних ресурсах Університету,
регіональних та всеукраїнських засобах масової інформації, соціальних
мережах тощо, розширити присутність в українському і міжнародному медіапросторі шляхом:
- створення групи інформаторів з числа науково-педагогічних працівників та
здобувачів вищої освіти Університету для висвітлення суспільно-важливих
подій, виступів на ефірах, інтерв’ю про діяльність структурних підрозділів
Університету;
Проректор з науково-педагогічної (виховної
та соціальної роботи) Заікіна Г.Л.,
відділ соціальної та культурно-масової
роботи Чемерис Ю.О.
Травень 2021 року.
- розширення бази партнерів у засобах масової інформації, з якими проводити
систематичну роботу з налагодження співпраці та підтримки корпоративних
зв’язків, здійснювати регулярну розсилку інформаційних повідомлень, пресрелізів; здійснювати організацію щорічних традиційних турнірів, благодійних
концертів та інших заходів у співпраці зі спортивними, освітніми та
мистецькими закладами і центрами за межами університету
Проректор з науково-педагогічної (виховної
та соціальної роботи) Заікіна Г.Л., відділ
соціальної та культурно-масової роботи
Чемерис Ю.О.
Директор НН ІКМ Устименко-Косорич О.А.
Постійно.
- розроблення системи мотивації науково-педагогічних працівників та
співробітників щодо представлення іміджевих матеріалів у засобах масової
інформації, в тому числі шляхом проведення конкурсів на кращу медіапублікацію про Університет для студентів, абітурієнтів та співробітників у
вітчизняних та закордонних медіа-ресурсах.
Ректор Лянной Ю.О., проректор з науковопедагогічної (виховної та соціальної
роботи)
Заікіна
Г.Л.,
студентське
самоврядування.
Вересень 2021 року.
2.10. Активізувати проведення інформаційних заходів у засобах масової
інформації та Інтернет-просторі щодо популяризації результатів наукової
діяльності Університету, ініціювати підготовку науково-популярних
публікацій, присвячених досягненням Університету, відомим випускникам та
співробітникам.

Проректор
з
науково-педагогічної
(наукової) роботи Кудріна О.Ю.
Постійно.
2.11. Сприяти більш широкому залученню студентів та органів студентського
самоврядування до інформаційно-рекламної діяльності, передбачивши при
цьому:
- створити на базі студентської ради медіа- або «Makarenko student
Production» з розробки інформаційно-рекламних матеріалів;
- запровадити з наступного навчального року експеримент із закріплення на
час
практики
студентів-філологів
за
навчально-науковими
інститутами/факультетами, кафедрами та іншими підрозділами для цільового
висвітлення їх діяльності;
- розробити низку мотиваційних заходів залучення студентів до
інформаційно-рекламної діяльності Університету.
Проректор
з
науково-педагогічної
(виховної
та
соціальної
роботи)
Заікіна Г.Л.,студентське самоврядування.
З 01 вересня 2021 року.
2.12. Підготувати та провести англомовний онлайн день відкритих дверей для
іноземних студентів.
Перший проректор Пшенична Л.В.,
начальник відділу міжнародних зв’язків
Дєнєжніков С.С.
Липень 2021 року.
3. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Стан забезпечення якості
підготовки фахівців, реалізації завдань щодо формування контингенту
здобувачів вищої освіти, формування якісного складу науково-педагогічних
кадрів та розвитку наукової діяльності на факультеті іноземної та слов’янської
філології»:
3.1. Інформацію декана факультету іноземної та слов’янської філології
Коваленко А.М., завідувача кафедри української мови і літератури
Семеног О.М. взяти до відома.
4. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про затвердження
Положень»:
4.1. Затвердити та ввести в дію з 01 квітня 2021 року:
- Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг, що
надаються
Сумським
державним
педагогічним
університетом
імені А.С. Макаренка (додається).
Положення про забезпечення студентоцентрованого підходу до
навчання
в Сумському
державному
педагогічному
університеті
імені А.С. Макаренка (додається).

Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти та
науково-педагогічних працівників Сумського державного педагогічного
університету імені А.С. Макаренка (додається).
Положення про ресурсний центр розвитку природничої освіти
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
(додається).
4.2. Вважати таким, що втратило чинність Положення про порядок про
порядок надання платних освітніх та інших послуг, які надаються Сумським
державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка.
5. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про створення навчальнонаукового Центру проектних технологій»:
5.1. Створити навчально-науковий Центр проектних технологій з 01 квітня
2021 року.
5.2. Проректору з науково-педагогічної (наукової) роботи Кудріній О.Ю.:
- розробити та подати на затвердження вченою радою університету
Положення про навчально-науковий Центр проектних технологій у квітні
2021 року;
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:
6.1.1. Монографії:
Теорії та технології інноваційного розвитку професійної підготовки
майбутнього вчителя в контексті концепції «Нова українська школа».
Колективна монографія за науковою редакцією А.А. Сбруєвої.
6.1.2. Навчальним посібникам:
Востоцька І.Ф., Головненко О.І., Титович А.О. Нетрадиційні форми
проведення занять з фізичного виховання зі студентами закладів вищої освіти.
Навчальний посібник для студентів нефізкультурного профілю.
6.1.3. Навчально-методичним посібникам:
Курсові роботи з фізики та методики навчання фізики: навчальнометодичний посібник для студентів першого (бакалаврського)рівня вищої
освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізика). Навчально-методичний
посібник. Укладачі: Завражна О.М., Салтикова А.І.
Виробнича педагогічна практика студентів бакалаврів спеціальності
014 Середня освіта (Фізика). Навчально-методичний посібник. Укладачі:
Завражна О.М., Салтикова А.Г, Каленик М.В., Пухно С.В.
6.1.4. Методичним рекомендаціям:
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
«Історія модерної української культури» для студентів спеціальності 034
«Культурологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» (Спік Л.І.,
Коваленко О.В.).

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
«Історія світової культури» для студентів спеціальності 034 «Культурологія»
галузі знань 034 «Гуманітарні науки (Єпік Л.І., Коваленко О.В.).
Методичні рекомендації щодо підготовки студентів до семінарських
занять із навчальної дисципліни «Історія церкви в Україні» (Оліцький В.О.)
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з аудіювання
для студентів другого року навчання за спеціальністю 014 Середня освіта
(мова та література (англійська)) (Коваленко С.М.).
Алелопатія. Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт
з алелопатії (Москаленко М.П., Вакал А.П.).
Екологія рослин і тварин. Методичні рекомендації до проведення
лабораторних робіт з екології рослин і тварин (Москаленко М.П., Вакал
А.П.).
Методичні рекомендації до робочої програми навчальної дисципліни
«Виконавська інтерпретація» (Петренко М.Б.).
Методичні
рекомендації
«Оволодіння
естрадними
техніками
звуковидобування у процесі професійної підготовки» для здобувачів вищої
освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та 025
Музичне мистецтво (Фоломєєва Н.А.).
Методичні рекомендації до семінарських занять з навчальної
дисципліни «Історія України (друга половина ХХ-поч. XXI ст.)»
(Турков В.В.).
6.1.5. Збірникам наукових праць та періодичним виданням СумДПУ
імені А.С. Макаренка:
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 3(107), 2021
РМатеріали
VII
Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та
національний виміри змін».
Збірник наукових праць молодих учених «Наукові пошуки», випуск 17,
2021.

7. Затвердити та прийняти до виконання рішення вченої ради «Про
затвердження результатів фахових семінарів»:
7.1. За результатами попередньої експертизи щодо апробації дисертаційних
досліджень затвердити результати фахових семінарів здобувачів наукового
ступеня доктора філософії згідно списку (додається).
8. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про затвердження
індивідуальних планів навчальної і наукової роботи та тем дисертаційних
досліджень здобувачів наукового ступеня доктора філософії»:

8.1. Затвердити індивідуальний план навчальної і наукової роботи та тему
дисертаційного дослідження здобувана наукового ступеня доктора філософії
Остроги Марії Михайлівни у такому формулюванні: «Підготовка майбутніх
бакалаврів середньої освіти до використання цифрових технологій у
профорієнтаційній діяльності», (спеціальність 015 Професійна освіта
(Цифрові технології)). Науковий керівник: к.ф.-м.н., доц. Шамоня В.Г.
9. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про уточнення тем
дисертаційних досліджень аспірантів»:
9.1. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта 3 курсу Лі Цін у
такому формулюванні: «Формування готовності до професійно-творчої
самореалізації майбутніх учителів образотворчого мистецтва» (Спеціальність
011 Освітні, педагогічні науки).
Науковий керівник к.пед.н., доц. Бірюкова Л.А.
9.2. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта 3 курсу Ян Бінь у
такому формулюванні: «Формування художньо-творчої активності майбутніх
учителів образотворчого мистецтва в процесі фахової підготовки»
(Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки).
Науковий керівник к.пед.н., доц. Бірюкова Л.А.
9.3. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта 3 курсу Мухи
Анни Петрівни у такому формулюванні: «Формування підприємницької
культури учнів основної школи на уроках фізики» (Спеціальність 014 Середня
освіта (Фізика)).
Науковий керівник к.пед., доц. Каленик М.В.
9.4. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта 3 курсу Цапенко
Марини Василівни у такому формулюванні: «Формування культури
енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики» (Спеціальність 014
Середня освіта (Фізика)).
Науковий керівник к.пед., доц. Каленик М.В.
10. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про затвердження
освітньо-професійних програм»:
10.1. Затвердити освітньо-професійну програму Середня освіта (Математика.
Інформатика) ОР Магістр.
10.2. Затвердити освітньо-професійну програму Середня освіта (Фізика.
Математика) ОР Магістр.
11. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про затвердження
кандидатур щодо нагородження з нагоди святкування 90-ї річниці історичної
освіти в університеті»:
11.1. Затвердити кандидатури щодо нагородження з нагоди святкування 90-ї
річниці історичної освіти в університеті»:
Почесна грамота голови Сумської обласної державної адміністрації:
Вовк Олександр Володимирович;
Моцак Світлана Іванівна;

Подяка голови Сумської обласної державної адміністрації:
Іваній Олена Миколаївна;
Оліцький В’ячеслав Олександрович;
Снегірьов Ігор Олександрович.
Грамота Сумської обласної ради:
Михайличенко Олег Володимирович;
Турков Володимир Вікторович
Подяка Сумської обласної ради:
Авхутська Світлана Олександрівна;
Снагогценко Валентина Володимирівна.
12. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про рекомендацію
кандидатури до участі у Проекті «Гордість нації»:
12.1. Рекомендувати кандидатуру Лянного Юрія Олеговича - ректора
Університету, професора, доктора педагогічних наук щодо участі у Проекті
«Гордість нації».
13. Затвердити та ввести в дію рішення вченої ради Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Про надання
Всеукраїнській олімпіаді з математики для старшокласників (на базі фізикоматематичного факультету Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка) ім’я професора Ф. М. Лимана»:
13.1. Надати Всеукраїнській олімпіаді з математики для старшокласників (на
базі фізико-математичного факультету Сумського державного педагогічного
університету імені А.С. Макаренка) ім’я професора Ф. М. Лимана.
14. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В. о. ректора

Любов ПШЕНИЧНА

