
ПЛАН 

роботи Вченої ради СумДУ на 2020-2021 навчальний рік 

Розглянутий та затверджений  

на засіданні Вченої ради  

28 серпня 2020 р., протокол №01  

(зі змінами від 12 лютого 2021 року, 

 протокол №9) 

 

28 серпня 2020 р. 

1. Затвердження плану роботи Вченої ради на 2020 -2021 н.р. 

2. Заміщення за конкурсом вакантних посад науково-педагогічних працівників 

відповідних посадових рівнів. 

Доп. – директори інститутів, декани факультетів 

Відп. – доц. Циганюк Д.Л.  

15 жовтня 2020 р.  

1. Підсумки роботи у 2019-2020 навчальному році та останні завдання на 2020-2021 

навчальний рік щодо формування контингенту осіб, які навчаються за усіма освітніми 

та освітньо-науковими рівнями, курсами, формами навчання.  

Доп. – Мерзляков Ю.С., доц. Юскаєв В.Б., 

доц. Мелейчук С.С., доц. Старченко Л.В., 

доц. Бойко А.О., 

Відп. – доц. Карпуша В.Д. 

2. Інформаційно-рекламна стратегія університету.  

Доп. – доц. Любчак В.О.  

12 листопада 2020 р. 

1. Стан реалізації стратегічного плану розвитку університету на 2020-2026 роки в частині 

активізації залучення роботодавців та інших представників бізнесу, менеджменту 

різного рівня тощо до солідарної практично-орієнтованої підготовки фахівців. 

Доп. – к. е. н. Євдокимова А.В. 

Відп. – доц. Карпуша В.Д. 

2. Стан роботи зі забезпечення безпеки життєдіяльності університету та відповідних умов 

праці і навчання.  

Доп. – Положій А.М. 

10 грудня 2020 р.  

1. «Освіта упродовж життя» – стан реалізації завдань визначених стратегією розвитку 

університету. 

Доп. – доц. Старченко Л.В. 

Відп. – доц. Бріжатий О.В. 

2. Стан розвитку наукової діяльності та основні завдання на 2021 рік.  

Доп. – проф. Чорноус А.М. 

3. Визначення обсягу коштів, які є основою діяльності наукового товариства студентів, 

слухачів, докторантів і молодих вчених університету.  

Доп. – Солодовніков С.М. 

Відп. – доц.Касьяненко В.О., проф.Чорноус А.М. 

  



12 лютого 2021 р.  

1. Стан фінансового забезпечення університету та завдання щодо розвитку системи 

надання додаткових платних послуг. Ухвалення річного фінансового звіту за 2020 рік  

та фінансового плану на 2021 рік, у тому числі визначення обсягу коштів, які є основою 

студентського самоврядування. 

Доп. – доц. Касьяненко В.О., проф. Лєонов С.В. 

2. Стан та завдання щодо підвищення ефективності підготовки науково-педагогічних 

кадрів та діяльності спецрад по захисту дисертацій.  

Доп. – доц. Бойко А.О. 

Відп. – доц. Циганюк Д.Л. 

11 березня 2021 р.  

1. Завдання університету щодо поширення інноваційних технологій навчання, та його 

організаційного забезпечення. Затвердження відповідного плану.  

Доп. – доц. Любчак В.О., проф. Школьник І.О. 

2. Стан реалізації цільової комплексної програми «Енергоефективний СумДУ» та 

завдання щодо раціонального використання енергетичних ресурсів. 

Доп. – Бойко Б.П. 

08 квітня 2021 р.  

1. Стан забезпечення якості підготовки фахівців та розвитку наукової діяльності у 

Медичному інституті. 

Доп. – доц. Лобода А.М. 

Відп. – проф. Школьник І.О., проф.Чорноус А.М. 

2. Стан медико-профілактичного забезпечення, створення відповідних умов щодо 

оздоровлення співробітників та осіб, що навчаються. 

Доп. – доц. Бріжатий О.В, Моісеєнко І.О., 

доц. Боровик В.О. 

24 червня 2021 р. 

1. Стан забезпечення якості підготовки фахівців та розвитку наукових досліджень на 

факультеті технічних систем та енергоефективних технологій. 

Доп. – проф. Гусак О.Г.  

Відп. – проф. Школьник І.О., проф.Чорноус А.М. 

2. Підсумки роботи наукової ради та ради з якості у 2020-2021 навчальному році та 

ефективність впливу їх рішень на відповідні напрямки діяльності університету. 

Доп. – проф. Чорноус А.М., проф. Школьник І.О. 

3. Стан виконання рішень Вченої ради. 

Інф. – доц. Рубан А.І.  

4. Затвердження плану роботи Вченої ради університету на 2021-2022 навчальний рік. 

 
 

Примітка. Згідно з регламентом роботи Вченої ради університету кадрові, конкурсні, процедурні та інші 

питання вносяться до порядку денного засідань за рішенням голови Вченої ради. 

 

 

Голова Вченої ради        А.В. Васильєв 

 

Вчений секретар         А.І. Рубан  


