
 

ПЛАН 

роботи Вченої ради СумДУ на 2021-2022 навчальний рік 

 

Розглянутий та затверджений 

на засіданні Вченої ради 

24 червня 2021р., протокол №16 

30 серпня 2021р. 
 

1. Заміщення за конкурсом вакантних посад науково-педагогічних працівників 

відповідних посадових рівнів. 

Доп. – директори інститутів, декани факультетів 

Відп. – доц. Циганюк Д.Л. 

 

13 жовтня 2021р. 
 

1. Підсумки роботи у 2020-2021 навчальному році та основні завдання на 2021-2022 

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., 

Божко М.О., доц. Бойко А.О., 

Відп. – проф. Лєонов С.В. 

2. Стан реалізації стратегії розвитку бібліотеки та її вплив на якість освітньо-наукової 

діяльності університету. 

Доп. – доц. Маринич Т.О. 

 

11 листопада 2021р. 
 

1. Стан діяльності, перспективи та завдання позабазових структурних підрозділів 

університету. 

Доп. – доц. Рубан А.І. 

2. Стан реалізації завдань екологічної політики СумДУ визначених відповідно до цілей 

сталого розвитку ООН. 

Доп. – доц. Лазненко Д.О. 

 

9 грудня2021р. 
 

1. Розвиток цифрової інфраструктури університету – запорука його успішності. Стан та 

перспективи. 

Доп. – проф. Лєонов С.В. 

 

2. Стан розвитку наукової діяльності та основні завдання на 2022 рік. 

Доп. – проф. Чорноус А.М. 

 

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

слухачів, докторантів і молодих вчених університету. 

Доп. – доц. Уткіна М.С. 

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

 

 



10 лютого 2022р. 
 

1. Стан фінансового забезпечення університету та завдання щодо розвитку системи 

надання додаткових платних послуг. Ухвалення річного фінансового звіту за 2021 рік 

та фінансового плану на 2022рік, у тому числі визначення обсягу коштів, які є основою 

студентського самоврядування.  

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

 

2. Стан реалізації завдань визначених стратегією розвитку університету щодо 

безперервного професійного розвитку усіх категорій співробітників. 

Доп. – доц. Циганюк Д.Л. 

10 березня 2022р. 
 

1. Завдання університету щодо поширення інноваційних технологій навчання. 

Затвердження відповідного плану. 

Доп. – проф. Школьник І.О. 

2. Стан та завдання щодо поширення інтеграції університету в світовий науково-освітній 

простір. 

     Доп. – Кириченко К.І. 

14 квітня 2022 р. 
 

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

інституті права. 

Доп. – проф. Куліш А.М. 

Відп. – проф. Лєонов С.В., проф. Школьник І.О., 

проф. Чорноус А.М. 

2. Військово-патріотична складова діяльності університету . Стан та основні завдання. 

Доп. – доц. Бріжатий О.В. 

23 червня 2022р.  
 

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

факультеті іноземної філології та соціальних комунікацій. 

Доп. – доц. Сушкова О.М. 

Відп. - проф. Лєонов С.В., проф. Школьник І.О., 

проф. Чорноус А.М. 

 

2. Підсумки роботи ради з якості та наукової ради у 2021-2022 навчальному році та 

ефективність впливу їх рішень на відповідні напрямки діяльності університету. 

Доп. – проф. Васильєв А.В., проф. Чорноус А.М. 

3. Стан виконання рішень Вченої ради. 

Інф. – доц. Рубан А.І. 

4. Затвердження плану роботи Вченої ради університету на 2022-2023 навчальний рік. 

Інф. - проф. Васильєв А.В. 

 

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

інші питання вносяться до порядку денного заздалегідь за рішенням голови Вченої ради. 

 

 

Голова Вченої ради        А.В. Васильєв 

 
Вчений секретар        А.І. Рубан 


