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Педагогічний фестиваль 

«Лідери університету майбутнього: 

знаю, умію, дію» 

 

У 2019 році педагогічний фестиваль 

«Лідери університету майбутнього: знаю, умію, 

дію» уперше зібрав однодумців: здобувачів 

вищої освіти, випускників, роботодавців – 

стейкхолдерів-освітян.  

У межах фестивалю відбулася дискусійна платформа між 

професорсько-викладацьким складом і студентською аудиторією та підбиття 

підсумків V всеуніверситетського конкурсу на кращу творчу роботу «Мій 

університет – моя гордість» до 95-річного ювілею Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

У дискусійній платформі «Лідери університету майбутнього: знаю, 

умію, дію» узяли участь: ректор – професор Лянной Ю.О., перший проректор 

– професор Пшенична Л.В, професор Чайченко Н.Н., професор Лоза Т.О., 

професор Семеніхіна О.В., заступник директора ФІСФ – доцент Кириленко 

Н.І. Надзвичайно цікаво було почути від учасників дискусійної платформи 

їхні спогади про студентське життя в рідній альма-матер, початок 

професійної кар'єри... Згадали і своїх улюблених Наставників, Учителів, які 

мотивували та підтримували юних макаренківців у їхніх починаннях... 

Професор Надія Натанівна Чайченко продемонструвала фотографії з альбому 

«Випуск-1964 року», а професор Тетяна Олександрівна Лоза порадила 

майбутнім педагогам ніколи не здаватися на шляху до своєї мрії. Доцент 

кафедри педагогіки Осьмук Н.Г. поділилася здобутками викладачів-

макаренківців про життя і діяльність Великого Вчителя, а студентка 

ІПП Зайчикова Анастасія прочитала найулюбленіший уривок із 

«Педагогічної поеми». 

Конкурс творчих робіт «Мій університет – моя гордість» започатковано 

кафедрою української мови і літератури у 2014 році до 90-ї річниці 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

Протягом п’яти років упорядковано та видано два збірники студентських 
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робіт «Мій університет – моя гордість: діалог Учителя і учня» та «Мій 

університет – моя гордість: діалог триває…», проведено п’ять форумів-

презентацій здобутків, присвят, відкритого спілкування учасників Конкурсу, 

розширено коло спілкування представників стейкхолдерів у групі «Мій 

університет – моя гордість: діалог стейкхолдерів» у соціальній мережі 

Фейсбук (https://www.facebook.com/groups/140035996734966//). 

Зокрема, у 2019 році під час конкурсу «Мій університет – моя гордість» 

було презентовано індивідуальні та колективні творчі роботи студентів та 

викладачів відповідно до таких номінацій: «Есе, присвячене університету» 

(студентка факультету іноземної та слов'янської філології Ковтуненко Олена, 

студент Навчально-наукового інституту історії та філософії Осадчий 

Дмитро); «Фотоколаж» «Університет не для всіх, а для – кожного» 

(студентка Інституту педагогіки і психології Заїка Ірина); «Реклама 

університету» плакат «Сучасний Макаренко» (студентка Навчально-

наукового інституту культури і мистецтв Голець Дар'я, студентка Навчально-

наукового інституту культури і мистецтв Карпцова Вікторія, студентка 

Навчально-наукового інституту культури і мистецтв Часниченко 

Олеся  (керівник проєкту – Кохан Н.М.); презентація путівника 

«Гумористично про туристичний Педагогічний» (студенти факультету 

іноземної та слов'янської філології Посна Карина, Лисянська Вікторія, Лило 

Андрій, Прихідько Юлія) (керівник проєкту – Ячменик М.М.); «Презентація 

співпраці зі школами» (магістрантка природничо-географічного 

факультету Хандюк Таїсія (керівник проєкту – Пташенчук О.О.); «Велич 

особистості Вчителя» - «Родинними стежками: спогади про Вчителя Лазарка 

М.О» (студентка факультету іноземної та слов'янської філології Роденкова 

Василина); відеоролик «Мій найкращий – педагогічний» (студенти 

Навчально-наукового інституту фізичної культури Баранік Максим та 

Бондаренко Антон (керівник проєкту – Поляничко Ю.В.); (студенти 

Навчально-наукового інституту фізичної культури Гусак Євгенії та Берези 

Віта (керівник проєкту – Поляничко Ю.В.); Ода університету (студентка 

факультету іноземної та слов'янської філології Камишова Ксенія, студент 

Навчально-наукового інституту історії та філософії Гура Єгор, студент 

Навчально-наукового інституту історії тафілософії Гудимов Андрій (керівник 

проєкту – Громова Н.В., Рудь О.М.). 



5 

Студентка факультету іноземної та слов'янської філології  Шугурова 

Валерія об'єднала учасників педагогічного фестивалю символічною піснею з 

нагоди 95-РІЧНОГО ювілею Рідного Університету. 

 

 

 

 

 

Спасибі, дорога Макаренківська Родино, за фестиваль щирості, розуму, 

таланту! До нових ювілеїв! Многая літа, Alma mater! 

 

 

Куратор Педагогічного фестивалю –  

перший проректор, професор Пшенична Л.В. 

 

Куратор конкурсу «Мій університет-моя гордість» –  

завідувач кафедри української мови і літератури,  

д.п.н., професор Семеног О.М. 

 

Координатор Педагогічного фестивалю –  

керівник центру забезпечення якості вищої освіти, 

к.п.н. Ячменик М.М. 

Грудень, 2019 

Із архіву сайту sspu.edu.ua 
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Частина І 

Велич особистості вчителя 
 

Жанр: есе 

Виконала: студентка Навчально-наукового інституту історії, права та 

міжнародних відносин 

Ребенок Вікторія 

 

Мій університет – моя гордість 

  

Коли мене спитали, чи не шкодую я, що обрала саме СумДПУ 

ім. А. С. Макаренка, то без вагань відповіла, що не жалкую про свій вибір. 

Цей   заклад вищої освіти повністю змінив моє життя в кращу сторону. 

Студентські роки – золоті, бо вони дуже насичені та колоритні. Педагогічний 

є осередком особистісного, усебічного розвитку та здобуття знань, 

необхідних для життєвого шляху. 

Сумський державний педагогічний університет імені Антона 

Семеновича Макаренка був заснований у 1924 році. 

23 лютого 1957 року наказом міністра освіти УРСР навчальному 

закладу було присвоєно ім’я видатного педагога й письменника, 

громадського діяча,  уродженця  м. Білопілля Сумської області – Антона 

Семеновича Макаренка.  

Сумський педагогічний інститут імені А.С. Макаренко виконував 

важливу соціальну функцію ідеологічної освіти, збагачуючи населення 

області в інтелектуальному та педагогічному напрямі. 

У 1969 р. керівництву Сумського державного педагогічного інституту 

імені А. С. Макаренка вдалося отримати дозвіл на спорудження 

студентського містечка по вул. Роменській. Його структура складається 

з навчальних корпусів, гуртожитків, студентської їдальні, господарчого 

приміщення. У гуртожитках проживають іногородні та іноземні студенти. 

За заслуги у підготовці кваліфікованих кадрів для народної освіти у 

повоєнний період та з нагоди 50-річчя від дня заснування (14 квітня 1975 р.) 

Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка було 

нагороджено Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР, 

а 37 викладачів вишу за високі показники в роботі відзначили державними 

нагородами, медалями «За доблестный труд». 

Постановою Кабінету Міністрів України № 1843 від 06 жовтня 1999 

року на базі Сумського державного педагогічного інституту імені 
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А. С. Макаренка було створено Сумський державний педагогічний 

університет імені А.С. Макаренка. 

У 2004 р. університет став лауреатом рейтингу вищих навчальних 

закладів України «Софія Київська», у 2009 р. удостоївся відзнаки 

міжнародного академічного рейтингу популярності та якості «Золота 

фортуна» у номінації «За вагомий внесок у справу розбудови України та 

високий професіоналізм», у 2014 році – занесений до книги «Національні 

лідери» за видатні здобутки та досягнення задля розбудови сильної, нової 

України. 

Викладачі нашого університету енергійні, завзяті та ерудовані 

спеціалісти зі ступенями, і кожен дуже старається зробити навчальний 

процес для молоді інформативним та викликати інтерес до пізнання. 

Показати свої власні знання та здібності, провести наукове 

дослідження може кожен, хто візьме участь у наукових конференціях, їх 

проводять різні факультети та інститути. 

Заклад вищої освіти – не тільки криниця знань, а місце творчого та 

культурного розвитку. Доказом цього є функціонування організації 

студентського самоврядування (ОСС), вона й займається постановкою 

різноманітних урочистостей. Демонстрація талантів представлена на 

святкових концертах, що влаштовують у знакові дні.  

Університет, в якому я навчаюсь, має свої чудові традиції. Дуже 

цікавими є конкурс «Міс та містер», фести, які влаштовує кожен інститут та 

факультет. Особливої уваги заслуговує КВН. Він демонструє прекрасне 

почуття гумору студентів. Пізнавальними є екскурсії та тематичні наукові 

поїздки, наприклад, студенти спеціальності Право, відвідали Верховну Раду 

України тощо. 

Сьогодні СумДПУ ім. А.С. Макаренка – сучасний заклад вищої освіти  

ІІІ і ІV рівня акредитації. Його стіни для мене стали, наче рідний дім. Саме 

тут твориться історія кожного, хто тут працює та навчається. У цьому місці 

ми готуємося вступити, обізнаними, у майбутнє та стати компетентними 

вчителями та викладачами. Це особливий навчальний заклад, пронизаний 

затишною атмосферою, де старше покоління ділиться своїми знаннями та 

досвідом з молодшим.  

Я пишаюсь тим, що я є студенткою СумДПУ ім. А. С. Макаренка. 
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Жанр: есе  

Виконала: студентка Факультету іноземної та слов’янської філології 

Посна Альона 

 

«Велич особистості вчителя (Почесні  Ветерани університету)» 

  

Наші діти – це наша старість. Правильне виховання – це наша 

щаслива старість, погане виховання – це наше майбутнє горе,  

сльози, вина перед іншими людьми, перед усією країною. 

А. С. Макаренко   

 

Це висловлювання максимально відображає суть професії педагога і  

повною мірою розкриває відповідальність педагогів сучасності за 

підростаюче покоління. 

Ми зараз живемо в непростий час: нестабільність в економіці, 

завантаженість батьків, вплив сучасних технологій на розумову діяльність  і 

здоров’я дітей. Матеріальні цінності домінують над духовними, спотворені 

уявлення про доброту, милосердя, великодушність, справедливість, 

громадянськість і патріотизм. Унаслідок цього відбувається руйнування 

особистості, що в більшій мірі впливає на незміцнілі дитячі душі. 

На тлі всього, що відбувається, на педагогів лягає величезна 

відповідальність за майбутнє нашої Батьківщини, його маленьких громадян. 

Педагоги, які безпосередньо працюють із дітьми, мають можливість 

впливати на дитину, і, яким буде вплив, такий вийде і результат. Виховання 

дітей складається з декількох складових: виховання в сім’ї, виховання в 

дошкільному закладі, виховання соціумом.  

Інформатизація педагогічного процесу зобов’язує педагогів 

освоювати новий напрямок у роботі: володіння певними  комп’ютерними 

програмами, уміння користуватися сучасними технічними пристроями, 

такими як комп’ютер, принтер, мультимедійна установка.  

Завдяки мережі Інтернет у сучасних педагогів з’являються нові 

можливості для обміну досвідом, для підвищення кваліфікації через 

електронні засоби навчання, для взаємодії з батьками та іншими соціальними 

інститутами. Якщо раніше педагогу на все життя вистачало однієї освіти, то 

зараз у світі постійних змін педагог повинен інтенсивно займатися 

самоосвітою. Постійно підвищуючи свій педагогічний статус, педагог буде 

відчувати себе більш упевнено, зможе надати більш якісну допомогу  

дітям і їх батькам. 
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З огляду на нові вимоги до освіти і психологічні особливості сучасних 

дітей, педагог повинен шукати нові методичні прийоми для організації і 

роботи з дітьми. Яскраве сучасне обладнання, висока кваліфікація педагога, 

сучасні технології стануть хорошою підмогою для якісного виховання дітей. 

Але не треба забувати, що найголовнішим у роботі з дітьми є любов до дітей, 

бажання їм допомогти, навчити, направити на шлях добра і взаєморозуміння.  

Педагог повинен уміти закохати учнів у свій предмет. Учителю 

потрібно вміти так спілкуватися з дітьми, щоб їм було цікаво навчатися і 

легко засвоювати найскладніший урок. Адже ніяка найсучасніша техніка не 

здатна зацікавити досліджуваним предметом, живе вчительське слово не 

заміниш нічим. І бажання вчитися насамперед залежить від учителя. 

Педагог власними зусиллями ліпить особистість дитини і, у кінцевому 

результаті, майбутнє свого учня. Учитель зобов’язаний не просто донести 

інформацію, а навчити дитини самостійно її шукати, освоювати і робити 

висновки. Тобто допомогти дитині набути навички, якими він буде 

користуватися протягом усього життя. І саме вчитель повинен уміти 

розгледіти закладений в дитині потенціал. Учитель залишає після себе 

невидимий, але важливий слід.  

На цей момент одним із основних завдань сучасної педагогіки є 

поєднання досвіду минулих століть і накопичених знань в єдине ціле. У 

педагогіці існує багато людей, які внесли неоціненний вклад в розвиток і 

становлення саме гуманної педагогіки. Одним з таких людей є Антон 

Семенович Макаренко. Саме про нього, про його роботу, моральному 

способі життя і про його праці я б хотіла розповісти.  

Педагогічна творчість А.С. Макаренка – педагогіка реального 

гуманізму. На найважчу ділянку педагогічного фронту – на порятунок 

безпритульних дітей спонукала доля Антона Семеновича Макаренка в роки 

громадянської війни і загальної розрухи. І він домігся вражаючих 

результатів. 

З творчістю А.С. Макаренка я знайомилася, читаючи невеликі статті 

про його життя і роботи. Потім я прочитала його твір «Педагогічна поема». І 

ось тут-то я і помітила, як червоною ниткою через усю його творчість і його 

життя проходять гуманізм, любов до дітей і до своєї справи. Антон 

Семенович починав свою трудову діяльність з створення колонії для 

неповнолітніх правопорушників.  

Необхідно відзначити, що Макаренко реалізовував свою роботу в 

єдності практики і теорії. Працюючи з безпритульними дітьми, з хлопцями, 

на яких в принципі ніхто не хотів звертати увагу, А.С. Макаренко домігся 

неймовірних результатів. Він зміг довести дітям і суспільству що необхідно 
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вірити в людину, необхідно дати їй можливість, показати щось нове, 

зацікавити. І як тільки малолітні злочинці, які прийшли до нього на самому 

початку, зрозуміли і довірилися своєму вчителеві, в їх житті багато що 

змінилося Звичайно, шлях, який пройшов А.С. Макаренко зі своїми учнями, 

був дуже довгим і тернистим, але Антон Семенович ні на секунду не 

сумнівався в правильності і в необхідності своєї роботи, своєї справи. 

Його можна назвати справді великим учителем, адже він зумів 

розгледіти в своїх учнях те, що не змогли побачити інші, він побачив у них 

потенціал, прагнення до змін, потяг до життя. Завдяки йому, його підтримці  і 

настановам багато дітей змогли знайти своє справжнє місце в житті, змогли 

утвердитися в суспільстві, стати повноцінними громадянами своєї країни. 

Неможливо не захоплюватися цією людиною, його життям, його 

великими працями. Адже необхідно дуже багато сил, часу, терпіння для того, 

щоб виховати особистість.  

Дуже багато дітей згадують із гордістю і вдячністю свого вчителя, адже 

він допоміг їм знайти надію, віру в завтрашній день, зміг відкрити для них 

нові горизонти, розкрити їх таланти і можливості. 

 

 
 

 

Жанр: есе 

Виконала: студентка Факультету іноземної та слов’янської філології 

Ковтуненко Олена 

 

З любов’ю до педагогічного 

 

У 2017 році я стала студенткою і 

впевнено ступила на поріг одного із 

найкращих ЗВО – Сумського державного 

педагогічного університету імені  

А. С. Макаренка. Його історія сягає  

1924 року, але не про неї. 

Як зараз пам’ятаю Посвяту-2017. Усе 

таке яскраве і святкове: повітряні кулі, 

дискотека, класні й щасливі студенти, 
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усміхнені викладачі та адміністрація… Зайшла у стіни університету і відчула, 

що це місце особливе. Коли потрапляєш сюди вперше, без сумніву, хочеться 

загубитися у просторих коридорах, затишних аудиторіях, великих 

бібліотечних залах, адже звідусіль так і віє новими враженнями й цінними 

знаннями. Усе незнайоме, трішки дивне, заворожуюче, але таке, куди 

хочеться повертатися. Здається, із  кожним роком ці стіни і коридори стають 

усе меншими, але в них і донині зберігається щось таке цінне, що гріє душу і 

серце зсередини. Так, я про спогади: про чудові знайомства, про першу 

нелегку сесію й очікування Шари, про цікаві екскурсії і неймовірну шкільну 

практику. Це спогади про веселі дні, про ті моменти, коли в останні ночі 

починаєш готуватися до іспиту чи писати курсову… а потім ще й успішно 

закривати те, здавалося б, страшне слово «сесія». Так, студенти на таке 

здатні. На собі ж і перевірено! 

До чого я все це? Ви знаєте, що про любов не можна кричати, але про 

неї можна писати. Я хочу відкрити своє маленьке, але наповнене безмежною 

любов’ю серце педагогічному. 

Із самого дитинства я мріяла стати вчителем. Чому? Я обожнюю 

дітей, і, думаю, це найголовніша причина. Поруч із ними кожен із нас і сам 

залишається тією маленькою людинкою, яка вірить у дива і хоче 

відкривати для себе щось нове. Уже з першого курсу я точно знала, що 

саме тут, у Сумському педагогічному, зможу розкрити свій творчий 

потенціал, саме в цих аудиторіях іноді можна було виспатися або ж щось 

почудити з друзями. СумДПУ – це велика родина. Місце, де тебе завжди 

підтримають, допоможуть, не дадуть сумувати. І ось зараз, наближаючись 

все ближче до фінішної прямої (четвертий курс – уже не жарти), усе 

більше починаєш цінувати таке безтурботне студентське життя, свою 

фантастичну юність. Усе частіше згадую, як ми в гуртожитку співали пісні 

під гітару, як бігали тоді ще незнайомими нам коридорами, як любили на 

парах із фізкультури посидіти в їдальні і весело погомоніти, як 

подорожували Україною і ходили на студентські вечірки. Усі ці миті 

дарувала нам наша Альма-матер. Кожен тиждень, який ми проводили у 

стінах університету, був і відпочинком, і випробуванням для найсильніших 

водночас.  

Дійсно, чотири роки, наче одна мить… І ось уже незабаром у 

долонях я триматиму такий довгоочікуваний диплом. Але, доки моя історія 

у педагогічному продовжується, я буду її творити. Університет – це ціле 

життя, і кожен з нас є його частинкою. У мене, як і у всіх, за плечима різні 

конкурси й концерти, перемоги й поразки, злети й падіння, усмішки і 

сльози, захисти педагогічної, фольклорної та діалектологічної практик, 
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цікаві зустрічі і екскурсії в музеї й театри, натхненні конференції у 

ZOOMi, студентські і не зовсім репортажі... Про все це взагалі можна 

писати окрему книгу. І в цій книзі є місце тим, хто приходив на допомогу, 

а то й рятував. Поряд зі мною завжди йшли ті, хто подавав руку допомоги, 

хто надихав і розумів. Це наша адміністрація і викладачі. Я безмежно 

вдячна всім, із ким мене пов’язує університет. Чесно, чомусь із перших 

днів мені здавалося, що працівники нашого університету вимогливі, 

суворі, можливо, дещо недосяжні... Але з кожним днем Ви відкривали своє 

серце і свою душу: жартували, ділилися цікавими життєвими історіями, 

пробачали невиконані завдання, дарували свої усмішки й теплоту, 

запалювали у наших очах вогник жаги до знань, були відкритими для 

спілкування. Коли ми зіштовхнулися з реаліями дистанційного навчання, 

Ви і надалі залишалися з нами на зв'язку 24/7. І саме завдяки Вам, творцям 

юнацьких душ, кожен студент в університеті досягає неабияких висот. І де 

Ви тільки черпаєте всю ту енергію, аби випромінювати свою ласку й 

турботу, щоб, незважаючи на труднощі і проблеми, заходити в аудиторію з 

усмішкою і неймовірним бажанням виростити з нас гідне покоління? Ви – 

unbelievable! Дякую, що допомагаєте розправити крила і сміливо  

дивитися вперед. 

Навчання в університеті не завжди легке. І кожен студент пам’ятає про 

недоспані ночі, не повністю прочитані книги, не до кінця виконані 

завдання… Але якщо кожен із нас горітиме тим, чим займається, вогонь буде 

теплим і зігріватиме всіх навколо. Головне:  в університеті є все, що робить 

нас щасливими. 

Я думаю, який же буде  педагогічний через століття. Можливо, його 

висоти будуть сягати неба. Можливо, кожного студента, який буде заходити 

сюди у майбутньому, якісь роботи пригощатимуть смаколиками… Можливо, 

зайшовши до університету, ви автоматично опинятиметеся там, де потрібно, 

а викладачі читатимуть Ваші думки. Але що б не було, пам’ятайте, що саме 

тут твориться щаслива історія кожного з нас! Історія, яка з несмілих 

першокурсників виростила гідне покоління і привела у доросле й щасливе 

життя. Історія, яку ви згадуватимете крізь роки і будете сміятися до сліз і 

ностальгуватимите.... Зробіть же її незабутньою! 

Педагогічний, дійсно, стає для кожного другою родиною! І, вітаючи 

нашу Альма-матер зі святом, бажаю, щоб кожен день, проведений у цих 

стінах, наповнював наші серця гордістю, радістю і натхненням! За обрієм 

історії 96 років наполегливої праці, перемог, ідей та звершень. 96 років 

педагогічної звитяги, підготовки кваліфікованих фахівців, науковців, 

викладачів, які роблять неабиякий внесок у розвиток науки та освіти, 
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наставників, майстрів! Вірю, що далі буде тільки краще! Процвітай, моя 

люба Альма-матер! Запалюй наші серця тим нетліючим вогнем і веди у 

світле майбуття! 

 

 
 

 

Жанр: есе 

Виконала: студентка Факультету іноземної та слов’яяянської філології 

Роденкова Василина 

 

Мій університет – моя гордість 

 

Якість освіти відіграє велике значення в житті людини. Безперечно, 

навчання є одним із основних чинників формування особистості. Вища освіта 

допомагає людині з визначенням її сенсу життя, що  сприяє саморозвитку та 

самовдосконаленню. Вища освіта не тільки надає знання, а й навчає мислити, 

що дає змогу людині піднятися на новий рівень світорозуміння. Це відкриває 

широкі можливості для самовдосконалення, бо кожна людина обирає 

власний шлях самоствердження в залежності від внутрішньої схильності. 

На мою думку, саме Сумський державний педагогічний університет 

імені А.С. Макаренка для великої кількості його випускників став 

фундаментальним закладом, що допоміг розвинути їх таланти та здібності у 

багатьох галузях життя. Наш університет є одним з найдавніших  закладів 

вищої освіти нашого міста. Історія університету сягає корінням у 20-ті роки 

XX століття. 16 грудня 1924 року було відкрито Сумські  вищі трирічні 

учительські курси,  які  у 1925 році були реорганізовані в Сумський 

педагогічний технікум з правом вищого навчального закладу. Саме потреба у 

кваліфікованих педагогічних кадрах сприяла розвитку навчального закладу. 

У 1930 році Сумський педагогічний технікум реорганізували в Сумський 

інститут соціального виховання, а в  1933 році у Сумський державний 

педагогічний інститут. 23 лютого 1957 року навчальному закладу було 

присвоєно ім’я видатного педагога, уродженця м. Білопілля Сумської області 

– Антона Семеновича Макаренка. 

На сьогодні Сумський державний педагогічний університет імені 

А. С. Макаренка є  закладом вищої освіти IV рівня акредитації, який 
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здійснює навчальну діяльність за багатьма спеціальностями. Здійснюють 

навчально-виховний процес 500 викладачів, серед яких є доктори наук, 

професори та кандидати наук, доценти, академіки, заслужені працівники 

освіти, народної освіти, фізичної культури та спорту України, заслужені 

тренери та заслужені діячі.  

Одним з них був Микола Олександрович Лазарко, який присвятив 

нашому університету близько 30 років свого життя, викладаючи на кафедрі 

української мови. Він народився 14 грудня 1948 року в селі Стецьківка у 

звичайній сільській родині. Його батьком був Олександр Максимович, який 

після поранення в 1944-му працював у Стецьківському споживчому 

товаристві. Звичайною трудівницею була його мама, Анастасія Павлівна. Усе 

своє життя вона працювала у лісництві та в колгоспі. У Миколи 

Олександровича був старший брат Василь та сестра Катерина. Його бабуся, 

Шаблиха, була малограмотною, але досвідченою жінкою, тому все село 

ходило до неї за мудрою порадою. Саме вона прищеплювала йому любов до 

старослов’янської мови. На той час він і збагнути не міг, що його дитяче хобі 

переросте у захоплення, якому він присвятить усе своє життя. Микола 

Олександрович стане відомим як український поет, філолог та педагог.  

Отримавши атестат про закінчення Стецьківської середньої школи, він 

одразу вступив до Сумського педагогічного інституту імені А. С. Макаренка. 

Здобувши  спеціальність вчителя української мови та літератури, працював 

вчителем у Могрицькій восьмирічній школі з 1970 по 1973 роки. 

Відслуживши рік у лавах збройних сил СРСР, знову повернувся до 

вчителювання. У 1979 році талановитого педагога було запрошено на роботу 

до Сумського державного педагогічного інституту імені А. С. Макаренка, де 

протягом тридцяти років викладав старослов’янську та українську мови. 

Вільно володів сербською, знав польську та розумів чеську мову. Також мав 

неабиякий хист до написання віршів. Його вірші друкувалися в обласній та 

республіканській періодиці, де він виступав із перекладами поезій Яни 

Кременської з болгарської мови. У 1999 році очолював літературно-

мистецьку студію «Орфей», що й нині діє при Сумському педагогічному 

університеті. Окрім педагогічної діяльності, Микола Олександрович закінчив 

духовне училище і став священнослужителем Стецьківського храму, а потім і 

його настоятелем. 

Лазарко Микола Олександрович був світлою, щирою та цікавою 

людиною з великим серцем, до того ж володів прекрасним почуттям 

гумору. Його обожнювали студенти через безвідмовність та толерантність. 

Через свою інтелігентність, обізнаність та начитаність він був цікавим 
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співрозмовником й надавав життєво необхідні поради та підтримку. Під його 

наставництвом зросло не одне покоління учнів та студентів. 

Я пишаюся можливістю навчатися у цьому закладі, де викладали і 

викладають такі компетентні викладачі, що стають взірцевими прикладами 

педагогів «від Бога» й поповнюють плеяду діячів сучасної вітчизняної 

педагогічної освіти, щоденно передаючи свої знання та життєвий досвід нам, 

молодому поколінню студентів.  

 

 
 

 

Жанр: есе 

Виконала: студентка Навчально-наукового інституту культури і 

мистецтв 

Тарасова Лілія 

Мій університет – моя гордість 

 

Навчання – важливий і дуже цікавий 

процес у житті людини. Бо воно формує 

подальший життєвий шлях, професійну 

діяльність та впливає на якість життя в 

майбутньому. 

Після закінчення школи перед 

кожною молодою людиною постає 

питання, де навчатися далі, яку обрати 

професію. За покликом душі я обрала 

професію вчителя. Учитель є золотим 

фондом держави, нації, народу. Він дає 

знання, формує світогляд, забезпечує всебічну підготовку людини до 

самостійного життя. 

Завдяки моїй старанності та наполегливості в навчанні я вступила до 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка в 

навчально-науковий інститут історії та філософії. 

На першому курсі навчання, коли у вересні прийшла на заняття, я ніби-

то опинилась у новому світі. У світі знань і науки, де лекції студентам 

читають висококваліфіковані викладачі, професори з багаторічним стажем 
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роботи. Багато нових вражень, позитивних емоцій, знайомств. Зараз я 

навчаюсь на другому курсі. Для себе зрозуміла, що зробила правильний 

вибір, обравши саме цей університет. Бо Сумський державний педагогічний 

університет імені А. С. Макаренка – один із старійших університетів міста, 

який починає свій історичний розвиток з 1924 року, коли були створені 

Сумські вищі курси.  Сьогодні мій університет – це сучасний вищий 

навчальний заклад  IV рівня акредитації, визнаний лідер педагогічної освіти 

України. 

Зараз організаційна структура університету складає чотири інститути, 

сорок кафедр та три факультети. Тут працюють науково-педагогічні 

працівники, серед яких є доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, 

академіки, заслужені працівники освіти, фізичної культури і спорту України, 

заслужені тренери, майстри народної творчості, художники. Цікаві змістові 

лекції, які проводять для нас, студентів, говорять про високий 

професіоналізм викладачів.  

Високий статус університету дає можливість студентам отримати 

диплом бакалавра, магістра.  

Добре те, що в моєму університеті є можливість для освоєння 

паралельної освіти. Я вважаю, що це дуже добре, адже в наш час іноді одного 

диплома не вистачає для отримання перспективної роботи, тому більшість 

студентів навчаються на декількох спеціальностях.  

Ще одним важливим аргументом на користь мого університету є 

активне студентське життя. У нашому закладі регулярно проводяться 

різноманітні творчі заходи, такі як: «Міс та Містер університету», «Кращий 

студент року»,«КВН» та багато інших. Відбуваються конференції, наукові 

тижні. Цікавими є спортивні змагання між факультетами та інститутами. Це 

все дає змогу знайти нових друзів, допомагає проявити свої творчі таланти.  

Педагоги організовують колективні виїзди студентів на природу, 

екскурсії. Наприклад, студентський директор мого інституту кожний рік 

організовує «Істфак фест», де всі студенти і викладачі збираються разом на 

природі для веселого проведення часу. 

Багато вражень залишилось від літньої практики. Під керівництвом 

викладачів та археологів ми проводили археологічні розкопки. Дуже цікаво 

було знаходити різні предмети, обробляти їх, робити опис. Різноманітні 

студентські вечори білі багаття, життя в наметах – усе це залишило  

добрі враження.  

Ще наш університет має багату наукову бібліотеку, де зібрано не 

тільки наукові книжки, але й художню літературу. Тому під час сесії у нас 

ніколи не буває проблем з опрацюванням необхідних джерел.  
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Я пишаюсь своїм університетом. Мій університет – це не тільки місце, 

куди ми приходимо навчатися. Для мене це другий дім, адже тут я проводжу 

більшу частину свого часу. Тут і навчання, і життя. Тут і робота, і творчість, і 

спорт. Гуртки, секції, заняття в тренажерній залі – усе це сприяє створенню 

особливої атмосфери, атмосфери доброзичливості, професіоналізму. Активне 

студентське життя дає мені змогу самореалізуватися у творчому плані.  

Я люблю свій університет. Університет – моя гордість. Адже недарма 

він носить ім’я всесвітньо відомого вихователя, педагога, письменника, 

нашого земляка Антона Семеновича Макаренка. І мій університет за всіма 

своїми високими показниками гідний цього звання.  

Як сказав Григорій Сковорода: «Успіх приходить до того, хто його 

прагне». 

 
  

 

Жанр: есе 

Виконала: студентка Навчально-наукового інституту культури і 

мистецтв 

Паріченко Софія 

Розповідь молодого культуролога 

В одинадцятому класі раптом 

задумуєшся: а що далі, який обрати 

шлях – працювати чи продовжити 

навчання? Якщо ж навчатися, то де, бо 

пропозицій сотні, а мені сімнадцять 

років. І я розгубилася, бо мала бажання 

отримати спеціальність, яка б відпові-

дала моїм уподобанням і водночас була 

затребуваною на ринку праці.  

Крім цього, для мене мало 

значення і розуміння того, чи чекають 

мене в тому навчальному закладі, який я оберу, чи потрібні там мої 

сьогоднішні, хоч не такі й великі, уміння, чи цікавий там мій світогляд, чи 

дослухаються там до мене, побачать у мені особистість? Тому що, я вважаю, 

ефективним може бути навчання і набуття професії тільки там, де в 

студентові бачать особистість, де є атмосфера взаємоповаги та існує 
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абсолютне порозуміння між студентами і викладачами. 

Я люблю читати, переглядати кіно різних жанрів, аналізувати і 

рецензувати мистецькі твори, то, зрозуміло, що я обрала для себе 

культурологію як майбутню професію і як шлях наукових досліджень.  

Я стала студенткою Навчально-наукового інституту культури і 

мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С. 

Макаренка! Якому виповнюється 96 років! І він для мене вже став рідним, я 

насправді люблю його і сумую за ним на дистанційному навчанні. 

Чи легко навчатися на першому курсі? Усі, хто його пройшов, скажуть, 

що ні. Нові навчальні дисципліни, нові викладачі, незнайоме оточення – це 

несподівано, але розгубитися я не встигла. Навпаки, із першого дня відчула 

зацікавленість, підтримку, абсолютний зворотній зв’язок із куратором, 

відчуття творчої, дружньою атмосфери, яка оточує мене і моїх 

однокурсників. Я так швидко втяглася в спільні справи, якими займаються 

культурологи, що перехід на дистанційне навчання викликав у мене 

враження, що я відриваюся від давно знайомих друзів і від викладачів, яких я 

знаю начебто роками. І я замислилась: як так могло відбутися? Усе просто. 

Тобто, насправді, це дуже непросто, це колосальна робота і ректора, і 

директора нашого інституту, і всіх викладачів, що нас навчають.  

Зробити наше перебування в університеті максимально комфортним, 

творчим – це їх щоденна робота, спрямована на кожного з нас, щоб 

підтримати, щоб почути, допомогти, дати пораду. І все це разом із високими 

вимогами до навчання, високими вимогами до кожного з нас, тому що «якщо 

з людини не вимагати багато, то від неї багато і не отримаєш». Так вважав 

Антон Семенович Макаренко, так вважають наші викладачі, і я з цим згодна.  

Насправді, професіоналом можна стати, виключно маючи серйозні 

теоретичні знання і практичні навички, які ми набуваємо вже на першому 

курсі. І я вже створила свій перший івент-проєкт і, незважаючи на складність, 

що супроводжувала цей процес, я отримала високий бал. І я була щаслива, 

тому що гарний старт – запорука майбутнього ефективного руху до втілення 

своєї мрії, до набуття креативної професії.  

Я впевнена, що знаходжуся саме там, де потрібно, у колі друзів та 

викладачів, що стали для мене частиною мого життя. І я знаю, що, коли стану 

культурологинею, то буду з гордістю казати: «Я закінчила Сумський 

державний педагогічний університет імені Антона Семеновича Макаренка». 
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Жанр: есе 

Виконав: студент Навчально-наукового інституту історії, права та 

міжнародних відносин 

Осадчий Дмитро 

 

Мій університет – моя гордість!!! 

   

   Педагогічний університет завжди був моєю метою, мрією та 

сподіванням на успішне майбутнє. Зараз я студент 2 курсу Навчально-

наукового інституту історії та філософії Сумського державного 

педагогічного університету ім. А. С. Макаренка.  У моєму студентському 

житті не проходить ні дня, аби я не споглядав на свій університет із гордістю, 

та повагою. І цей елемент мого світогляду відточується кожного дня.  

   Важливим елементом нашого університету є його вигляд. З кожною 

порою року він дуже гарно компонує в кольоровій гаммі. Восени він, як 

згадка про літо, узимку закутаний в сніговий кожух стоїть поруч з пишними 

лапами ялини, навесні, як нагадування, що скоро все стане зеленим, улітку 

чудово зливається з природною кольоровою палітрою.     

   На моїх очах студенти окрилені своїми успіхами, здіймаються до 

нових висот, а початком їм слугує наш університет. Для мене як студента 

Навчально-наукового інституту історії та філософії слугує прикладом 

високий професіоналізм  коллективу викладачів, які майстерно передають 

інформацію майбутнім поколінням працівників педагогічної сфери. Робота 

цих людей неоціненна. Варто згадати талановиту людину, під керівництвом 

якої здійснюється навчання в Навчально-науковому інституті історії та 

філософії, директора інституту, Подрєз Юлію Вікторівну. Це багатогранна, 

наділена неабияким розумом та вродою людина, що своїм прикладом задає 

робочий тонус усьому колективу.   

   Для мене як майбутнього викладача прикладом поваги та гордості є 

викладач кафедри Всесвітньої історії Жуков Олександр Володимирович. На 

мій погляд, це унікальна людина, яка поєднує в собі багато того, що повинне 

бути у справжньому викладачеві, багато корисних та добрих рис. Разом з 

педагогічним колективом ці люди досліджують історію нашої землі, нашої 

країни, нашого світу, назавжди закарбувавши в пам’яті людській життя 

наших предків.  

   Не залишають без уваги і студентів і залучають до дослідної роботи 

над історією свого краю. Цей елемент формує в студентові майбутнього 

науковця та дає можливість обрати сферу інтересів, в якому буде працювати і 

надалі. І це не слід залишати без уваги.  
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   Моя гордість – це успіхи наших студентів Інституту фізичної 

культури, що є символом сили, мужності, міцного здоров’я та витривалості 

духу. Люди, що здобувають перемоги на світових змаганнях та прославляють 

своє ім’я та наш університет в різних видах спорту.  

   Заслуговують на увагу студенти Інституту культури та мистецтв, що 

показують високий рівень музичної, співочої, хореографічної підготовки та 

кожного разу дивують слухача своєю майстерністю.  

   Нам є чим пишатись: талановитими викладачами, найгарнішими 

дівчатами, що посміхаються при зустрічі, дисциплінованим та розумним 

керівництвом, рівнем підготовки, та всебічним розвитком студента, 

майбутнього члена суспільства, суспільства майбутнього.  

   Ураховуючи досягнення нашого навчального закладу, можна сказати, 

що у нас є майбутнє, яке наша дружна педагогічна сім’я будує кожного дня. 

І, зрештою, коли повертаєшся назад  і поглядом окидаєш університет, чудово 

розумієш, що це той елемент життя, що наповнює його цікавістю, сенсом. 

Тож нам є чим пишатись, і навіть через багато років я з повагою буду 

говорити, що мій університет – це моя гордість.  

 

 
 

 

Жанр: есе 

Виконав: студент навчально-наукового інституту історії, права та 

міжнародних відносин 

Токаренко Ігор 

 

Коли під’їжджаєш до західної 

околиці  міста Суми,  то  першим тебе зустрічає 

педагогічний  університет, який величаво стоїть 

на лівому березі річки Стрілки по вулиці 

Роменській у оточенні поважних кленів 

і  струнких тополь. А по праву руку від нього, на 

південь, за ставками,  видніється інший 

університет – аграрний. Проте в місті ще є 
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й інший, третій, університет – державний, або як його в народі звуть 

«політех». Суми є другим містом Слобожанщини за  кількістю  

студентських містечок.  

Так, у кожного є своя alma mater. Для мене «Альма-матер» –

  Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка –  

один із найстаріших вишів Сумщини.  

Свою  історію мій університет розпочинає в далекому 1924 році. У ті 

роки в країні відкривалися «лікнепи» для неписьменних жителів. Наш край 

конче потребував грамотних учителів, тому в Сумах були створені 

педагогічні курси. Потім курси були реорганізовані у педагогічний технікум, 

потім  – у інститут соціального виховання, а через десять років, у 1934 році, 

інститут соціального виховання став педагогічним інститутом. Випускники 

інституту несли знання жителям  сіл і хуторів, міст і містечок Харківської та 

Полтавської областей, адже на той час Сумської області ще не існувало, а 

територія Сумщини  входила до складу трьох областей радянської 

України  та однієї області радянської Росії. 

Перед Другою світовою війною в інституті навчалися майбутні 

вчителі  історії, української та російської мови і літератури, фізики і 

математики та природознавства. У зв’язку  із військовими діями Другої 

світової війни інститут два роки  не працював, а відновив свою роботу у 

вересні 1943 року після звільнення міста Суми. Непрості для інституту  були 

два десятиліття після завершення війни, але  інститут працював, готував 

учителів, розвивався. У 1957 році нашому інституту присвоєне ім’я Антона 

Семеновича Макаренка – великого педагога і письменника, педагогічні 

надбання якого в навчанні  і виховання юного покоління є неоціненними.  

На вулицю Роменську  інститут перемістився майже пів століття тому, 

у 1972 році,  і з того часу щороку стає більш комфортним, привабливим. 

На початку жовтня 1999 року на базі педагогічного інституту 

створений Сумський  педагогічний університет. 

Сьогодні Сумський  педагогічний університет імені А.С. Макаренка  є 

одним  із найбільших  науково-методичних і культурних центрів  Сумщини і 

Слобожанщини, в якому навчається маже п’ять тисяч студентів за 

двадцятьма п’ятьма спеціальностями з різних регіонів України і зарубіжних 

країн. До складу університету входять чотири інститути, три факультети, 

сорок кафедр та три навчально-консультативні пункти. При університеті 

функціонує аспірантура та докторантура. Для  навчання студентів  

облаштовані сучасні лабораторії, кабінети, гуртожитки, спортивний 

комплекс, бібліотека, музеї, стадіон, їдальня та ботанічний сад. За роки 

діяльності  зі стін мого університету вийшли  тисячі  випускників, які 
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працюють у закладах освіти, органах державної влади і місцевого 

самоврядування, у правоохоронних органах, засобах масової інформації, у 

різних закладах і установах, адже  диплом Сумського державного 

педагогічного університету відкриває широкі можливості для 

працевлаштування.  

Я пишаюся тим, що є студентом Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка. 

 

 
 

 

 

Жанр: есе 

Виконала: студентка Навчально-наукового інституту історії, права та 

міжнародних відносин 

Сидоренко Яна 

 

Мій університет – моя гордість 

 

Як не дивно, університетська частина нашого життя є чимось 

невід’ємним та водночас інтригуючим. Я студентка, і, звісно, що радію та 

пишаюсь цим. Уже два роки, як я навчаюсь у Сумському державному 

педагогічному університеті імені А. С. Макаренка. Чи важко мені? Звичайно, 

що так. Але з кожним днем ти все більше переконуєшся, що період твого 

перебування в університеті є неймовірним і значущим. 

Не можна не сказати, що майже кожен проходив етап, коли навчання 

здавалось чимось негативним, непотрібним, нудним тощо. Та чи можна так 

говорити, коли все, що пов’язано з університетом, стає тобі все рідніше та 

рідніше. Це і ті самі аудиторії, де ти і навчаєшся, і веселися, ті самі переходи 

від одного корпусу до другого, де завжди гомонять та щось переписують. 

Викладачі – це ті люди, що допомагають досягти потрібних знань, 

направляють у правильне русло. Які б вони не були суворими і вимогливими, 

ти отримуєш гарні настанови від них для твого ж майбутнього. Варто 

зазначити, що в саме університеті ти вже дорослішаєш, вибудовуєш плани, 

знаходиш себе. Якщо ви проходите етап у закладі вищої освіти, то не слід 

його просто пробувати, відкрийся своїм бажанням, і тобі відкриються всі 
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двері. Хочете досягти своєї цілі, то чому б не використати можливості, які 

дає тобі університет. Я відверто можу сказати, що завдяки студентству я 

розумію, наскільки важливо правильно влаштувати своє життя. Я рада тому, 

що я навчаюсь саме в педагогічному університеті, саме в цьому місці я 

відкриваюсь. Звичайно, що без труднощів нікуди, але це того варте.  

Вартий уваги той факт, що університет – це одна велика родина, 

команда, в якій ти не зайвий, ти є частиною всього цього прекрасного. Це те 

місце, де твої здобутки стають атрибутом для подальших дій та цілей. 

Щодня, спілкуючись з багатьма студентами, викладачами, іншими 

працівниками, ти здобуваєш  не тільки нові знання, а й натхнення та сили для 

твого життя. Я б дуже хотіла, щоб час перебування в університеті линув не 

так швидко, хочеться повернутися, змінити та знову використати шанс на 

щось краще. Життя минає, і якщо ти вже навчаєшся у закладі вищої освіти, 

то зроби ці роки незабутніми.  

Наостанок хочеться сказати лише одне: мій університет – моя гордість, 

моя наснага, частина життя, що дає шанс на гідне майбутнє. 

 
 

 

 

Жанр: лист 

Виконала: студентка Факультету іноземної та слов’янської філології 

Куриленко Ксенія 

 

Лист студенту, який навчатиметься через 10 років 

 

Привіт, друже! Якщо ти читаєш цей лист, 

то, напевно, ти вирішив навчатися в 

Сумському державному педагогічному 

університеті. І, напевно, тобі зараз дуже важко 

зрозуміти, що взагалі відбувається, і це не 

дивно!!! Адже ти перейшов у доросле життя,  і 

тут усе по-іншому. 

Упевнена, ти хочеш знати, звідки взагалі 

взявся цей університет!? Він був заснований 

ще у 1924 році. Тебе тоді не було ще навіть і у 
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планах. Але то був не зовсім університет, то були Сумські вищі трирічні 

учительські курси. Тоді за результатами іспитів на перший курс був 

зарахований 61 студент. У ході навчання Сумські педкурси було 

реорганізовано в Сумський педагогічний технікум. І цим самим визнавалася 

потреба у кваліфікованих кадрах. У 1930 році навчальний заклад 

реорганізували в Сумський інститут соціального виховання, а від 1933 р. – 

у Сумський державний педагогічний інститут. 

Ти хочеш спитати, на честь кого було названо цей університет?! І я 

відповім. У 1957 році йому  було присвоєне ім’я українського педагога, 

одного із засновників системи дитячо-підліткового виховання,  

А.С. Макаренка.  

У жовтні 1999 року Постановою Кабінету Міністрів України інститут 

був реорганізований у Сумський державний педагогічний університет 

ім. А. С. Макаренка, що стало значним кроком у розвитку освіти й науки 

міста і області. 

Аби тобі було зрозуміліше, який цей університет крутий, маєш знати, 

що у 2010 році він увійшов до рейтингу 200 найкращих закладів вищої  

освіти України.  

Також наш СумДПУ може похизуватися своїми науковцями і 

випускниками. Іваній В.С. – український учений у галузі фізики, Заслужений 

працівник освіти України (2002).  

Макарова Л.А. – українська музикантка, доцент факультету мистецтв у 

нашому університеті, педагог, Заслужений діяч мистецтв України.  

І ще дуже багато про кого і про що можна писати, але… 

Досить історії!!! Є дещо цікавіше… 

Хочу розповісти тобі про свої враження від навчання у цьому місці. 

Як тільки я ступила на територію нашого університету, відразу  

відчула, що опинилася в особливому місці. У повітрі так і віяв запах 

«Студентські роки».  

Але моя ейфорія дуже швидко розвіялася. А саме, коли розпочалися 

пари. Це вже не школа, тут більша відповідальність, я не була адаптована до 

такої системи навчання. Було відверто складно звикнути до цього. Але мені 

допомогла дружня атмосфера в нашій групі та вчителі з великої літери, які 

надзвичайно доступно пояснюють новий матеріал. І, взагалі, мене дуже 

вражає самовідданість викладачів, які працюють у нашому університеті. 

Адже тільки надзвичайні люди здатні до останньої краплинки віддавати себе 

іншим.  
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А тепер про НАЙГОЛОВНІШЕ. Про їдальню.  

У нас окремий корпус-їдальня, де працюють чудові кухарі, яких можна 

хоч зараз відправляти на «Мастер-шеф». Тут дуже багато смачних страв, які 

не коштують, як золоті гори. 

Коли ти зголоднішаєш, ти можеш завжди прийти сюди, бо місця тут 

дуже багато і обслуговування з посмішкою. Це те, що потрібно будь-якому 

студенту перед парою. 

Сподіваюся, після мого листа ти будеш вуевнений, що зробив 

правильний вибір, ступивши на поріг СумДПУ імені Макаренка, де ти 

зможеш не тільки здобути якісну вищу освіту, а й розвивати себе творчо і 

ПОЇСТИ!!! 

Мені сімнадцятий минало, 

На пари йшов я в Універ. 

Мені так любо-любо стало… 

Я пам’ятаю, як тепер, 

Коли ту пару відмінили, 

І викладач був не прийшов. 

А раз на пару ми забили, 

І потім ще забили знов… 

Ми грали в покера, бувало, 

І навіть грали в морський бій. 

Коли ж гравців було в нас мало – 

Томились в лекції нудній. 

Тоді й доводилось писати 

Конспектів довгі сторінки, 

Але щоб їх розшифрувати, 

Треба не тижні, а роки. 

Проте найбільше все ж любили 

Із пар додому ми іти, 

Адже дорогу дуже довго 

Ми не могли ніяк знайти. 

Спочатку йшли у парк всі разом, 

Тоді у корпус, у буфет, 

В кафе ходили час від часу 

Дискутувати про предмет. 

Викладачів туди не брали. 

А от колег з потоку – так. 

Звідти дорогу ми шукали 

Вже ввечері при ліхтарях. 
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І от було мені за двадцять, 

Коли під дружній гамір-свист. 

Мені вручили шмат паперу, 

Сказавши: ти – спеціаліст. 

І після того знову довго 

Ми всі разом шукали шлях. 

І йшли студентами додому. 

Хоча й з дипломами в руках. 
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Частина ІІ 

…Атом сонця в росі, горизонт з кришталю… 

Жанр: поезія 

Виконала: студентка Факультету іноземної та слов’янської філології 

Драновська Єлизавета 
 

Вже 96 рік минає… 

А ти, як завжди, квітнеш і ростеш. 

Підтримуєш й допомагаєш  

Усіх своїх майбутніх вчителів. 
 

А як згадаємо 24… 

Той рік, в який заснований був ти, 

Саме тоді ти перший раз в свої обійми 

Прийняв свій перши курс і двері їм відкрив. 
 

Далі вже було дещо простіше:  

Ти кожен рік міцнішав і мудрів, 

І вже сьогодні ти такий величний, 

Запрошуєш нових випускників. 
 

Знайдеться місце тут для всіх охочих: 

для мовників, для фізиків і для митців. 

В історію ти двері відчиняєш 

І фізкультуру пропагуєш залюбки. 
 

Тобі завжди в усім  допомагають  

Найрозумніші педагоги-вчителі 

І кожен день вони ідуть, немов на свято, 

Давати нам знання ці золоті. 
 

СумДПУ, ми завжди із тобою. 

В думках і в серці будеш ти завжди. 

Ми пронесемо всі знання з собою,  

Щоби відкрити знов нові світи. 
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Жанр: поезія 

Виконала:студентка Факультету іноземної та слов’янської філології 

Горбатенко Ірина 

 

Мій університет 

 

Після школи, з великими мріями 

Залишивши домашнє кубельце, 

Із тривогами та надіями 

Ти віддав СумДПУ серце. 

Факультетів багато і різних 

наук, 

Лиш встигай запам'ятовувати, 

Викладач допоможе тобі 

осягнуть 

Всі знання, їх використовувати. 

Почалося навчання тривале, були 

Сміх і сльози, п'ятірка і двійка, 

Ми тут щастя і друзів навіки 

знайшли, 

Свою молодість-чародійку. 

У Макаренка ми научились любить 

Атом сонця в росі, горизонт з кришталю. 

Я на 5-му курсі. Одна тільки мить -  

І про все це лиш вогник в душі запалю. 

Неймовірні, смішні, такі бажані, 

Осяйні, безтурботні поки, 

Раз в житті – це студентські роки. 

 

 
 

 

  



29 

Жанр: поезія 

Виконала: студентка Факультету іноземної та слов’янської філології 

Вербицька Вікторія 

 

Запрошення. Посвята. Перший курс. 

Цікаві пари. У їдальні перекус. 

Міс ФІСФ. Екзамени і залік. 

Завантажений натхненням графік. 

  

Вже другий курс. Простіше вчиться. 

Але старання знадобиться. 

Курсова робота. Практика фольклорна. 

А ось і нова сесія хардкорна. 

  

Театр. Літературні вечори. 

Надії, що звернемо гори ми. 

Виставки. Музей. Кіно. 

У педагогічному усе перфектно. 

  

Ось третій курс. Навчання дистанційне. 

Воно нам замінило традиційне. 

Ми конференції проводимо у зумі. 

Та краще би сиділи у classroom-i. 

  

Четвертий курс. Ось практика у школі. 

А там і підсумок, диплом в долоні. 

Йдемо підкорювати ми освітні лаври. 

Випускники майбутні – бакалаври. 
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Жанр: поезія 

Виконала:студентка Факультету іноземної та слов’янської філології 

Провозьон Софія 

 

Уже століття майже промайнуло,  

Як ти стоїш – величний і святий, 

Але випускники тебе не забули, 

Для них ти завжди будеш «золотим». 

  

Викладачі тут щирі, неймовірні! 

Всю душу нам, студентам, віддають. 

І своїй справі вони вперто вірні, 

Знання грунтовні повсякчас дають. 

  

СумДПУ, тобою я пишаюсь! 

Ти в пам’яті залишишся завжди. 

І гордо говорю, що я навчаюсь 

В найкращім університеті на землі!  

 

 
 

 

 

Жанр: поезія 

Виконали:студентки Факультету іноземної та слов’янської філології 

Панченко Юлія та Приходько Маргарита 

 

Славетний СумДПУ 

 

Наш край Сумський славетний в світі, 

колискою для вчителя він став, 

бо видатний і знатний серед вишів 

СумДПУ студентів тут зібрав. 

Макаренко майстерно всіх навчав. 

І нас, майбутніх педагогів, 

у правильному руслі скерував, 
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у стінах альма-матер зустрічав. 

«Учитель», - скажете, - «не модно», 

але ця думка застара, 

бо педагог – професія є вічна, 

і актуальність не втрача. 

Нехай пливуть роки, століття та епохи, 

а СумДПУ цвіте, росте, звучить, 

бо педагог – це маятник прогресу,  

і не зупинить його ніхто й на мить. 

Макаренко вам радо посміхнеться, 

Та педагоги вміло поведуть у світ прекрасний, 

що так мило зветься «Учитель, педагог та фахівець». 

 

 
 

 

 

Жанр: поезія 

Виконала: студентка Факультету іноземної та слов’янської філології 

Мяус Альона 

 

Чого тебе я бачу уві сні? 

Чому я завжди думаю про тебе? 

У вихідні і в будні дні 

Стежками Роменської йду до тебе. 

Я, подолавши такий шлях, 

Ось бачу двері перед собою. 

А серце завмира в грудях, 

В надії тягнешся рукою. 

На лавах – жодної душі, 

І черг в їдальні вже немає. 

Невже лекційні теж пусті? 

СДПУ в чеканні спочиває. 

Але колись це закінчиться, 

Потік студентів враз примчиться, 

Почнуться заходи, змагання, пари, 
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Долине шум з нової актової зали. 

Зайнявши верх на п’єдесталі, 

Привеземо нові медалі, 

Честь універу захистивши 

І славу на роки принісши. 

Ти сядеш з книжкою в руках, 

А літери – геть незнайомі, 

Бо не приховати радість у очах 

Від перебування в Макаренківськім домі! 

 

 
 

 

 

Жанр: поезія 

Виконав:студент Навчально-наукового інституту історії, права та 

міжнародних відносин 

Онацький Валентин 

 

Мій університет – він для мене все. 

Він для мене, як небо і земля. 

Він для мене, як сонце і вода. 

Я іду до нього з радістю щодня. 

Університет для мене, мов другий дім. 

Він для мене моє життя. 

Ми допомагаємо одне одному щодня. 

Бо ми всі в ньому, мов одна рідня. 

В групі ми, мов сестри і брати. 

А Юлія Вікторівна, мов мати для нас всіх. 

Вона нам все підкаже, в усьому допоможе. 

Тому без неї ми просто жити не можем. 
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Жанр: поезія 

Виконала: студентка Факультету іноземної та слов’яяянської філології 

Камишова Ксенія  

 

Наш чарівний храм навчальний 

Дев’яносто п’ятий рік він навчає відкривати 

дивовижний світ наук. 

Тут знайдеш ти знань скарбницю, 

але тільки під замком. 

Твоя праця і завзяття є від нього ключиком.  

Тут знайти ти зможеш друзів 

І захоплення нові. 

Іноді Амур заходить, - 

Не ховайся від стріли! 

Кожен з нас тут має змогу  

Стати кимось визначним. 

І відкрити ту скарбницю для майбутніх поколінь. 

 

 
 

 

Жанр: поезія 

Виконав: студент Навчально-наукового інституту історії, права та 

міжнародних відносин 

Гура Єгор 

 

Нічим не гірший за столичний 

У Сумах виш педагогічний. 

У передмісті – Роменська, 87 –  

Майбутнім педагогам дім усім. 

Якщо дітей ви любите без тями, 

Весь вільний час віддати їм готові, 

І згодні зошити гортать ночами, 

Добро являти в діях, думці, слові – 

Даруйте дітям щастя спілкування й знань. 

це – благородніше з усіх жадань. 
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Але закриті двері школи тим, 

Хто не отримав знань й диплому, 

Хто професійну жилку не відкрив 

В собі, колись наївному й малому, 

А зараз вже випускнику, 

Якому вибір – головна турбота, 

Моя порада: краща у вінку професій  вчительська робота. 

Учитель – фонд держави золотий, 

Покликання від Бога особливе, 

Це приклад, дух моралі, креатив, 

Стоїчний спокій і жива душа мрійлива. 

Знайшов в собі цих якостей тайник? 

СДПУ тебе запрошує, вступник! 

 

 
 

 

Koplik Alina Alexsandrovna   

Creative work: a poem  

Faculty of Foreign and Slavic Philology  

SUMDPU named after AS Makarenko  

311/2 

 

 Нещодавно я була ученицею, 

Миколаївської школи в селі,  

І зовсім не думала вчитися , 

Хоча дуже хотілось мені. 

Доросле життя лякало мене . 

Не розуміла: що, де, і як.... 

Але всі ті вагання минули! 

І тепер я на новому етапі в житті. 

Стала я студенткою першого курса 

І не зовсім усвідомлюючи це 

Я заглибитись по самі вуха  

У не таке вже й просте студентське буття.  

Університет -це мій другий дім,  
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Викладачі та студенти- моя родина .  

Разом ми величезна сила,  

Як не гордитися цим? 

І я хочу побажати нам ще більше сили,  

У таких випробуваннях не легких.  

Ми все зможемо ! Ми все подолаємо! 

Якщо будемо діяти всі! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



36 

Розділ ІІІ 

…Тебе зрозуміють і підтримають ТУТ… 

 
Жанр: реклама 

Виконала: студентка Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології 

Заїка Ірина 
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Жанр: постер 

Виконала: студентка Навчально-наукового інституту культури і 

мистецтв 

Коленченко Віталіна 
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Жанр: постер до 95-ї річниці 

Виконала: студентка Навчально-наукового інституту культури і 

мистецтв 

Часниченко Олеся 
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Жанр: постер до 95-ї річниці 

Виконала: студентка Навчально-наукового інституту культури і 

мистецтв 

Карпцова Вікторія 
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Жанр: рекламний плакат «Макаренко ХХІ століття» 

Виконала: студентка Навчально-наукового інституту культури і 

мистецтв 

Голець Дар’я 
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Жанр: постер 

Виконала: студентка Факультету іноземної та слов’янської філології 

Наришкіна Анастасія 
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Жанр: презентація 

Виконала: студентка Навчально-наукового інституту культури і 

мистецтв 

Макушенко Наталія 
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Розділ IV 

Сторінками життя Фейсбук-групи 

«Мій університет – моя гордість: 

стейкхолдери  

СумДПУ імені А.С.Макаренка» 
 

У групі https://www.facebook.com/groups/140035996734966 

ви можете детально ознайомитися з усіма подіями і 

новинами, які відбуваються у СумДПУ, а також додавати 

власні дописи, коментарі, знаходити цікаві ідеї й просто 

бути із Сумським педагогічним на одній хвилі! 
 

 

 

https://www.facebook.com/groups/140035996734966
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Післямова 

Шановні учасники Конкурсу! Переглянути свої роботи, залишити 

коментарі, знайти ідеї для привітання рідній альма-матер  та відшукати 

багато цікавого про свій університет ви завжди зможете за посиланням у 

групі «Мій університет – моя гордість» 

https://www.facebook.com/groups/140035996734966/?ref=bookmarks 

На сторінках групи запрошуємо до діалогу!! 

 

  

https://www.facebook.com/groups/140035996734966/?ref=bookmarks
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