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Макаренківська спільнота вітає першокурсників! 

 15 вересня 2020 року став святковим 

для першокурсників СумДПУ імені           

А.С.   Макаренка.  

 Слова вітання з нагоди початку          

навчального року для наймолодших           

студентів та побажання якнайшвидше       

адаптуватися у новому статусі прозвучали 

від ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка – проф. ЛЯННОГО Юрія Олеговича, першого            

проректора СумДПУ імені А.С. Макаренка – проф.      

ПШЕНИЧНОЇ Любові Василівни, директорів навчально– 

наукових інститутів, деканів факультетів, завідувачів,      

викладачів кафедр. У цей день першокурсники мали нагоду 

познайомитися зі своїми наставниками – академічними   

кураторами, дізнатися про особливості організації                

навчальної, наукової і позанавчальної діяльності , дізнатися 

про структуру органів студентського самоврядування.  

Консультативні зустрічі Психологічної служби          

університету з першокурсниками 

Протягом вересня в університеті тривали знайомство та 

діагностика Психологічної служби з 1 курсом здобувачів 

вищої освіти. Завершилися заходи в ННІКМ та                 

фізико-математичному факультеті, зустрічами зі            

студентами, старостами та кураторами академічних груп. Зокрема, студенти дізналися про важливу 

діяльність Психологічної служби – діагностичну. Було наголошено, що діагностика – це виявлення 

причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації;    

вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних 

можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні здобувачів вищої освіти. 

 Нагадуємо, що Психологічна служба розташована в 427 кабінеті на 4 поверсі корпусу ФІСФ. 



Керівником Лабораторії Академічної культури 
молодих дослідників, організатором щорічної Міжна-
родної конференції з питань академічної культури і 
доброчесності, завідувачем кафедри української мови 
і літератури, професором Семеног О.М. (у межах днів 
Академічної доброчесності у Сумському державному 
педагогічному університеті імені А.С. Макаренка) 
було проведено лекцію для здобувачів вищої освіти 
на тему «Академічна культура і академічна доброчес-
ність у комунікативному вимірі: університет-школа». 

Лекція була проведена в аудиторно-
дистанційній формі, тому здобувачі вищої освіти з 
природничо-географічного факультету, фізико-
математичного факультету, факультету іноземної та 
слов'янської філології, Інституту культури і мис-
тецтв, Інституту педагогіки і психології змогли підк-
лючитися через платформу Гугл-Meet. У діалозі     
взяли участь перший проректор, професор Пшенична 
Л.В., начальник державної служби якості освіти в 
Сумській області Рябуха А.П., керівник центру якості 
Ячменик М.М., координатор із академічної доброчес-
ності на факультеті іноземної та слов'янської          
філології, доц. Козлова В.В., заступник декана       
факультету іноземної та слов'янської філології, доц. 
Кириленко Н.І. 

Професор Семеног О.М. наголосила, що освіта є 
головним складником національної безпеки держави, 
тому якість освіти (яка тримається на засадах акаде-
мічної культури і академічної доброчесності усіх 
стейкхолдерів освітньо-виховного процесу) належить 
до пріоритетних національних цілей європейських 
держав. Начальник ДСЯО в Сумській області Рябуха 
А.П. ознайомила майбутніх учителів із виданням 
«Світлофор освітньої доброчесності для освітян». 
«Починати знайомити здобувачів ВО з поняттям    
академічної доброчесності в університеті вже пізно, 
про неї треба говорити ще з дитячого садочку», -   
зазначила Алла Петрівна. Координатор із академічної 
доброчесності на факультеті іноземної та слов'янсь-
кої    філології, доц. Козлова В.В. наголосила, що   
Тиждень академічної доброчесності на факультеті 
іноземної та слов'янської філології проводиться вже 
вдруге, але цього року він особливий тим, що         
відбулося          підписання Декларацій з академічної 
доброчесності науково-педагогічними працівниками і 
здобувачами вищої освіти. 

Здобувачка вищої освіти за ОПП Середня освіта 
(Українська мова і література) Вікторія Лисянська 
долучилася до діалогу: «Стривожено. Натхненно. 
Здивовано. Стривожено - бо знання раніше почуті ще 
були не досконалі. Натхненно - бо почуте на лекції 
підштовхує до дій. Здивовано - бо це не було просто 
навчання, це був конструктивний діалог». 

Здобувачка вищої освіти за ОПП Середня освіта 
(Українська мова і література. Англійська мова)    
Аліна Зякун зазначила, що зустріч стала ще одним 
важливим кроком до успішної майбутньої професій-
ної діяльності. Зазначені професором правила         
регламентують не лише академічно чесну освітню 
діяльність, а й формують майбутніх учителів як      
сучасних всебічно розвинених науковців-дослідників 
і компетентних учителів-словесників. 

ДЕКАДА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В СУМДПУ 

УСЕУНІВЕРСИТЕТСЬКА ЛЕКЦІЯ-ДІАЛОГ СТЕЙКХОЛДЕРІВ                  
ІЗ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ПРОФЕСОРА СЕМЕНОГ О.М.  

Доброчесність – не тільки на словах! 

Корпоративна культура        

Сумського державного педагогі-

чного університету імені       

А.С. Макаренка передбачає 

здійснення освітньої, наукової 

та творчої діяльності згідно з 

найвищими моральними і     

правовими нормами академічної доброчесності. 

 9 вересня 2020 року викладачі кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи        

підписали «Декларацію про академічну доброчесність науково-педагогічного, наукового,             

педагогічного працівника Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макарен-

ка», якою зобов’язались керуватися у своїй роботі законодавством України, етичними вимогами до 

професійної та наукової діяльності та Кодексом академічної доброчесності університету. 



  

ДЕКАДА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У СУМДПУ 

ШЛЯХ ДО АКАДЕМІЧНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В ПРЯМОМУ ЕТЕРІ 

 12.09.2020 студентським самоврядуванням ФІСФ було проведено 
онлайн-засідання з теми «Забезпечення академічної доброчесності у    
освітньо-науковій діяльності СумДПУ імені А.С. Макаренка».              
Модерувала захід – Шкіль В.І, в.о студентського декана. 
Спікерами були: Шкіль Вікторія – «Положення про систему забезпечення 
академічної доброчесності у освітньо-науковій діяльності СумДПУ ім. 

А.С. Макаренка»; Іванько Альона – «Кодекс Академічної доброчесності СумДПУ ім. А.С. Макарен-
ка»; Ковтуненко Олена – «Результати онлайн-опитування здобувачів вищої освіти СумДПУ ім. А.С. 
Макаренка щодо дотримання Академічної доброчесності». Керівниця Центру ЗЯВО,                       
Ячменик М.М., подякувала організаторам заходу за активність, надзвичайно теплу атмосферу,                      
відповідальність спікерів, серйозні доповіді, які створили атмосферу справжнього академічно/
культурно/доброчесного середовища. 

 Протягом лекційного тижня 
(02-05.09.2020 р.) викладачі-
куратори кафедри загальної та 
регіональної географії провели в 
усіх академічних групах           
спеціальностей 106 Географія та 
014 Середня освіта (Географія) 
кураторські години, на яких     

обговорили Кодекс академічної доброчесності Сумського державного педагогічного        
університету імені А.С. Макаренка. Студенти ознайомилися з політикою академічної           
доброчесності, з принципами і нормами професійної етики в освітній та науковій діяльності, 
як невід’ємними складовими корпоративної культури. Студенти дізналися про порядок      
перевірки наукових робіт на плагіат в університеті та про відповідальність за порушення 
норм академічної доброчесності. За результатами зустрічей відбулося підписання            
здобувачами освіти Декларацій про академічну доброчесність. 

УЧАСТЬ В АКЦІЇ СЕРЕД СТУДЕНТІВ «ПЛАКАТ "МАРАФОН АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕ-

СНОСТІ: STOP ОБМАНУ, ФАЛЬСИФІКАЦІЇ, ШАХРАЙСТВУ, ПЛАГІАТУ"  

 10 вересня 2010 року кафедра дошкільної і     

початкової освіти, на чолі із студентським самовряду-

ванням Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології, взяла участь в Акції серед                       

студентів «Плакат "Марафон академічної                

доброчесності: STOP обману, фальсифікації,           

шахрайству, плагіату"», яка проходить у рамках      

Тижня    

академічної 

доброчесності у Сумському      державному педагогічно-

му університеті імені А.С. Макаренка. Учасники Акції 

виступили за підтримання норм професійної етики 

та  академічної доброчесності у навчальній, викладаць-

кій, науковій та творчій діяльності студентів та працівни-

ків Університету, дотримуючись принципів академічної 

доброчесності, визначених у Кодексі академічної          

доброчесності Сумського державного педагогічного     

університету імені А.С. Макаренка.   



 

СПІВДІЯ ІЗ РАДОЮ РОБОТОДАВЦІВ 

 27 серпня 2020 року на кафедрі загальної та регіональної географії природничо-географічного 
факультету #СумДПУ імені А.С. Макаренка відбувся круглий стіл, за участю стейкхолдерів,       
присвячений перегляду освітньо-професійної програми (ОПП) Географія першого рівня вищої    
освіти за спеціальністю 106 Географія щодо її відповідності сучасним вимогам ринку праці.      
Представниками стейкхолдерів були начальник Сумського обласного центру з гідрометеорології   
О. М. Пономарьов, завідуюча туристсько-краєзнавчим відділом комунального закладу Сумської 
обласної ради «Обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю»                  
А. В. Маньковська, студент 732 групи спеціальності 106 Географія природничо-географічного     
факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка А. М. Лук’янов. На зустрічі обговорено широкий спектр 
питань, пов’язаних із формуванням адаптованої до потреб ринку праці освітньої пропозиції, що є 
актуально як для працедавців, які зацікавлені в отриманні висококваліфікованих фахівців, так і для 
закладу вищої освіти, результатом діяльності якого є підготовка конкурентоспроможних на ринку 
праці випускників. У межах круглого столу стейкхолдери зазначеної ОПП, висловили свої думки 
щодо змін у ОПП та обговорили питання якості підготовки і працевлаштування випускників       
спеціальності 106 Географія. Стейкхолдерами відзначено як конкурентну перевагу ОПП її         
практичну спрямованість: насиченість практиками різних типів, широким спектром вибіркових    
дисциплін. У ході обговорення було ухвалено зміни до ОПП з урахуванням побажань працедавців. 
Усі учасники учасники відзначили корисність та актуальність заходу, домовилися про доцільність 
подальшого застосування такого формату взаємовигідної співпраці. Зустріч пройшла цікаво, плідно 
та стала корисною як для викладачів, так і для стейкхолдерів. 

Засідання круглого столу  
з представниками     

роботодавців м. Суми  
на кафедрі загальної та  
регіональної географії 

Зустріч із роботодавцем на ФІСФ СумДПУ імені А.С. Макаренка 

 На факультеті іноземної та           
слов'янської філології, за сприяння     
Центру забезпечення якості вищої освіти, 
відбулася зустріч здобувачів зі     
стейкхолдером-роботодавцем Yuliia     
Andriyash- керівницею лінгвістичної сту-
дії, викладачем англійської мови Linguo 

Studio (випускницею СумДПУ за ОПП Українська мова і література. Англійська мова). 

 Пані Юлія поділилася професійним досвідом, разом зі студентами поміркували над               
перспективами майбутнього фаху студентів-філологів, їхніми можливостями після здобуття вищої 
освіти. Також було приємно почути розповідь про студентські роки стейкхолдера, про всі ті         
можливості, якими вона скористалася і до яких закликала кожного студента. Для здобувачів ціка-
вим був інтерактив, проведений нашою випускницею - "Ким я бачу себе через 5 років?". Студенти 
мали чудову можливість побувати на уявному інтерв'ю й розповісти про те, яким же буде їхнє жит-
тя через кілька років, як же вони бачать себе в ролі вчителів і що їм       допомагає бути тими педа-
гогами, до яких прислухаються, яким довіряють і яких люблять. Своїми враженнями поділилися: 
Алёна Иванько студентка 2 курсу: "Все дуже сподобалося. Цікава          особистість, дізнались про 
лінгвістичну студію в Сумах. Будемо прагнути досягти такого ж         професійного успіху". Victoria 
Verbitska студентка 4 курсу: "Оскільки, ми майже випускники, то пані Юлія надала нам важливу 
інформацію про те, як реалізувати себе після навчання. Головне,   бути вмотивованими та отриму-
вати якісні знання. Дякуємо!" 

P.S. Керуйте своєю реальністю! Обирайте те, що Вам дійсно подобається! І пам'ятайте: не варто 
себе недооцінювати. Потрібно діяти!  

Олена Ковтуненко, студентське самоврядування ФІСФ 


