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Освітньо-професійні програми акредитовано! 

 

 Національним агентством із забезпечення якості вищої 
освіти у Сумському державному педагогічному університеті 
імені А. С. Макаренка успішно акредитовано  
освітньо-професійні програми  «Середня освіта (Українська 
мова і література)», «Середня освіта (Німецька та англійська 

мови)», «Середня освіта (Російська мова і зарубіжна література)», 
«Середня освіта (Французька та англійська мови)» «Практична психологія» за рівнем  

вищої освіти «Бакалавр». Освітньо-професійні програми «Право» та «Економіка» за рівнем вищої 
освіти «Бакалавр» отримали умовну акредитацію за результатами експертного висновку галузевої 
експертної ради. 
 Протягом наступних років освітньо-професійні програми Сумського державного  
педагогічного університету імені А. С. Макаренка  виходитимуть на акредитацію, з метою  
підвищення рівня якості освіти та оволодіння здобувачами необхідними професійними  
компетентностями. Бажаємо успіхів та натхненної роботи науково-педагогічним працівникам  
Університету! 

Зустріч із заступником Міністра освіти і науки України 

 28 квітня 2021 року Сумщину відвідав Заступник Міністра 
освіти і науки України Селецький А.М., який, ознайомлюючись із 
роботою закладів освіти різного рівня, завітав до Сумського  
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.  
З повагою його зустріло керівництво університету на чолі із  
ректором професором Лянним Ю.О. 
 Селецький А.М. ознайомився із матеріально-технічною  
базою університету, аудиторним фондом, інформаційними  
технологіями, які використовуються і впроваджуються у  
навчально-виховний процес підготовки майбутніх фахівців,  
отримав приємні враження від актової зали, оновленої спортивної зали кафедри спортивних  
дисциплін та фізичного виховання, нового музею геології. Цікаву екскурсію по кафедрі  
інформатики з демонстрацією інформаційних технологій та обладнання, які використовуються  
у процесі підготовки фахівців з інформатики, провела завідувач кафедри професор Семеніхіна О.В. 
 Особлива увага заступника Міністра була приділена питанням забезпечення доступу до  
інтернет-мережі студентів, викладачів і співробітників та організації дистанційного навчання  
у виші, яке на високому професійному рівні висвітлила керівник лабораторії дистанційного  
навчання Колесник Ю.І. і представила можливості платформи Мoodle, які використовують  
викладачі і студенти. На згадку про університет ректор Лянним Ю.О. подарував книгу 
«Макаренківська alma mater» про історію та сучасність Сумського державного педагогічного  
університету імені А.С.Макаренка. Керівництво університету висловлює щиру вдячність  
заступнику Міністра освіти і науки України Артуру Миколайовичу. 



«Агенти якості» у СумДПУ імені А. С. Макаренка 

 1 квітня в СумДПУ імені А.С. Макаренка відбулося 
перше засідання студентської фокус-групи «Агенти  
якості». Із вітальним словом до лідерів Університету  
звернулися: перший проректор, професор Пшенична Л. В., 
керівниця Центру забезпечення якості вищої освіти,  
кандидат педагогічних наук Ячменик М. М., кандидат  
педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти та 
педагогіки вищої школи, Довгополова Г.Г.,  
Горбатенко І. С., фахівець Центру забезпечення якості  
вищої освіти, куратор студентської фокус-групи  

«Агенти якості». 
 Куратор студентської фокус-групи «Агенти якості»  
Горбатенко І. С. ознайомила здобувачів вищої освіти із  
поняттями «якість», «якість освіти», «стейкхолдери», 
«інновації», зауважила, що метою «Агентів якості» є сприяння 
впровадженню заходів, що стосуються якості освіти  
в Університеті, своїми рішеннями та діями удосконалювати та  
підвищувати рівень якості освіти у Сумському державному  
педагогічному університеті імені А. С. Макаренка, окреслила 
стратегічні цілі та завдання фокус-групи, представила принципи 
та проєкт Кодексу «Агентів якості», запросила долучитися до активної співпраці онлайн-групи 
«Мій університет ‒ моя гордість! (Стейкхолдери СумДПУ імені А.С.Макаренка)» у соціальній  
мережі «Facebook». 
 Кандидат педагогічних наук Ячменик М. М. розповіла про діяльність Центру забезпечення 
якості вищої освіти в Університеті, ознайомила з нормативно-правовою базою, відповідно до якої 
«Агенти якості» будуть Діяти у подальшому.  Голова Комісії з етики та академічної доброчесності, 
доцент Довгополова Г.Г. ознайомила з поняттям «академічна доброчесність», зауважила про  

необхідності дотримання засад академічної доброчесності  
з метою ефективної роботи освітньо-наукового середовища. 
 Протягом квітня-травня відбувалися навчальні тренінгові 
онлайн-заняття для «Агентів якості» з тем «Студентоцентроване 
навчання – сучасна парадигма вищої освіти», «Лідерські навички 
як основа успіху людини ХХІ століття», «На варті академічної 
доброчесності»під керівництвом Горбатенко І. С., фахівця Центру 
забезпечення якості вищої освіти, куратора студентської  
фокус-групи. Серед запрошених гостей – Острога М. М.,  

викладач кафедри інформатики, студентський декан 2015-2016 рр., перший студентський проректор 
2016-2017 рр., студентський ректор 2017-2019 рр СумДПУ імені 
А.С.Макаренка.  
 Під час тренінгів студенти фокус-групи «Агенти якості»  
були надзвичайно активними – висловлювали свої побажання,  
кольоронастрій,  за допомогою інтерактивної дошки «Padlet»  
створили асоціативні ряди до вислову «Здобувач вищої освіти»,  
поговорили про права та обов’язки студентів, спираючись на Закон 
України «Про вищу освіту» та «Положення про забезпечення  
студентоцентрованого підходу до навчання в Сумському  
державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка»,  
розширили знання про мету студентоцентризму,  створили власні 
емблеми лідерства та їх презентували, розвивали комунікативні навички та впевненість у собі  
за допомогою онлайн-інструментів, розробили памятку «Як дотримуватися академічної  
доброчесності». У форматі відкритого мікрофону Агенти змін поділилися очікуваннями  
на майбутнє щодо консультативної підтримки, обміну досвідом, взаєморозвитку та збагаченням  
на основі поваги, довірі, толерантності, етики та доброчесності. 
 Кожен «Агент якості» отримав сертифікат члена студентської фокус-групи «Агенти якості» 
Центру забезпечення якості вищої освіти Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка. 

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


Зарубіжний обмін досвідом 

 Результатом плідної співпраці викладачів кафедри  
германської філології факультету іноземної та слов’янської  
філології доцентів Багацької О.В. та Козлової В.В. з Міжнародним 
освітньо-методичним центром Dinternal Education стала  
інтерактивна зустріч-семінар з Кейт Ллойд, академічним  
директором мовної школи London School of English,  
Великобританія, (Кваліфікації: Trinity Dip TESOL, TEFL certificate, 
FCE examiner, Diploma in Teaching English as a Foreign Language 
from Trinity College London, PhD from the University of Liverpool, 
UK Academic Director of London School of English). 
 Зустріч відбулася 7 квітня 2021 року в дистанційному форматі з магістрантами першого року 
навчання (групи 351+353) та студентами третього курсу (група 331.2) спеціальності 014 Середня 
освіта (Мова і література (англійська)) факультету іноземної та слов’янської філології. Маючи  
значний досвід роботи зі студентами різних країн, які вивчають англійську мову як другу іноземну, 
спікер проаналізувала та системно представила типові помилки власне українських студентів,  
віртуозно екстраполюючи їх на автентичне культурологічне тло. Кейт Ллойд ґрунтовно виклала  
сучасний підхід британських методистів до навчання різних мовних та мовленнєвих  
компетентностей, зважаючи на вікові особливості учнів. 
 Гостьовий лектор змоделювала мовний портрет Advanced english languade learner та  
подискутувала зі студентами щодо найбільш ефективних способів мотивування учнів. Значний  
резонанс серед студентів викликали особисті уподобання пані Кейт у сучасній британській  
літературі, кінематографі та телевізійних шоу, які можна успішно використовувати для  
удосконалення своїх комунікативних навичок. 

Академічна мобільність 

 Відповідно до угоди щодо обміну студентами  між  
університетом імені Яна Длугоша в м. Ченстохові (Польща) та 
Сумським державним педагогічним університетом імені  
А.С. Макаренка 12 квітня 2021 року студенти Інституту  
історії, права та міжнародних відносин відвідали лекцію  
он-лайн магістра Катажиної Зяї (mgr. Katarzyna Ziaja (Wydział 
Humanistyczny) Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana 
Długosza w Częstochowie) на тему  «Події в Познані 28-29  

червня 1956 р .: генезис і перебіг «Познанського повстання». Виступ Юзефа Циранкевича».  
 У рамках академічної мобільності студентам, які пройшли стажування з 01.03.2021 по 
03.06.2021 рр. в університеті ім. Яна Длугоша, відбудеться перезарахування отриманих результатів 
навчання. 

Програма подвійного диплому 

 15 квітня 2021 року відбулася онлайн-зустріч студентів 
ІІ курсу спеціальності «Соціальна робота» які у цьому  
навчальному семестрі долучилися до Програми подвійного 
диплому, і першокурсників означеної спеціальності з метою 
інформування про особливості і перебіг навчання у  
польському університеті. 
 Учасники проєкту (зокрема, Гуріна Дар’я і Логвиненко  
Максим) поділилися зі своїми молодшими товаришами  
власним досвідом поєднання навчання в двох університетах – СумДПУ імені А.С. Макаренка  
і Гуманітарно-природничому університеті імені Яна Длугоша (м. Ченстохов, Польща). Під час  
зустрічі куратор програми, к.п.н., доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту  
соціокультурної діяльності Полякова О. М., надала першокурсникам детальну інформацію про  
підготовку документів для участі у даному проєкті, особливості календарного планування  
освітнього процесу в польському університеті, переваги навчання за Програмою подвійного  
диплому, можливість знайомства з іншими студентами з різних українських ЗВО, які також  
навчаються за спеціальністю «Соціальна робота» у Гуманітарно-природничому університеті імені 
Яна Длугоша. 

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ 



  

Дні науки в Сумській області 

«Інформаційний вісник» за матеріалами сайту sspu.edu.ua  
                Упорядник фахівець Центру забезпечення якості вищої освіти СумДПУ імені А. С. Макаренка  Горбатенко І.C 

 Редактор: керівник Центру ЗЯВО СумДПУ імені А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук Ячменик М.М..  

 20 травня 2021 року Сумський державний педагогічний  
університет імені А. С.Макаренка взяв участь у обласних  
урочистостях з нагоди Дня науки в Україні, що відбулися  
у Молодіжному центрі "Романтика". Навчально-наукові інститути та 
факультети університету представляли свої кращі здобутки,  
проводили майстер-класи. Високоповажним гостям та учасникам  
заходу було презентовано виставки наукових праць та образотворчих 
робіт, нумізматичну колекцію,  
продемонстровано хімічні експерименти,  

технології використання спеціалізованих датчиків з фізики, діагностику  
функціонального та психофізіологічного станів спортсменів за допомогою  
сучасних комп’ютерних технологій, техніку арт-терапії «Акватипія». 
 Справжньою окрасою стали концертні виступи представників  
університету: інструментального ансамблю під керівництвом Ярослава  
Петреску, саксофоністки Ангеліни Луцик, соліста Чжан Лянхуна, дуету  
скрипалів Аврелія та Анастасії Сергеєвих. Представниками університету було 
вручено нагороди обласного рівня. 

 Подякою голови Сумської обласної 
державної адміністрації нагороджено  
кандидата географічних наук, доцента  
Корнус О.Г. завідувача кафедри загальної та регіональної  
географії. Грамотою Сумської обласної ради нагороджено  
кандидата педагогічних наук, доцента Юрченка А.О., доцента  
кафедри інформатики. Вдячні всім, хто долучився до організації  
та проведення заходу, та вітаємо нагороджених! 

Благодійна акція «Бузковий блюз» 

 25 травня у Ботанічному саду СумДПУ імені  
А.С. Макаренка вдев'яте відбулася мистецька благодійна акція 
"Бузковий блюз", які зібрала поціновувачів мистецтва з усього 
міста. Цьогоріч для відвідувачів працювали декілька локацій, 
серед яких різноманітні майстер-класи, виставка живопису та 
дизайн-проєктів студентів ННІ культури і мистецтв 
«Студентська палітра», поетичний пленер «Є вірші – квіти…», 
фотозони та оглядові майданчики. Для бажаючих, фахівці  
Ботанічного саду та Природничо-географічного факультету  
проводили екскурсії, в ході яких 

ознайомлювали відвідувачів з багатющими колекціями різноманітних 
рослин, багато з яких не можна зустріти більше ніде в області. Приємно 
вразила велика кількість дітей та підлітків, для яких на території саду 
працював консультаційний профорієнтаційний пункт. Свої  
дизайнерські проєкти презентували учні Сумського центру  
професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг та вихованці 

обласного центру позашкільної освіти  
та роботи з талановитою молоддю. 
 Головною подією заходу став концерт 
класичної музики у виконанні студентів та викладачів Навчально-
наукового інституту культури і мистецтв. Для слухачів лунали  
інструментальні та вокальні композиції, які наповнювали атмосферу  
Ботанічного саду неперевершеними емоціями.  
 СумДПУ радо запрошує всіх бажаючих відвідати Ботанічний сад, 
який знаходиться за адресою м. Суми, вул. 20 років Перемоги, 23. 


