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День гідності у СумДПУ імені А.С.Макаренка 

 Уже вдруге Сумський державний  
педагогічний університет імені А.С. Макаренка долучився 
до ініціативи проєкту USAID «Підтримка  
організацій-лідерів у протидії корупції в Україні  
ВзаємоДія», всесвітнього руху Amnesty International, у 
співпраці з Міністерством освіти і науки України, Офісом 
освітнього омбудсмена України й Уповноваженим  
Президента України з прав дитини Всесвітнього 
Дня Гідності, який відбувається у символічний проміжок з 21 листопада – Свята гідності та свободи 
України – до 9 грудня – Дня боротьби з корупцією. До діалогу з питань Гідності Людини, онлайн-
безпеки, протидії корупції, дотримання принципів академічної доброчесності, ролі жінки у житті 
суспільства долучилися ректорат, викладачі, здобувачі вищої освіти всіх інститутів та факультетів. 
Серед запрошених гостей онлайн-заходу Бавикін А. – фахівець з питань запобігання та протидії  

корупції. 
 Крокуючи мапою міркувань учасників онлайн-діалогу 
«Гідність – це… «…про свободу всіх і кожного» (Вікторія  
Лисянська); «…поважати себе та інших» (Альона  
Романченко); «…честь» (Вікторія Вербицька, Юлія  
Назаренко); «…поняття моральної свідомості, яке виражає  
уявлення про цінність всякої людини, як моральної  
особистості, а також категорія етики, що означає особливе  
моральне ставлення людини до самої себе і ставлення до неї з  
боку суспільства, в якому визнається цінність особистості (Тетяна 
Мотрук); «…повага, рівність, шанобливе ставлення до інших  

людей» (Катя Сердюк). 
  Гідність – це, перш за все, цінність людини у 
суспільстві. Це чесність із самим собою і тими, хто нас  
оточує. Це невід’ємне право кожної людини жити і  
творити у соціумі, де панує повага, розуміння і свобода. І 
кому, як не нам, сучасному поклінню, у дещо  
перевернутому світі моральних принципів зберегти такі, 
здавалося б, прості, але такі вічні цінності добра,  
людяності і гідності? Карантин, із яким зіштовхнулася  
планета, уніс свої корективи у наше повсякденне життя. І 
зараз ми як ніколи потребуємо підтримки, поваги і  
взаєморозуміння одне від одного. Тож будьмо гідними себе 
і світу, у якому живемо!». 
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Обговорення вдосконалення ОПП на ФІСФ 

 9 грудня 2020 року на засіданні кафедри германської 
філології було обговорено зміни, внесені до ОПП Середня  
освіта (Англійська мова і література) другого рівня вищої  
освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література 
(англійська)). Проаналізувавши зауваження, зроблені під час 
акредитації інших ОП на факультеті та врахувавши пропозиції 
стейкхолдерів, робочою групою на чолі з доцентом  
О.В. Багацькою та доцентом В.В. Козловою було  
запропоновано до розгляду зміни, які стосувалися кваліфікації, 
що присвоюється, статусу другої мови (німецької/
французької), форми кваліфікаційного екзамену.  
 Освітньо-професійна програма Середня освіта 

(Англійська мова і література) другого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта 
(Мова і література (англійська)) пройшла рецензування і отримала схвальні відгуки від провідних  
вітчизняних фахівців у галузі іншомовної середньої освіти та висококваліфікованих практикуючих 
вчителів міста Суми. 
 21 грудня 2020 року на базі кафедри української мови і 
літератури СумДПУ імені А. С. Макаренка відбулася робоча  
зустріч членів групи забезпечення ОПП Середня освіта 
(Українська мова і література) першого (бакалаврського) рівня 
Рудь О.М. – гаранта ОПП Середня освіта (Українська мова і  
література), кандидата філологічних наук, доцента, Герман В.В. 
– члена групи забезпечення ОПП, кандидата філологічних наук, 
доцента, та члена експертної ради стейкхолдерів спеціальності 
014 Середня освіта (Українська мова і література), кандидата  
педагогічних наук, викладача Машинобудівного коледжу 
СумДУ Пономаренко Н.П. 
 Окреслили перспективи розвитку ОПП упродовж найближчих 3-х років, зокрема наголосили 
на необхідності: розробки стратегії налагодження партнерських відносин зі стейкхолдерами,  
конкретизації принципів співпраці; налагодження тісної співпраці з випускниками; перегляду  
фахових компетентностей відповідно до Державного стандарту повної загальної середньої освіти 
(Постанова Кабінету Міністрів України № 898 від 30.09.2020 р.); урахування сучасних тенденцій 
розвитку педагогічної науки та освітніх тенденцій, а також оновлення змісту дисциплін загальної та 
професійної підготовки, перегляд та вдосконалення змісту вибіркової частини ОПП тощо. 

 4 січня 2021 р. на базі кафедр германської філології і  
теорії та практики романо-германських мов СумДПУ імені  
А.С. Макаренка відбулось засідання групи забезпечення  
спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 
за участю професорсько-викладацького складу кафедр, 
стейкхолдерів, студентів та випускників. Стейкхолдерів  
представляли Дашкіна Ольга Володимирівна – учитель  
німецької мови комунальної установи «Сумська гімназія №1  
м. Суми», лауреат конкурсу «Учитель року – 2017», найкращий 
учитель від Pasch-проекту Ґете-Інституту; Михайлик Алла  

Михайлівна – учитель німецької мови, спеціаліст вищої категорії комунальної установи «Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради»; Івашина 
Ілона Миколаївна – учитель німецької мови, Сумська приватна гімназія «Prosperitas», Закусило  
Вікторія Олегівна – викладач-стажист кафедри іноземних мов ННІ БТ «УАБС» Сумського  
державного університету. 
 Доцент кафедри германської філології Козлова Вікторія Вікторівна розповіла у своїй  
доповіді про правила і норми академічної доброчесності науково-педагогічних працівників і  
здобувачів вищої освіти університету, дотримання яких є невід’ємною складовою внутрішньої  
системи забезпечення якості вищої освіти і наукової діяльності СумДПУ імені А.С. Макаренка. 
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Зустріч стейкхолдерів  

 10 грудня 2020 року відбулася Зустріч Оперативної робочої групи з розробки освітніх та  
навчальних програм для працівників сфери громадського здоров'я. Метою зустрічі було надання 
інформації про попередні результати огляду освітньо-професійних програм вищих навчальних  
закладів за спеціальністю 229 Громадське здоров'я, обговорення питань безперервної професійної 
освіти і розробки тренінгових модулей. 
 У зустрічі брали участь фахівці з  
провідних закладів вищої освіти України, які  
здійснюють підготовку у галузі знань 22 «Охорона  
здоров’я» за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я». 
СумДПУ імені А.С. Макаренка представляв колектив 
кафедри громадського здоров’я та медико-біологічних 
основ фізичної культури в особі д.мед.н., професора,  
завідувача кафедри Калиниченко Ірини Олександрівни 
та к.б.н., доцента кафедри Латіної Ганни  
Олександрівни. 
 Під час зустрічі Михайло Рябінчук, начальник 
відділу координації освітніх програм, професійних 
компетенцій та комунікацій ЦГЗ МОЗ України означив мету, рамки та завдання оперативної  
робочої групи. Національний експерт Проєкту «Надання підтримки Україні у розвитку сучасної  
системи громадського здоров’я» Світлана Пхіденко координувала учасників зустрічі та створювала 
атмосферу дружнього обговорення представлених результатів доповідей. 

 «Сприйняття інновацій і безперервного  
професійного розвитку: результати дослідження (KAP) 
(знання, ставлення та практики) серед фахівців  
громадського здоров'я»: тема доповіді доцента Олаф  
Горстіка, міжнародного експерта Проєкту «Надання  
підтримки Україні у розвитку сучасної системи  
громадського здоров’я»  
 Професор Тііна Лаатікайнен, міжнародний  
експерт Проекту, ознайомила робочу групу з доповіддю на 
тему: «Попередні висновки огляду  
освітньо-професійних програм за спеціальністю 229 
«Громадське здоров'я» (магістратура, бакалаврат)  
вищих навчальних закладів України». Аналіз досягнень, 

пошук оптимуму та міжнародна співпраця – спільна ідея розбудови освіти у сфері громадського 
здоров’я! 

Методологічний семінар 

 11 грудня 2020 р. у форматі ZOOM-
конференції відбувся методологічний семінар 
кафедри педагогіки на тему «Трансформація 
місії університету в контексті глобальних  
викликів» (Transformation of the university  
mission in the context of global challenges ),  
присвячений 96-й річниці Сумського  
державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка та 90-й річниці кафедри  

педагогіки. На семінарі відбулося обговорення широкого кола педагогічних проблем, що  
актуалізуються в умовах сучасних глобальних викликів; було презентовано створену у соціальній 
мережі Facebook групу суб᾿єктів-стейкхолдерів програми Освітні-педагогічні науки “Doctoral 
House in Education”. Предметом активної дискусії став презентований викладачами інноваційний 
досвід викладання педагогічних дисциплін в умовах дистанційного навчання. В межах семінару 
відбулась презентація матеріалів та результатів докторських досліджень аспірантів кафедри. 
 У семінарі взяла участь директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології 
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка,  кандидат педагогічних 
наук, професор Кондратюк Світлана Миколаївна. 

За матеріалами сайту sspu.edu.ua 



Чемпіонат України серед ЗВО 

 Вітаємо срібних призерів чемпіонату України  
з футзалу серед закладів вищої освіти команду СумДПУ  
імені А.С. Макаренка та їх тренерів-викладачів кафедри  
теорії та методики спорту Гладова В.В. та Кравченка І.М.  
 Дякуємо за неймовірні емоції та продемонстровану 
Вами якісну гру, за Ваш професіоналізм та бажаємо перемог 
в наступних турнірах!  

Зустріч ректора зі студентською збірною командою університету 

 22 грудня відбулася зустріч ректора Сумського  
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
Юрія Олеговича Лянного зі студентською  збірною командою 
університету з футзалу – віце-чемпіоном чемпіонату України 
серед закладів вищої освіти у сезоні 2019-2020 р.р. 
 Юрій Олегович привітав спортсменів та їх тренерів  
з досягненням високого результату і побажав  нових перемог 
на спортивних аренах, успіхів у навчання та міцного здоров’я.  
Приємним сюрпризом від ректора було й нагородження   
студентів грошовими преміями та новими футбольними  
і футзальними м’ячами. 

Кращий за версією SofaScore 

 Студент НН Інстиутут фізичної культури Олександра 
Зінченко забезпечив собі вихід у складі команди "Манчестер 
Сіті" в стадію плей-офф «Ліги чемпіонів», у матчі п’ятого туру 
групи «D» зігравши в «суху» нічию з португальським «Порту». 
Олександр провів на полі весь матч та став кращим гравцем за 
версією SofaScore.  

  

Відкриття алеї деканів на природничо-географічному факультеті 

 15 грудня 2020 року на природничо-географічному 
факультеті у рамках святкування 90-річчя заснування  
природничо-географічного факультету СумДПУ імені  
А.С. Макаренка відбулося відкриття алеї деканів. 
 На захід було запрошено колектив факультету,  
деканів, студентських деканів та адміністрацію університету. 
Перед початком заходу, в.о. ректора СумДПУ імені  
А.С. Макаренка Юрій Олегович Лянной привітав колектив 
факультету із ювілеєм та вручив вітальні адреси від декана 
факультету біології та лісового господарства Волинського 
національного університету імені Лесі Українки доцента 

О.А. Журавльова та  декана факультету природничих наук ДЗ «Луганський національний  
університет імені Тараса Шевченка Наталії Мацай. Далі декан факультету Людмила Петрівна  
Міронець провела коротку екскурсію по алеї. Під час розповіді, Людмила Петрівна зазначила, що  
очільниками природничо-географічного факультету завжди були талановиті, натхненні, віддані 
справі науково – педагогічні працівники. Усі свої здібності, творчий та інтелектуальний потенціал 
вони спрямовували на розбудову факультету, підготовку висококваліфікованих та  
конкурентоспроможних фахівців з біології, хімії, географії. 
 Під їх керівництвом природничо-географічний факультет став потужним навчальним,  
методичним і науковим підрозділом Сумського державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка, що зберігає і примножує свої традиції, зміцнює і підтримує авторитет  
університету в ім’я України, заради розвитку національної освіти і науки. 
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Інформацію підготувала фахівець Центру забезпечення якості вищої освіти СумДПУ імені А. С. Макаренка 
Горбатенко І. С.  


