Червень, 2020

# СумДПУ імені А.С. Макаренка:
# Якість # Освіта
# Академічна доброчесність
# Стейкхолдери
# Традиції # Інновації # Розвиток
«Академічна культура дослідника в освітньому просторі:
європейський та національний досвід»
14.05.2020 р., відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«АКАДЕМІЧНА
КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ:
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД».Організатори – науково-дослідна
лабораторія «Академічна культура дослідника» (кер. проф. Семеног О. М.), кафедра
педагогіки (проф. Сбруєва А.А., кафедра інформатики (проф.. Семеніхіна О.В.).
Мета конференції: обмін актуальними ідеями та позитивним педагогічним
досвідом щодо формування академічної культури дослідника в освітньому просторі.
Конференцію організовано в рамках виконання проєкту Жан Моне Модуль в
Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (Сайт
проєкту https://jmm.sspu.edu.ua/index.php).
На пленарному засіданні було зафіксовано 100 учасників. Серед учасників:
науковці, викладачі,
вчителі, аспіранти, докторанти, магістранти, учні. На
конференції обговорювалися такі питання: інновації у докторській підготовці;
академічна культура й
етика у вищій освіті: академічна комунікація; культура
наставництва; формування основ академічної
культури у закладах загальної середньої освіти; формування академічної культури у закладах вищої освіти;
менеджмент академічних освітніх проектів та ін.
На секційних засіданнях працювали дискусійні платформи щодо обговорення змістового наповнення
освітніх компонентів освітніх програм Середня освіта (Українська мова і література), Середня освіта
(Українська мова і література. Англійська мова), освітньо-наукових програм спеціальностей «011 - Науки
про освіту», «015 – Професійна освіта», питання академічної доброчесності учасників освітнього процесу.
Низку побажань стосовно змістового наповнення освітніх компонентів освітніх програм Середня освіта
(Українська мова і література), Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова) висловили
Любов Шерстюк (авторка мал. «Хмара слів»), методист КЗ Сумський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти, Ольга Ходацька, вчителька української мови та літератури Гімназії-інтернат № 13
м. Києва, аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;
Любов Скляр, учителька української мови та
літератури, Наталія Цапенко, учителька
зарубіжної
літератури комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 імені Ігоря Гольченка,
Світлана Матвієнко, учитель зарубіжної літератури Сумськаої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 25,
м.Суми. Приємно подивували свої проєктом "Правописні читання: на шляху до єдності країни"
магістранти Анна Дворник, Тетяна Ворожбит, Аліна Зякун, Тетяна Романюк та інші (керівник – доц. Герман
В.В). Д п.н., проф. Семеног О.М. провела майстер клас з академічної культури.
Конференція об'єднала зусилля широкого кола фахівців у розгляді
актуальних питань
формування академічної культури дослідника в освітньому просторі. Детально: https://sspu.edu.ua/news/
akadem-chna-kul-tura-dosl-dnika-v-osv-tn-omu-prostor-evropejs-kij-ta-nats-onal-nij-dosv-d; https://sspu.edu.ua/
news/akadem-chna-kul-tura-dosl-dnika-v-osv-tn-omu-prostor-evropejs-kij-ta-nats-onal-nij-dosv-d-2
Інформація із сайту sspu.edu.ua

ФОРУМ ВИПУСКНИКІВ, СТУДЕНТІВ ТА ДРУЗІВ — 2020
23 червня 2020 року на платформі
ZOOM відбувся онлайн-форум випускників
Сумського
державного
педагогічного
університету
імені
А.С.
Макаренка.
Випускники
різних
поколінь,
друзі
університету, партнери, однодумці зустрілися
зі
здобувачами
вищої
освіти,
щоб
презентувати
напрямки
своєї
роботи,
поділитися секретами успіху та, можливо,
знайти
майбутні
вектори
співпраці.
Організатори
зустрічі
Асоціація
випускників, студентське самоврядування та
Центр забезпечення якості вищої освіти
СумДПУ імені А.С.Макаренка.
Перший проректор, к.н. з держ. упр.,
професор Л.В.ПШЕНИЧНА наголосила, що за
95-річну історію Університет має більше 100
тис. випускників по всій країні та світі, що це,
дійсно, - Родина, яка має спільну історію,
цінності, мету. Навколо виступу першої
спікерки заходу розгорнулася дискусія: як
освітньо-виховний простір впливає на
формування професійних компетентностей
особистості, у чому полягає унікальність
педагогічного навчального закладу.
Форум поєднував випускників, які запустили дискусію «Професійний успіх це - soft
skills». Завідувачка кафедри української мови і
літератури, д.п.н., проф. О.М.СЕМЕНОГ
у
межах освітньо-професійної програми
Середня освіта (Українська мова і література.
Англійська мова) розповіла про співпрацю з
випускниками філологічного факультету.
Завідувач кафедри права та методики
викладання
правознавства
О.М.ІВАНІЙ,
зазначила, що формуванню навичок soft
skills за освітньо-професійною програмою
«Право» сприяє і активне залучення
представників
прокуратури,
суду,
правозахисних організацій Сумського регіону
до чисельних заходів.
Тема лідерства
звучала одноголосно у всіх виступах, але
яскраво Лідер прозвучав (як у доповіді, так і
у житті) студентки ФІСФ, лауреатки Верховної
Ради за внесок молоді у розвиток місцевого

самоврядування ВІКТОРІЇ ЛИСЯНСЬКОЇ. Для
майбутньої
випускниці
Сумського
педагогічного університету – викладачі є
партнерами, випускники рідного вишу,
зокрема, С.М. ОСЕТРОВА – учителька
Степанівської
ЗОШ,
В.В.МОТРЕЧКО
–
заступниця міського голови – Наставниками,
які вірять у дитячі сили і…Окрилюють!
Під час форуму незмінним було правило «Відкритий мікрофон», тому долучитися
до спілкування могли всі учасники. О.Ф. ВАКУЛА, директор Піщанської ЗОШ м.Суми з
глибокою повагою і теплом згадувала,
цитувала
своїх
викладачів
–
С.М.Стаховського, Н.П.Дейниченко та ін.
Знають, що таке партнерство, довіра,
взаємодопомога та якою важливою є
комунікація між усіма стейкхолдерами
освітнього процесу в Навчально-науковому
інституті педагогіки і психології. Увесь
директорат (на чолі з директором,
професором С.М. Кондратюк) доєдналися до
онлайн-трансляції форуму, щиро раділи
успіхам своїх випускників: Альони УСИК,
доповідачки «Роль студентського самоврядування в розвитку ННІПП» та Дарини
ГІЛЕНКО, яка навчається за програмою
подвійного диплому в університеті Яна
Длугоша в місті Ченстохова. До речі,
завідувачка кафедри соціальної роботи і
менеджменту соціокультурної діяльності
А.О. ПОЛЯНИЧКО наголосила, що наступного
року за програмою подвійного диплому вже
буде навчатися 5 (!) здобувачів вищої освіти
ННІПП. До зустрічі наступного року, дорогі
макаренківці! До нових дискусій, пітчингів,
презентацій та проєктів!
Детально про
Форум:
https://sspu.edu.ua/news/onlajn-forumvipusknik-v-sumdpu-men-a-s-makarenkanatkhnennya-spogadi-sp-vpratsya
З повагою та найкращими побажаннями –
Асоціація випускників,
студентське самоврядування,
центр забезпечення якості вищої освіти

Шановні друзі, запрошуємо Вас приєднатися до
Асоціації випускників, студентів та друзів
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка!
Дізнавайтеся першими про
новини,
актуальні
заходи
університету,
інститутів
та
факультетів;
Долучайтеся
лекторами,
спікерами, гостями до участі в
круглих столах, конференціях,
майстер-класах,
відкритих
лекціях, творчих вечорах;
За особливий внесок в
розвиток університету, інституту,
може бути присвоєний статус Почесного

факультету активним членам Асоціації
випускника Макаренківської Родини;
Ви можете стати засновником іменної стипендії, премії, нагороди для
обдарованих студентів Макаренківської Родини;
За бажання ви можете звернутися до Асоціації за організаційною підтримкою у
проведенні зустрічі випускників до чергової річниці випуску;
Ініціативна група Асоціації втілює у життя різноманітні освітні та культурні,
благодійні проєкти на базі Сумського державного педагогічного університету імені
А.С. Макаренка - члени Асоціації запрошуються до участі;
Асоціація сприяє у працевлаштуванні (соціальній та професійній адаптації)
студентів Макаренківської Родини у межах комунікації з роботодавці; роботодавці можуть отримати допомогу при пошуку кандидатів для відкритих вакансій;
Отримуйте щоквартальну розсилку на електронну пошту з актуальними новинами Асоціації;
Асоціація регулярно інформує членів про свою діяльність шляхом інформаційної
розсилки;
Ви також можете стати партнером Асоціації та в межах співпраці розміщувати
власні інформаційні матеріали на нашому сайті та електронному інформаційному
віснику СДПУ імені А.С.Макаренка»;
Асоціація веде актуальний Реєстр випускників Університету, моніторинг
професійних досягнень випускників, забезпечення взаємозвязку у системі –
роботодавець-випускник-здобувач вищої школи-викладач - інформація про кожного
зареєстрованого члена невідкладно заноситься до Реєстру https://www.sspu.sumy.ua/
assoc/;
Кожен член Асоціації при реєстрації отримує наші фірмові матеріали з дизайном
Асоціації.
Хто може приєднатися до Асоціації випускників, студентів та друзів
Макаренківської Родини? Випускники, студенти, друзі, партнери багаточисельної
Макаренківської Родини. Заповнити реєстраційну форму в електронній формі https://
www.sspu.sumy.ua/assoc/ Питання? Пропозиції? Зауваження? Пишіть нам czyvo@sspu.edu.ua
Фото: Форум випускників-2020

Нормативно-правова база з питань якості освіти, етики,
академічної доброчесності СумДПУ імені А.С.Макаренка
Статут https://sspu.edu.ua/images/2019/manual/documents/statut_sumdpu_df175.pdf
Нормативно-правова
pravova-baza

база

https://sspu.edu.ua/universytet/edusci/normatyvno-

Каталог вибіркових
vybirkovykh-dystsyplin

дисциплін

https://sspu.edu.ua/universytet/edusci/kataloh-

Освітні програми https://sspu.edu.ua/universytet/edusci/osvitni-prohramy
Підвищення
kvalifikatsii

кваліфікації

https://sspu.edu.ua/universytet/edusci/pidvyshchennia-

Асоціація випускників https://sspu.sumy.ua/assoc/
Документація https://sspu.edu.ua/universytet/zahalna-informatsiia/dokumentatsiia
Онлайн-опитування
стейкхолдерів
steikkholderiv-shchodo-iakosti-osvity

https://sspu.edu.ua/onlain-opytuvannia-

Якість освіти https://sspu.edu.ua/universytet/edusci/yakist-osvity
Карта стейкхолдерів СумДПУ імені А.С.Макаренка у медійному просторі
Кафедра теорії і
методики спорту
ННІФК https://
www.facebook.com
/kafedra.tms.nnifk/

Мій університет—
моя гордість
(стейкхолдери)
https://
www.facebook.com
/
groups/1400359967
34966

Навчальнонауковий інститут
культури і мистецтв
https://
www.facebook.com
/ikmsdpy

Випускники природничогеографічного факультету https://
www.facebook.co
m/
groups/179941153
3692513

https://www.facebook.com/
groups/423571361597181

