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100 років успіху! 
  Дорогі абітурієнти!  
 Ми маємо 100 років успіху! Ми є  
сучасними, успішними, компетентними,  
конкурентоспроможними, активно  
співпрацюємо з роботодавцями. Ми такі –  
завдяки ВАМ - активній,  сумлінній та  
працьовитій молоді! Сьогодні диплом Сумського  
державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка – це персональний престиж і  
гарантія успіху, конкурентноспроможності  
кожного нашого випускника, що підтверджено  
довірою, надійним партнерством наших 
стейкхолдерів –  працедавців, випускників,  
партнерів, здобувачів вищої освіти.  

 Серед тих, для кого наш навчальний заклад 
став Alma mater, – Герої України, знані педагоги, світочі науки, діячі  
культури і мистецтв зі світовими іменами, Олімпійські чемпіони, чемпіони  
світу, дипломати, чиновники, успішні бізнесмени та підприємці, керівники  
та активісти громадських організацій всеукраїнського та регіонального  
рівня, а також безліч молодих талановитих людей, які знайшли своє  
покликання завдяки  правильному професійно зорієнтованому  
усвідомленню та вибору навчального закладу.   

 Отримавши диплом Сумського державного педагогічного  
університету імені А.С. Макаренка, ти оволодієш не лише якісними  
знаннями, життєвим досвідом і найшанованішою професією, а й зможеш 
бути юристом, географом, тренером, екскурсоводом, економістом,  
журналістом, редактором, програмістом, спортсменом, художником –  і цей 
список можна продовжувати. Ким ти станеш – обирати тобі, а ми в цьому 
тобі допоможемо!  

 Я сподіваюся, що цей путівник розширить твої уявлення про  
структуру, освітній процес, досягнення Сумського державного  
педагогічного університету імені А.С. Макаренка як одного з кращих  
навчальних закладів Сумщини та України, а головне –  він стане для тебе  
рідним, як і для нас! 

З повагою,  ректор, професор  Юрій Лянной  
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 Хвилюєшся щодо вчасного подання документів для вступу  
та хочеш дізнатися більше про сам вступ?  
 У першому корпусі університету (Факультет іноземної  
та слов’янської філології) на 1 поверсі у 150 та 152 кабінеті  
знаходиться Центр кар’єрної орієнтації та вступу на навчання, де 
начальник Центру – Леоненко Яна Вікторівна, фахівці –  

Ніконорова Лілія Миколаївна, Миколаєнко Валентина Василівна, 
Юрченко Світлана Вікторівна  
ознайомлять тебе з актуальною інформацією щодо вступу, подання 
документів, зорієнтують як розставляти пріоритети та яку  
спеціальність краще обрати.  
 Улітку (слідкуй на нашому сайті sspu.edu.ua з якого числа або 
телефонуй до наших фахівців) ти зможеш подати вступні  
документи в 151 аудиторії, де на тебе чекатимуть відповідальні  
секретарі з прийому документів.  
 Чекаємо на тебе, не запізнись! Головне –  твоя впевненість,   
щира посмішка і спокійне виважене рішення! 

  

І. Центр професійно-кар’єрної орієнтації  
та вступу на навчання 

Тел.: +38 (0542) 68-59-15;  

+38 (0542) 68-59-45;  

+38 (093) 25-66-728 
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Леоненко  
Яна Вікторівна 

Никанорова  
Лілія Миколаївна 

Миколаєнко  
Валентина  Василівна 

Юрченко  
Світлана Віталіївна 



Вступ - 2021 

 Хочеш бути успішним та отримати  
щасливий квиток у життя? Вступай до  
Сумського державного педагогічного  
університету імені А. С. Макаренка! Усю  
необхідну інформацію щодо правил прийому, переліку 
спеціальностей та сертифікатів ЗНО, реєстрації на  
підготовчі курси ти можеш  
дізнатися на нашому офіційному сайті у розділі 
«Вступнику» за QR-кодом.  
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З 1 липня – початок реєстрації електронних  
кабінетів 

З 1 по 13 липня – вступні іспити (замість ЗНО) 

З 1 по 13 липня –  проведення творчих конкурсів   
(017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче мистецтво,  

024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво) 

З 14 по 23 липня – прийом заяв на вступ 

28 липня (не пізніше) – рейтинговий список  
вступників та список рекомендованих до  

зарахування на місця державного замовлення 

До 2 серпня – оригінали документів на вступ для 
рекомендованих для зарахування на бюджет 

До 9 серпня – зарахування на бюджет 

Після 10 серпня – для рекомендованих до  
зарахування на контракт до 30.09. 2021 за кошти 

фізичних та юридичних осіб 
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Профілактика Covid-19 

Думай про себе сам. Бережи себе! 
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ІІ. Стратегія розвитку Сумського державного  
педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка  

 Стратегія розвитку Сумського  
державного педагогічного університету  
імені А.С. Макаренка на 2020-2030 роки є 
документом, у якому визначено стратегічні 
орієнтири підвищення ефективності  
діяльності Університету як  
багатопрофільного закладу вищої освіти, 
освітнього, навчально-методичного,  
науково комплексу.  
 Найголовнішою цінністю університету 
є Макаренківська родина – спільнота  
викладачів, науковців, студентів,  
співробітників, випускників та партнерів 
Університету, людей різних культур  
і різного походження, які поважають,  
зберігають, розвивають і примножують  
культурні та духовні традиції Університету.  
 Місія:  
• освіта – надання якісних освітніх послуг, 
спрямованих на підготовку  
високопрофесійних фахівців, що  

відповідають потребам міжнародного і  
національного ринків праці; на особистий творчий розвиток всіх  
учасників освітнього процесу, орієнтованих на демократичні цінності;  

• наука – формування сучасного університету – центру  генерування  
інноваційних ідей та їх реалізації;  
• регіон: інноваційна діяльність – спрямування освітнього та  
наукового потенціалу на розвиток і зміцнення регіону;  
• соціальна діяльність – Університет створює економічні та  
соціальні цінності шляхом передачі технології та комерціалізації  
результатів навчання і досліджень громаді. Ключовим аспектом його  
діяльності є соціальні інновації як важливі передумови економічного  
розвитку та досягнення високого рівня життя населення, розвитку  
соціального партнерства.  
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 Візія. Сумський державний  
педагогічний університет імені  
А.С. Макаренка ‒ інноваційний  
Університет з високою  
корпоративною культурою,  
актуальною освітою та наукою і  
постійним прагненням досконалості, 
який спирається на майже столітній 
освітній досвід і просвітницькі  
традиції; інноваційні наукові школи 
спрямовані на постійне  
продукування, відтворення і  
трансфер знань в різноманітні  
спільноти м. Суми, Сумщини і  
України; систему моральних  
принципів та правил етичної  
поведінки в освітньому процесі.  

Стратегічна позиція  
Сумського державного  
педагогічного  
університету імені  
А.С. Макаренка  
передбачає збереження  
усталеного порядку  
пов’язаного зі збереженням 
традиції сторічної історії 
Університету та наявною 
динамікою освітніх і  
наукових процесів у  
Сумському державному  
педагогічному  
університеті імені  
А.С. Макаренка на 2020-
2030 роки спрямованих на 
стабільне середовище та 
використання інноваційних 
методик. Інші аспекти  
пов’язані зі створенням  
нових, більш динамічних  
освітніх і наукових  
проєктів, відкритістю на 
інновації. Водночас  
розвиток Університету  
передбачає постійний  
аналіз сучасних  
освітніх трендів для  
виявлення та використання 
позитивних  
підходів, практик і  
стратегій.  
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ІІІ. Корисні нормативні документи 

Положення  
про курсову роботу 

Положення  
про перезарахування  
результатів навчання 

Положення  
про організацію осві-

тнього процесу 

Положення  
про самостійну  

роботу студентів 

Положення  
про забезпечення  

студентроцентрованого 
підходу до навчання  

Положення  
про кваліфікаційну 

роботу 

Положення  
про апеляцію  
результатів  
навчання 

Положення  
про освітні  
програми 
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ІV. Освітній процес 

 У розділі «Студенту» розміщена інформація про дистанційне  
навчання на платформі Moodle, персональний електронний кабінет, у  
якому можна переглянути інформацію про обрану спеціальність, каталог 
вибіркових дисциплін, результати поточної успішності та семестрові бали 
з кожної дисципліни, а також електронний розклад занять. 

Персональний електронний кабінет ‒ це автоматизований робочий  
онлайн-кабінет студента, де ти можеш слідкувати за своїми успіхами. 

Переваги 

Перегляд дошки оголошень  
університету/факультету/інституту/

кафедри 

Контроль власної поточної  
успішності, семестрових балів,  

відвідування та формування  
статистики 

Здійснення вибору навчальних  
дисциплін 

Імпортування розкладу  
в онлайн-календар 

Заповнення анкетних даних  
студента 

Надсилання повідомлень  
викладачам 

Перегляд власного індивідуального 
графіку 
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Корисна інформація 
 Навчання у Сумському  державному педагогічному університеті 

імені А.С. Макаренка відбувається за розкладом: 
 

1 пара ‒  8:00-9:20 
 2 пара ‒ 9:30-10:50 

                      3 пара ‒ 11:00-12:20 
   4 пара ‒ 13:00-14:20 
   5 пара ‒ 14:30-15:50 
   6 пара ‒ 16:00-17:20 

 Оцінювання відбувається за Болонською кредитно-модульною системою. 
 Кредит ECTS ‒ одиниця вимірювання навчального навантаження студента,  
необхідного для засвоєння кредитних модулів, або блоку модулів, складає  
тридцять академічних годин навчальних занять та самостійної роботи у навчальному 
тижні протягом навчального семестру. Один семестр денного навчання відповідає 30-
ти кредитам, один рік ‒ 60-ти кредитам ECTS, що присуджуються по завершенні  
періоду навчання і складання іспитів.  
 Модуль ‒ задокументована завершена частина освітньо-професійної програми;  
 Змістовий модуль ‒ система поєднаних навчальних елементів, відповідних  
певному навчальному  об’єктові.  

Розподіл балів 

Сума балів 
за 100-

бальною 
шкалою 

Оцінка в 
ECTS 

Значення оцінки 
ECTS 

Оцінка за  
національною шка-

лою 

екзамен 

90-100 А відмінно відмінно 

82-89 В дуже добре добре 

74-81 С добре добре 

64-73 D задовільно задовільно 

60-63 Е достатньо задовільно 

35-59 FX незадовільно незадовільно 

1-34 F незадовільно незадовільно 

 Дистанційне навчання успішно відбувається  
на платформі Moodle, де наявна вся інформація про  
робочу програму, силабус, зміст лекційних, практичних та 
самостійних занять з кожного предмету, здійснюється  
спілкування з викладачами в режимі онлайн. 

Детальніше про Moodle  за QR-кодом 
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І зміна 

ІІ зміна 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82


 Сесія ‒ це період, коли проводиться  
контроль здобутих знань під час заліків та  
іспитів у кінці кожного семестру, тобто двічі 
на рік (грудень-січень та травень-червень). 
Спочатку складаються заліки, а потім іспити. 
Після екзаменаційної сесії відбувається  
призначення стипендії шляхом формування 
рейтингу кожного студента. 

 Різниця між іспитом  
і заліком: 

 
залік ‒ можливість набрати 100 балів  
протягом усього вивчення  
дисципліни 
іспит ‒ можливість набрати 75 балів  
протягом вивчення дисципліни і 25 
балів під час іспиту 

Підстави для відрахування студента 

 за власним бажанням 
 у зв'язку з переведенням до іншого університету 
 за станом здоров'я  
 через академічну заборгованість  
 за порушення академічної доброчесності 
 за порушення навчальної дисципліни й правил внутрішнього розпорядку 

університету 

Каталог вибіркових дисциплін 

 Студенти мають право обирати дисципліни, які 
вони хочуть вивчати протягом навчального семестру. 
Обсяг вибіркових навчальних дисциплін передбачених  
відповідною освітньою програмою та навчальним  
планом складає не менш як 25 відсотків загальної  
кількості  

Детальніше за QR-кодом 

Телефонний довідник 

 За допомогою телефонного довідника ти  
можеш отримати необхідну інформацію,  
проконсультуватися зі співробітниками структурних 
підрозділів університету. 

Детальніше за QR-кодом 
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Стипендія 

Академічні: засновані Президентом  
України, Верховною Радою України,  
Кабінетом Міністрів України (у тому  
числі іменні), головою обласної  
державної адміністрації; звичайні за  
рейтингом після екзаменаційної сесії.  
 У групі, де ти будеш навчатися,  
стипендію отримуватимуть 45 %  
студентів. 

Соціальна (для отримання соціальної 
стипендії треба звернутися у відділ  
соціальної та культурно-масової роботи 
у центральному корпусі, 1 поверх,  
кабінет). 

Детальніше за QR-кодом Тел.: (0542) 68-59-89 

Практика 

Польова 
 
Відбувається в  
Біостаціонарі 
«Вакалівщина» (25 км 
від Сум). Студенти під  
керівництвом викладачів 
у природньому  
середовищі вивчають 
флору та фауну.  
 

Навчальна 
(педагогічна) 

 
Відбувається на базах 
практик під час навчання 
на молодших курсах.  
Студенти є спостерігача-
ми освітнього процесу,  
обов'язково проводять  
виховний захід для  
учнів. 

Виробнича  
 
Відбувається на базах 
практик на 4 курсі.  
Студенти проводять  
повноцінні уроки  
відповідно до своєї  
спеціальності.  
Після закінчення  
відбувається звітна  
конференція. 

Курсова ‒ це НЕ страшно!  
Наслухався від старших друзів жахів про курсову роботу? Все не так страшно як 
здається! Дійсно протягом навчання ти будеш писати наукові статті, декілька  
курсових робіт та дипломну роботу відповідно до своєї спеціальності. Але тобі 
весь час буде допомагати твій науковий керівник, який надаватиме змістовні  
консультації, список необхідної літератури для роботи. Усі наукові роботи  
обов'язково перевіряються на плагіат, але ми впевнені, що це тебе не лякає! 

 
БУДЬ ДОБРОЧЕСНИМ! 
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Де брати студентський квиток? 

 Звичайно, ні! «Заліковка» – паспорт студента, потрібна річ, яка  
зберігається в деканаті, тим більше ти будеш нею користуватися лише двічі 
на рік. А індивідуальний графік зберігається “на руках” у студента. 

Чи можна загубити залікову книжку або  
індивідуальний графік? 

 Студентський квиток ти отримаєш в деканаті через місяць після  
початку навчання. Для цього ти здавав фото при поданні документів для 
вступу. 

Де отримати довідку з місця навчання? 

 Щоб отримати довідку, що ти студент – звернись у директорат свого 
інституту чи деканат факультету до секретаря директорату/деканату. 

Як ти будеш отримувати необхідну інформацію? 

 Усю важливу інформацію, яка стосується навчальних занять,  
розкладу, підписання необхідних документів, оголошення ти будеш  
отримувати від секретаря директорату/деканату та старости, але варто і  
самому шукати інформацію, бо сама вона тебе не знайде. 
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Чи можна брати участь у грантах, проєктах? 

 Варто бути пунктуальним. Якщо ти запізнюєшся, повідом про це  
старосту чи викладача. Ситуації бувають різні, краще запізнитися на  
10 хвилин, ніж неуважно бігти через дорогу у час-пік. 

 Обов'язково! Та для цього варто ретельно продумати ідею твого  
проєкту, кінцевий результат, щоб у колаборації з викладачем досягти успіху 
і бути на крок попереду від інших. 

Якщо пропустив заняття? 

 Звісно! Ти зможеш ходити на футбол, волейбол, баскетбол, стрільбу з 
лука, хореографію, заняття образотворчим мистецтвом, вокалом, поезією. 
Є курси масажистів, навчальні курси з плавання, «Молодша медична  
сестра», «Косметик», «Візажист», «Охоронник», «Інструктор  
з фітнесу». 

Чи можна запізнюватися на заняття? 

Чи можна брати участь у гуртках? 

Якщо ти захворів чи виникли серйозні сімейні обставини, повідом про 
свою відсутність та запитай у викладача, коли можна відпрацювати пару, 
оскільки у кожного викладача є консультації. 
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Структура університету 

Корпуси 
Назва інституту/

факультету 
Кабінет/поверх 

Структурні  
підрозділи 

Корпус 4 
ННІ педагогіки  

і психології 
5 поверх 

Директорат ННІ педагогіки і 
психології, психолого-

педагогічний центр  
(1 поверх), медпункт 

Корпус 4 
ННІ  фізичної  

культури 
3,4 поверхи 

Кафедри ННІ  фізичної  
культури 

Корпус 3 (Б)  
(справа від ЦК) 

ННІ історії, права  
і міжнародних відносин 

4 поверх 

Директорат ННІ історії, 
права і міжнародних  

відносин 

Корпус 4 
ННІ культури  

і мистецтв 
2 поверх 

Директорат ННІ культури  
і мистецтв 

Корпус 1 (А)  
(зліва від ЦК) 

Факультет іноземної та 
слов'янської філології 

148, 149-а, 150, 151, 152, 153, 154, 
155 - 1 поверх 

 258, 261, 262, 263, -  
2 поверх 

326, 327, 333, 335, 336, - 3 поверх 
425, 426, 429, 430, 431,432  

- 4 поверх 

Деканат іноземної філології, 
деканат слов'янської філології, 

Центр професійно-кар’єрної  
орієнтації та вступу  

на навчання, психологічна  
служба 

 
 

Корпус 2  
Центральний корпус 

Природничо-
географічний  

факультет 

100-147-а - 1 поверх 
201-246 - 2 поверх 
301-324 - 3 поверх 
401-424 - 4 поверх 
501-505 - 5 поверх 

Ректорат, відділ кадрів, бухгалтерія, 
навчальний відділ, центр  

забезпечення якості вищої освіти, 
деканат заочного відділення,  

кафедра інформатики, профком 
викладачів та  

співробітників, профком студентів, 
деканат післядипломної освіти, 

актова зала, комендант університету, 
спортзал 

Корпус 3 (Б) 
(справа від ЦК) 

Фізико-математичний  
факультет 

2,3 поверх 
Деканат фізико-
математичного  

факультету 

Корпус 5  
Спорткомплекс 

(напроти стадіону) 

ННІ  фізичної  
культури 

2 поверх 
Директорат ННІ Фізичної 

культури, басейн,  
спортзал 
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V. Навчально-науковий  
інститут педагогіки і психології  

Освітньо-професійні програми: 
- за освітнім рівнем Бакалавр  

 
Дошкільна освіта 
Початкова освіта 
Спеціальна освіта 
(Олігофренопедагогіка. Логопедія) 
Спеціальна освіта 
(Тифлопедагогіка.  
Сурдопедагогіка) 
Менеджмент соціокультурної  
діяльності 
Соціальна робота 
Соціальне забезпечення 
Менеджмент 
Практична психологія 

- за освітнім рівнем Магістр 
Освітні, педагогічні науки 
(Педагогіка вищої школи) 
Освітні, педагогічні науки  
(Методика виховної роботи) 
Освітні, педагогічні науки 
(Позашкільна освіта) 
Дошкільна освіта 
Початкова освіта 
Спеціальна освіта
(Олігофренопедагогіка) 
Спеціальна освіта Тифлопедагогі-
ка. Сурдопедагогіка) 
Менеджмент соціокультурної  

діяльності 
Психологія 
Менеджмент освіти 
Соціальна робота  

 Навчально-науковий інститут педагогіки і психології розташований у 4 корпусі на 5 поверсі. 
Телефон директорату: (0542) 68-59-14 

Серед відомих випускників  
Інституту педагогіки та психології 
– А. Овчарик, телеведучий каналів 
“К1” та “Інтер”.  

 Випускники інституту можуть працювати за професійним  
спрямуванням філолога, учителя-словесника, учителя іноземної мови,  
перекладачем, журналістом, діловодом, редактором, 
копірайтером, відповідних галузях філологічної  
діяльності, викладачами або науковцями закладів 
вищої освіти.  

 Детальніше про Вступ, підготовчі курси, 
перелік предметів ЗНО, калькулятор ЗНО,  
необхідні документи для вступу ти можеш  
переглянути за QR-кодом  
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Спеціальності: 
- за освітнім рівнем Бакалавр  

(термін навчання 3 роки 10 місяців) 
 
012 Дошкільна освіта 
013 Початкова освіта 
016 Спеціальна освіта 
028 Менеджмент соціокультурної  
діяльності 
231 Соціальна робота 
073 Менеджмент 
232 Соціальне забезпечення 
053 Психологія 
 
 

- за освітнім рівнем Магістр 
(термін навчання 1 рік 4 місяці) 

011 Освітні, педагогічні науки  
012 Дошкільна освіта 
013 Початкова освіта 
016 Спеціальна освіта  
028 Менеджмент соціокультурної 
діяльності 
053 Психологія 
073 Менеджмент 
231 Соціальна робота 
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VІ. Навчально-науковий інститут  
фізичної культури 

 Навчально-науковий інститут фізичної культури розташований  
у 4 корпусі на 3 та 4 поверсі, а також у спортивному комплексі біля стадіону. 
Телефон директорату: (0542) 68-59-18  

Інститут пишається своїми випускниками, серед яких: Олег Гусєв — 
заслужений майстер спорту, футболіст команди “Динамо”,  
Валентина і Вікторія Семеренки — заслужені майстри спорту з біат-
лону, олімпійські чемпіонки 2014 р., О. Біланенко — заслужений 
майстер спорту з біатлону, учасник зимових Олімпійських ігор (2002, 
2006, 2010 р.).  

-за освітнім рівнем Магістр  
(термін навчання  

1 рік 4 місяці) 
014 Середня освіта (Фізична 
культура) 
016 Спеціальна освіта 
017 Фізична культура і спорт 
227 Фізична терапія 
242 Туризм 

 Випускники інституту можуть працювати за професійним 
спрямуванням учителя фізичної культури, учителя Захисту України, 
тренера, реабілітолога, логопеда, ерготерапевта, у сфері  
громадського здоров'я та туризму.  

 Детальніше про Вступ, підготовчі курси, перелік предметів 
ЗНО, калькулятор ЗНО, необхідні документи для вступу ти можеш  
переглянути за QR-кодом  
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Освітньо-професійні програми:  
- за освітнім рівнем  

Бакалавр  
(термін навчання 3 роки 10 місяців) 

Середня освіта (Фізична культура).  
Середня освіта (Фізична культура).  
Спортивно-масова робота 
Середня освіта (Фізична культура).  
Захист України 
Спеціальна освіта (Логопедія.  
Спеціальна  
психологія) 
Фізична культура і спорт 
Фізична терапія і ерготерапія 
Громадське здоров'я  
Туризм і гостинність 

Спеціальності:  
- за освітнім рівнем  

Бакалавр  
(термін навчання 3 роки 10 

місяців) 
014 Середня освіта (Фізична 
культура) 
016 Спеціальна освіта  
017 Фізична культура і спорт 
227 Фізична терапія і ерготе-
рапія 
229 Громадське здоров'я  
242 Туризм  
 
 
 

- за освітнім рівнем Магістр 

Середня освіта (Фізична культура) 
Спеціальна освіта (Логопедія.  
Спеціальна психологія) 
Спеціальна освіта (Логопедія) 
Фізична культура і спорт 
Фізична терапія 
Туризмознавство 
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  VІІ. Навчально-науковий інститут 
історії, права та міжнародних відносин 

Освітньо-професійні  
програми: 

- за освітнім рівнем Бакалавр  
Середня освіта (Історія)  
Історія та археологія  
Філософія 
Право  
Міжнародні відносини  

- за освітнім рівнем Магістр  
(термін навчання 1 рік 4 місяці) 
014 Середня освіта (Історія)  
 

 Навчально-науковий інститут історії, права та міжнародних відносин  
розташований у корпусі 3 (Б) на 4 поверсі. 
Телефон директорату: (0542) 68-59-13  

Відомі випускники:  Гончаров Ю.О. - начальник управління СБУ у 
Львівські області, Клочко М.А. - заступник міністра внутрішніх 
справ з питань міжнародних відносин, Кіктенко В.О. – старший  
науковий співробітник інституту Сходознавства імені  
А.М. Кримського НАН України, Курбатов С.В.  – доктор  
філософських наук, головний науковий співробітник Інституту  
вищої освіти НАПН України, радник президії НАПН України 

Випускники інституту  
можуть працювати у сфері 
освіти, учителем  історії,  
археологом, працівником  
музеїв та архівів, юристом, 
державним службовцем,  
фахівцем із міжнародних  
відносин, перекладачем  
з англійської мови,  
викладачами або науковцями 
закладів вищої освіти  
та науково-дослідних установ. 

 Детальніше про Вступ, підготовчі курси, перелік предметів 
ЗНО, калькулятор ЗНО, необхідні документи для вступу ти можеш 
переглянути за QR-кодом  
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Спеціальності: 
- за освітнім рівнем Бакалавр  

(термін навчання 3 роки 10 місяців) 
014 Середня освіта (Історія)  
032 Історія та археологія  
033 Філософія 
081 Право  
291 Міжнародні відносини  

- за освітнім рівнем Магістр  
Середня освіта (Історія) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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VІІІ. Навчально-науковий  
інститут культури і мистецтв 

 Навчально-науковий інститут культури і мистецтв розташований у корпусі 4 на 2 поверсі. 
Телефон директорату: (0542) 68-59-12  

Освітньо-професійні програми: 
- за освітнім рівнем Бакалавр  

Середня освіта (Образотворче  
мистецтво) 
Образотворче мистецтво.  
Станковий живопис 
Образотворче мистецтво. Худож-
ній текстиль 
Образотворче мистецтво 
Середня освіта (Музичне  

мистецтво) 
Музичне мистецтво 
Середня освіта (Хореографія) 
Хореографія 
Культурологія 

- за освітнім рівнем Магістр  
(термін навчання 1 рік 4 місяці) 

023 Образотворче мистецтво,  
декоративне  
мистецтво,  
реставрація 

024 Хореографія 
025 Музичне мистецтво 
034 Культурологія  

Факультет пишається своїми випускниками, серед яких:  
Заслужений діяч мистецтв України В.Козупиця, Заслужені  
артисти України Н.Бесараб, І.Левенець; Заслужені працівники культури 
України А.Лещенко, П.Борщенко.  

 Випускники інституту можуть працювати за професійним  
спрямуванням учителя образотворчого мистецтва, учителя музичного 
мистецтва, хореографа, вокаліста, організатора культурно-масових  
заходів, культуролога, викладачами або науковцями закладів вищої 
освіти та науково-дослідних установ. 

 Детальніше про Вступ, підготовчі курси, перелік предметів 
ЗНО, калькулятор ЗНО, необхідні документи для вступу ти можеш  
переглянути за QR-кодом  
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Спеціальності: - 
 за освітнім рівнем Бакалавр  

(термін навчання 3 роки 10 місяців) 
014 Середня освіта (Образотворче 
мистецтво) 
023 Образотворче, декоративне  

мистецтво, реставрація 
014 Середня освіта (Музичне  
мистецтво) 
025 Музичне мистецтво 
014 Середня освіта (Хореографія) 
024 Хореографія 
034 Культурологія 

- за освітнім рівнем Магістр  
 
Образотворче мистецтво 
Хореографія 
Музичне мистецтво 
Культурологія 

https://art.sspu.edu.ua/images/2021/docs/023_obrazotvorche_ekorativne_m_2cfe9.pdf
https://art.sspu.edu.ua/images/2021/docs/023_obrazotvorche_ekorativne_m_2cfe9.pdf
https://art.sspu.edu.ua/images/2021/docs/023_obrazotvorche_ekorativne_m_2cfe9.pdf
https://art.sspu.edu.ua/images/2021/docs/023_obrazotvorche_ekorativne_m_2cfe9.pdf
https://art.sspu.edu.ua/images/2021/docs/024_horeografya_e9999.pdf
https://art.sspu.edu.ua/images/2021/docs/025_muzichne_mistectvo_16fd6.pdf
https://art.sspu.edu.ua/images/2020/023_obrazotvorche_mistectvo_ek_c38b2.pdf
https://art.sspu.edu.ua/images/2020/023_obrazotvorche_mistectvo_ek_c38b2.pdf
https://sspu.edu.ua/images/2021/vstup/3/025_muzichne_mistectvo.pdf
https://art.sspu.edu.ua/images/2020/024_horeografya_e8bcc.pdf
https://art.sspu.edu.ua/images/2021/docs/023_obrazotvorche_ekorativne_m_2cfe9.pdf
https://art.sspu.edu.ua/images/2021/docs/024_horeografya_e9999.pdf
https://art.sspu.edu.ua/images/2021/docs/025_muzichne_mistectvo_16fd6.pdf
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ІХ. Факультет іноземної та слов'янської філології 

 Факультет іноземної та слов'янської філології розташований у корпусі на 1-2 на поверсі 
(іноземне відділення) та 3-4 поверсі (слов'янське відділення). 
Телефон іноземного відділення: (0542) 68-59-09 
Телефон слов'янського відділення: (0542) 68-59-08 

Освітньо-професійні програми:  
- за освітнім рівнем Бакалавр  
Середня освіта (Українська мова і 
література. Англійська мова)  
Середня освіта (Українська мова і 
література) 
Середня освіта (Російська мова і 
зарубіжна  
література)  
Середня освіта (Англійська та  
німецька мови)  
Середня освіта (Англійська та 
французька мови)  
014 Середня освіта (Німецька та 
англійська мови)  
014 Середня освіта (Французька 
та англійська мови)  

-за освітнім рівнем Магістр  
(термін навчання 1 рік 4 місяці) 

014 Середня освіта (Українська мо-
ва і література)  
014 Середня освіта (Мова і літера-
тура (російська))  
035 Філологія 
035 Англійська та німецька мови 
(переклад включно)  
014 Середня освіта (Мова і літера-
тура (англійська)) 
014 Середня освіта (Мова і літера-
тура (німецька)) 

Факультет пишається  
своїми випускниками,  
серед яких:  
літературознавці Д. Біле-
цький, Д.Наливайко, 
Б.Шнайдер; учені та  
письменники Є. Положій,  
П. Охріменко; літератори  
В. Затуливітер, Ю.Царик; 
поети А. Гризун,  
Т. Герасименко, О. Вер-
тіль.  

 Випускники інституту можуть працювати за  
професійним спрямуванням філолога, учителя-словесника, учителя 
іноземної мови, перекладачем, журналістом, діловодом,  
редактором, копірайтером, відповідних галузях філологічної  
діяльності, вчителями загальноосвітніх навчальних закладів,  
викладачами або науковцями закладів вищої освіти та науково-
дослідних установ. 

 Детальніше про Вступ, підготовчі курси, перелік предметів 
ЗНО, калькулятор ЗНО, необхідні документи для вступу ти можеш 
переглянути за QR-кодом  
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Спеціальності: - 
 за освітнім рівнем Бакалавр  

(термін навчання 3 роки 10 місяців) 
 
014 Середня освіта (Українська мова 
і література)  
014 Середня освіта (Мова  
і література (російська)) 
014 Середня освіта (Мова  
і література (англійська)) 
014 Середня освіта (Мова  
і література (німецька)) 
014 Середня освіта (Мова  
і література (французька)) 
 

- за освітнім рівнем Магістр  
Середня освіта (Українська мова і 
література.  
Англійська мова)  
Середня освіта (Російська мова і 
зарубіжна  
література. Англійська мова)  
Українська мова та література 
Англійська та німецька мови 
(переклад включно) 
Середня освіта (Англійська мова і 
література)  
Середня освіта (Німецька мова і 
література)  
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Х. Природничо-географічний факультет 

 Природничо-географічний факультет розташований у центральному корпусі на  2-4 поверсі. 
Телефон деканату: (0542) 68-59-11 

Освітньо-професійні програми: 
- за освітнім рівнем Бакалавр  

Середня освіта (Хімія та  
інформатика)  
Середня освіта (Хімія. Біологія та здо-
ров’я людини. Хімія)  
Середня освіта (Біологія та здоров’я 
людини. Хімія)  
Середня освіта (Біологія та здоров’я 
людини). Психологія  
Середня освіта (Біологія та здоров’я 
людини. Географія) 
Середня освіта (Біологія та здоров’я 
людини). Початкова освіта 
Середня освіта (Географія. Біологія та 
здоров’я людини) 
Середня освіта (Географія. Англійська 
мова)  
Біологія  
Географія  
Хімія 

-за освітнім рівнем Магістр  
(термін навчання 1 рік 4 місяці) 

014 Середня освіта (Хімія) 
014 Середня освіта (Біологія та 
здоров'я людини)  
014 Середня освіта (Географія)  
091 Біологія  
106 Географія  

 Відомі випускники: народні депутати України  
кількох скликань Г. Дашутін, О. Медуниця і В. Шульга (останні двоє свого 
часу були, відповідно, заступником і головою Сумської обласної державної 
адміністрації), відомі освітяни - народний учитель СРСР В. Пігуль і  
заслужений вчитель України О. Гиря, поет-гуморист Г. Єлишевич,  
проректор СумДПУ імені A.C. Макаренка Ю.  Штика та багато інших.  

 Випускники факультету можуть працювати за професійним спрямуванням біолога, географа 
або хіміка у відповідних галузях господарсько-економічної діяльності, вчителями загальноосвітніх 
навчальних закладів, викладачами або науковцями закладів вищої освіти та науково-дослідних  
установ, у системі соціальної, виховної та психологічної профілактики і реабілітації, здійснювати 
організацію туристичної та краєзнавчої діяльності.  

 Детальніше про Вступ, підготовчі курси, перелік предметів ЗНО, калькулятор ЗНО,  
необхідні документи для вступу ти можеш переглянути за QR-кодом  
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Спеціальності:  
- за освітнім рівнем  

Бакалавр  
(термін навчання 3 роки  

10 місяців) 
014 Середня освіта (Хімія)  
014 Середня освіта (Біологія та 
здоров’я людини) 
014 Середня освіта (Географія)  
091 Біологія  
106 Географія  
102 Хімія 
 

- за освітнім рівнем Магістр  
Середня освіта (Хімія) 
Середня освіта (Біологія)  
Середня освіта (Географія)  
Біологія  
Географія  
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ХІ. Фізико-математичний факультет 

 Фізико-математичний факультет розташований у 4 корпусі на 3 поверсі. 
Телефон деканату: (0542) 68-59-10 

Освітньо-професійні програми:  
- за освітнім рівнем Бакалавр  

Середня освіта (Математика.  
Інформатика)  
Середня освіта  (Математика.  
Англійська мова)  
Середня освіта  (Фізика.  
Математика)  
Середня освіта (Інформатика.  
Англійська мова)  
Комп’ютерні науки  
Економіка  
Маркетинг  

-за освітнім рівнем Магістр 
Середня освіта (Математика) дод. 
СО Інформатика 
Середня освіта (Фізика) дод. СО 
Математика 
Середня освіта (Інформатика)  
281 Публічне управління  
та адміністрування  
051 Економіка  

Відомі випускники: В. Манжара – к.ф.н.,  
учений секретар Інституту фізики НАН України,  
Ю. Лопаткін – д.ф.н., проф., завідувач кафедри фізики СДУ,  
Т. Рудченко – професор Університету США, Т. Кирик – проф.,  
директор Інституту інноваційних технологій МОН України,  
О. Синявська – доктор юридичних наук, професор ХНУВС,  
полковник міліції. 

 Випускники факультету можуть працювати за професійним 
спрямуванням учителя фізики, математики, інформатики,  
програміста, економіста, маркетолога, менеджера з питань  
регіонального розвитку, викладачами або науковцями закладів  
вищої освіти та науково-дослідних установ. 

 Детальніше про Вступ, підготовчі курси, перелік предметів ЗНО, калькулятор ЗНО,  
необхідні документи для вступу ти можеш переглянути за QR-кодом  
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Спеціальності:  
- за освітнім рівнем Бакалавр  

(термін навчання 3 роки 10 місяців) 
014 Середня освіта ( Математика)  
014 Середня освіта (Фізика)  
014 Середня освіта (Інформатика)  
122 Комп’ютерні науки  
051 Економіка  
075 Маркетинг  
 
 
 
 

- за освітнім рівнем Магістр  
(термін навчання 1 рік 4 місяці) 

014 Середня освіта (Математика)  
014 Середня освіта (Фізика)  
014 Середня освіта (Інформатика)  
281 Публічне управління та адміні-
стрування  
051 Економіка  
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ХІІ. КРУТІ МІСЦЯ ПЕДАГОГІЧНОГО 

   

   

   

   

Вакалівщина – місце  
єднання з природою 

Ботанічний сад – місце 
душевної гармонії 

Козацький сквер  
імені Петра  

Калнишевського 

Їдальня («Столовка») – 
місце смачної їжі  

та спілкування 

Актова зала –  супер  
місце сили, енергії  

та натхнення 

Бібліотека – свята святих 
усіх магістерських робіт 

та унікальних  
екземплярів книг 

Стадіон – місце  
посиденьок та бігунів 

СКІФ – місце спорту, 
мотивації, сили волі  

Хореографічний зал – 
місце натхнення, краси  

Студентська кімната 
(5 поверх ЦК) –  
місце відпочинку 
та кльових розмов 

Басейн – місце здоров’я Музей –  
Серце Університету 
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ХІІІ. Якість освіти 

 У Сумському державному педагогічному університеті імені  
А.С. Макаренка функціонує Центр забезпечення якості вищої освіти,  
головною метою діяльності якого є реалізація стратегічних цілей розвитку Універси-
тету щодо підвищення якості вищої освіти та освітньої  
діяльності, забезпечення відповідності рівня якості освітніх послуг  
вимогам стейкхолдерів. 
 Якість освіти ‒ це комплекс характеристик освітнього процесу, що визначають 
послідовне та практично ефективне формування компетентності та професійної 
свідомості. Це певний рівень знань і вмінь, розумового, фізичного й морального ро-
звитку, якого досягли випускники освітнього закладу відповідно до запланованих 
цілей навчання і виховання. 
 Регулярно здійснюється моніторинг якості вищої освіти за допомогою онлайн-
опитувань здобувачів, науково-педагогічних працівників, випускників, роботодавців, 
результатом якого є ефективне вдосконалення діяльності Університету в цілому. 

Контакти 
каб.203 центральний корпус 

Тел.: (0542) 68-59-90 
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Студентська фокус-група «Агенти якості» 

Фокус-група «Агенти якості» у Центрі забезпечення якості вищої 

освіти ‒ це актив Лідерів університету - Макаренківської родини, до якої 

входять здобувачі вищої освіти 1-6 курсів з кожного інституту та  

факультету Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка. 

Ми проводимо насичені тренінги, генеруємо ідеї, долучаємося до  

розробки анкетувань та опитувань студентів та викладачів, міркуємо над 

покращенням рівня якості освіти у кожному інституті та факультеті, 

Хочеш впливати на освітній процес свого навчального закладу?  

Долучайся до нашої команди! 

Контакти: 
 
каб. 203 центральний корпус 

Тел.: (0542) 68-59-90 
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Асоціація випускників 

           Асоціація випускників – об'єднання успішних, висококваліфікованих  
компетентних особистостей, які знайшли своє покликання, роботу, почали  
самореалізовуватися у тій сфері, яку відчули серцем. Щорічно Сумський державний 
університет імені А. С. Макаренка запрошує випускників на зустріч, щоб поділитися 
спогадами, досвідом зі студентами, власними професійними успіхами, надати поради 
та настанови студентам.  
 Хочеш бути успішним та передавати свій досвід молодшим поколінням?  
Ставай студентом Сумського державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка для того, щоб збудувати успішну кар'єру та стати професіоналом 
своєї справи! 

Онлайн-форум випускників СумДПУ імені А.С. Макаренка 
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ХІV. Академічна доброчесність 

Відповідно до Статті 42 Закону України «Про освіту» (2017) 

 Академічна доброчесність ‒ це сукупність етичних принципів  
та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники 
освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження  
наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 
навчання та/або наукових (творчих) досягнень.   

Компоненти  
академічної доброчесності 

Довіра Чесність 

Справедливість 

Повага 

Відповідальність 

Відвага 

Порушенням академічної доброчесності вважається: 

Академічний плагіат 

Самоплагіат 

Фабрикація 

Списування 

Обман 

Необ’єктивне оцінювання 

Хабарництво 
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Перевірка на плагіат 

 Бібліотека СумДПУ імені А.С. Макаренка здійснює перевірку  
академічних текстів на виявлення текстових запозичень.  
 Для перевірки автентичності текстових документів в нашому  
університеті використовується система Strikeplagiarism.com. 

Консультації з питань перевірки на плагіат: 
Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного 
забезпечення (Корпус Б) каб. 273. 
Телефон: (0542) 68-59-48 

Автор: Горбачева А., студентка ННІ педагогіки і психології 
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Мій університет ‒ моя гордість! 

Ми у Facebook 

 Щорічний всеуніверситетський конкурс на кращу творчу роботу 
«Мій університет ‒ моя гордість» проходить 19 грудня під керівництвом 
Центру забезпечення якості вищої освіти. Під час фестивалю студенти 
презентують власні творчі роботи у вигляді поезій, есе, плакатів,  
присвячених Альма-матер. 
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Збірники студентських творчих робіт 2015-2021 н.р.  
Тематика: академічна доброчесність, корпоративна етика, взаємодія  

та співпраця між стейкхолдерами, якість освіти,  
студентоцентроване навчання 

2020 2021 
Збірники у повному форматі  

за QR-кодом  

2016 2018 2015 
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ХV. Інтернаціоналізація освіти 

Академічна мобільність 

 Академічна мобільність – можливість учасників освітнього 
процесу навчатися, викладати, стажуватися чи провадити  
наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти/науковій  
установі. 

 На базі Університету проводяться наукові заходи  
міжнародного рівня, серед яких міжнародні конференції,  
семінари, круглі столи, інтернет-конференції, майстер-класи 
іноземних фахівців. Для проведення досліджень та стажування 
щорічно викладачі та аспіранти виїжджають до університетів та 
науково-дослідних установ зарубіжжя, зокрема до Польщі,  
Німеччини, Румунії, Словаччини, США. Результатом стажувань 
є участь викладачів у міжнародних проектах  та подальша  
спільна робота у сфері наукової та педагогічної діяльності.  
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Діалог культур 

 У рамках співробітництва з Північним національним  
університетом(м. Інчуань, Китай) діє спільна програма 
«студентської мобільності 3+1», а також проводиться реалізація 
освітніх програм «академічної мобільності 3+1 та 2+1», 
«скорочений термін навчання 3+2», «обмін студентами та  
викладачами», «програма підготовки магістрів 4+1,5». У рамках 
програми Еразмус+ створено програму академічної мобільності 
для студентів та викладачів спільно з Академією імені Яна  
Длугоша (м. Ченстохова) за спеціальностями соціальна робота,  
соціальна забезпечення, менеджмент соціокультурної діяльності, 
фізична культура і спорт.  

Контакти 
Тел: +38 (0542) 68-59-20  
E-mail: intersspu@gmail.com  
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Заклади-партнери 

 Університет має угоди про творче співробітництво з вищими  
та загальноосвітніми навчальними закладами та громадськими  
організаціями Білорусі, Болгарії, Великобританії, КНР, Німеччини, Польщі, 
Сербії, США Франції. На сьогодні плідна науково-педагогічна робота  
здійснюється в рамках 36 двосторонніх угод Університету та його  
структурних підрозділів. 

Академія імені Яна  
Длугоша в Ченстохові,  
Республіка Польща 

Варненський вільний  
університет «Чорноризець  
Храбрий», Болгарія 

Вища технічна  
школа в Катовіцах,  
Республіка Польща 

Великотирновський  
університет  
імені святих Кирила  
і Мефодія, Республіка  
Болгарія 

Сілезький університет  
в Катовіцах, Республіка  
Польща 

Північний національний 
університет  
м. Іньчуань провінція  
Нінся, Китай 

Університет Марії 
Кюрі-Склодовської 
в Любліні, Республіка  
Польща 

Таджицький державний  
педагогічний  
університет імені  
Садриддіна Айні (Таджикістан) 

Дангарінський державний 
університет, Таджикістан 

Німецький культурний центр   
Goethe-Institut в Україні  
при Посольстві  
Федеративної  
Республіки Німеччина 

Люблінський католицький  
університет Іоана Павла ІІ, 
Республіка Польща  

Казахський національний  
педагогічний університет  
імені Абая, Алмата 

Консалтингова компанія 
Е-science space,   
Республіка Польща 

Корпус Миру  
Сполучених Штатів  
Америки в Україні 

43 



Програми ЄС Еразмус+  

ХVІ. Гранти 

 Еразмус – програма обмінів студентів, викладачів та науковців країн-
членів Євросоюзу, а також Ісландії, Ліхтенштейну, Македонії, Норвегії,  
Туреччини. Програма надає можливість навчатися, проходити стажування 
чи викладати в іншій країні, що бере участь у програмі. У Єврокомісії 
Erasmus назвали найуспішнішою освітньою програмою ЄС і важливим  
інструментом боротьби з молодіжним безробіттям. 
 Мета напряму Жан Моне в рамках Програми ЄС  
Еразмус+: активізувати євроінтеграційний дискурс; сприяти досконалості  
євроінтеграційних студій; залучати заклади вищої освіти до дослідження  
євроінтеграційних процесів; поширювати ідей Об'єднаної Європи.  
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                                МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус   
  
 Освітньо-дослідницький центр «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус» – 
це науково-методичний підрозділ ресурсного центру професійного  
розвитку вчителя української мови і літератури СумДПУ імені  
А.С. Макаренка, що здійснює фахово-методичну, дослідницьку,  
освітньо-консультативну роботу з метою формування інфомедійної  
грамотності майбутніх учителів-тьюторів на засадах академічної  
доброчесності та міжрегіональної партнерської взаємодії, активно сприяє 
функціонуванню і популяризації вживання української мови в засобах  
медіа у м. Суми, Сумської області, м. Бахмут, Донецької області.  

 Координатор проєкту – завідувач кафедри української 
мови і літератури, доктор педагогічних наук, професор   
Семеног Олена Миколаївна. 
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 У Сумському державному педагогічному університеті імені 
А. С. Макаренка функціонує школа відповідального батьківства 
«Медіапазли», спрямована на посилення відповідальності  
батьків за рівень своєї медіаграмотності та поширення інструментів  
інфо-медійної грамотності серед своїх дітей. Організатори  
міжкафедрального грантового проєкту – Сумський державний  
педагогічний університет імені А.С. Макаренка та ГО «Асоціація  
регіональних засобів масової інформації  Сумщини». Створення онлайн-
школи відповідального батьківства «Медіапазли» стало можливим завдяки 
проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність: національне  
розгортання», що виконується Радою міжнародних наукових досліджень та 
обмінів (IREX) за підтримки Посольств США та Великої Британії, у  
партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією  
Української преси.  

Школа відповідального батьківства «Медіапазли» 

 Координатор проєкту – керівник центру  
забезпечення якості вищої освіти, кандидат  
педагогічних наук, ст.викладач кафедри українскої мови 
і літератури Ячменик Марина Михайлівна 
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ХVІІ. Наукова бібліотека 

 Досі думаєш, що ходити до бібліотеки нудно і нецікаво? Наукова  
бібліотека Макаренківської родини змінить твоє уявлення!  
 Наша бібліотека пишається неймовірним обсягом унікальних видань, містить як 
архівні матеріали, так і найсучасніші книги, окрім того функціонує репозитарій 
eSSPUIR – електронний архів наукових та освітніх матеріалів СумДПУ імені  
А. С. Макаренка, де ти зможеш знайти необхідні наукову публікації, створені  
університетською спільнотою. 

Абонемент наукової літератури №1 каб.113 (центральний корпус 1 поверх) 
Абонемент художньої  літератури №2 каб.108 (центральний корпус  
1 поверх) 
Абонемент навчальної літератури №3 каб.161 (корпус Б, Фізмат, 1 поверх) 
Абонемент навчальної літератури філологічного факультету гуртожиток 
№ 4 (1 поверх) 
Абонемент музично-педагогічної  літератури № 4 (гуртожиток № 2,  
1 поверх) 
Абонемент іноземної  літератури № 5 (Факультет іноземної та слов'янської 
філології, 2 каб (2 поверх) 
Центральний читальний зал (центральний корпус 1 поверх, безкоштовний 
wi-fi) 
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ХVІІІ. Студентське самоврядування 
 Долучайся до студентського самоврядування, щоб отримати  
колосальний досвід, самореалізуватися, стати лідером, знайти друзів  
та набути  досвіду! 

Контакти 
 
145 ауд. (ЦК 1 поверх)  
Телефон секретаря студ.ректорату: 095-314-35-50  
E-Mail: oss.sspu@gmail.com  

Instagram: sspu2021 
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Студентське наукове товариство 

 Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих 
учених є органом самоврядування наукової молоді СумДПУ імені  
А.С. Макаренка. Членами товариства можуть бути представники всіх  
студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених віком до 35 років, 
які активно займаються пошуковою та науково-дослідною роботою. 

Положення  
про Наукове товариство  

студентів, аспірантів,  
докторантів та молодих учених 

Звіт про роботу  
Наукового товариства  

у 2019-2020 н.р. 

Звіт про роботу  
Наукового товариства  

у 2020-2021 н.р. 

Детальніше  за QR-кодом  
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Гуртожитки 

 На території Університету розташовані гуртожитки № 2, № 3, № 4 (на карті 
згори вниз). Поселення відбувається відповідно до інститутів/факультетів.  
Бажаючим поселитися до гуртожитків необхідно: 

• подати заяву в ауд. 155 (корпус приймальної комісії); 
• при поселенні мати результати флюорографічного обстеження (термін  

придатності 1 рік) та аналізу крові на РМП (з підписом, печаткою лікаря і пе-
чаткою лікарні або довідку від сімейного лікаря з результатами  
обстеження на туберкульоз та шкірно-венерологічні захворювання. (Термін дії 
довідки - 7 днів); 

• пройти обстеження в медичному пункті в день поселення (4-й  
навчальний корпус, 1-й поверх); 

• відповідно до графіку поселення інституту (факультету) отримати ордер в ауд. 
155 (мати при собі паспорт); 

• сплатити за проживання  та за реєстрацію у гуртожитку; 
• звернутися до паспортиста (гуртожиток № 2) 
• звернутися до завідуючого гуртожитком (коменданта). 

Положення про студентське містечко та користування гуртожитками 
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Медична допомога 

 На території Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка працює медичний 
пункт, який знаходиться на 1 поверсі 4-го корпусу (Інститут 
культури і мистецтв, Інститут педагогіки і психології,  
Інститут фізичної культури). 
 Студентам необхідно укласти декларацію із сімейним 
лікарем у м. Суми. Для цього потрібно мати при собі  
паспорт, довідку з місця реєстрації, ідентифікаційний код, 
військовий квиток або приписне свідоцтво. Щороку  
університет організовує медичний огляд для поселення у 
гуртожиток (кінець серпня). 
 

 
 Із запитаннями можете звернутися до працівника медичного пункту  
Прокопенко Микола Іванович +380(66) -221-47-37. 

Психологічна допомога 

 У нашому університеті працює психологічна  
служба, діяльність якої спрямована на допомогу всім  
учасникам навчально-виховного процесу. Ви завжди  
можете звернутися до психологічної служби – кабінет 
427 (4 поверх факультету ФІСФ, корпус приймальної  
комісії). 

 Психологічна служба спрямовує свою діяльність  
за такими напрямками: 

• проведення тренінгових занять; 
• проведення семінарів для студентів та кураторів; 
• тестування студентів; 
• проведення індивідуальних і групових консультацій (для студентів  

та співробітників ВНЗ). 
  
 Працює анонімний телефон «Довіри для  
студентів» (0542) 68-59-81 (у будні). 
 У період дистанційного навчання працюють 
індивідуальні консультації як офлайн, так і онлайн. 
Запис за телефоном – 095 345 83 85. 
 

53 



54 



ХХ. Запобігання та протидія корупції 

 Відділ запобігання та протидії корупції надає роз'яснення щодо  
чинного законодавства в сфері запобігання та протидії корупції  
працівникам Університету та здобувачам вищої освіти, здійснює  
організацію юридичного забезпечення роботи, пов'язаної з виконанням  
вимог антикорупційного законодавства. 
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Академічний календар 

31 серпня ‒ Посвята у студенти 
1 вересня ‒ початок навчальних занять у І семестрі (перші два  
тижні ‒ лекції) 
1-5 вересня ‒ День м. Суми 
19 вересня ‒ День Універитету 
Вересень ‒ День партизанської слави, День фізичної культури і 
спорту, Всесвітній день туризму, День вихователя і дошкільних 
працівників, «Богатирські ігри» 
27 вересня-3 жовтня святкові заходи до Дня працівників освіти 
30 вересня ‒ Всесвітній день бібліотек 
Жовтень ‒ Міжнародний День художника, День соціального педа-
гога 
14 жовтня ‒ День захисника України (вихідний) 
9 листопада ‒ День української мови та писемності 
17 листопада ‒ День студента 
21 листопада ‒ День Гідності та Свободи 
Середина грудня-січень ‒ період зимової сесії 
Грудень ‒ «Мій університет ‒ моя гордість!» 
Січень ‒ канікули 
22 січня ‒ День Соборності України 
20 лютого ‒ День Пам’яті Героїв Небесної Сотні 
21 лютого ‒ Міжнародний день рідної мови 
Перші числа лютого ‒ початок навчальних занять у ІІ семестрі 
5-20 березня ‒ Макаренківські дні 
21 березня ‒ Всесвітній день поезії 
Квітень ‒ Всесвітній день психолога, Ярмарок вакансій 
Третій четвер травня ‒ День вишиванки 
Травень ‒ День  Пам’яті та примирення, День Великої Перемоги, 
Дні науки, День Європи, 
Середина травня-червень ‒ період літньої сесії 
Червень ‒ форум випускників 

 Окрім того, протягом року в університеті активно проводяться святкові заходи, 
присвячені кожному інституту/факультету, до Дня студента, Нового року, Дня  
Святого Валентина, Міжнародного жіночого дня. 
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Словник студента 

 Академічна доброчесність ‒ це сукупність етичних принципів та 
визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 
процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 
діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або  
наукових (творчих) досягнень.   
 Академічна заборгованість ‒ нездача заліку чи іспиту,  
в результаті чого студент отримує Fх (незадовільно) і відбувається  
перескладання навчальної дисципліни. 
 Гугл-академія ‒ база даних наукових публікацій у вільному  
доступі. 
 Доцент ‒ вчене звання викладача в університеті. 
 Екватор ‒ сесія на третьому курсі, що символізує середину  
навчання. Студенти завжди святкують екватор, адже половина шляху  
пройдена. 
 ІНДЗ ‒ індивідуальне навчально-дослідне завдання, яке може бути у 
формі реферата, проєкту тощо. 
 Куратор ‒ наставник групи, до якого ти можеш звернутися з будь-яким 
питанням. 
 Лабораторна робота ‒ форма навчання, під час якої студент під  
керівництвом викладача проводить експеримент. 
 Лекція ‒ форма навчання, під час якої викладач надає студентам  
теоретичний матеріал, необхідний для подальшого навчання. 
 Пара ‒ навчальне заняття у формі лекції, пракичного заняття,  
колоквіуму тривалістю 1 год 20 хв. 
 Практичне заняття ‒ форма навчання, під час якої студенти  
засвоюють нові знання, уміння та навички у тісній взаємодії  
з викладачем. 
 Професор ‒ вчене звання викладача в університеті.  
 Силабус ‒ навчальна програма дисципліни, яка містить у собі опис  
навчальної дисципліни, мету та завдання, теми лекційних та практичних  
занять, теми та вимоги до самостійної роботи, критерії оцінювання, розподіл 
балів, рекомендовані джерела інформації.  
 Староста ‒ відповідальна людина у групі, яка підписала собі вирок на 
5,5 років, бо має слідкувати за журналом, заліковими, постійно бути  
на зв’язку з викладачами. 
 Стаття ‒ публікація в науковому чи публіцистичному стилі, яка 
містить дослідження у певній галузі. 
 Тези ‒ короткий витяг із статті. 
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Як нас знайти 

м. Суми, вул. Роменська, 87 

Від центру міста маршрутки № 1, 5, 19, 55, тролейбус № 5 

Від «Хіміка» маршрутка і тролейбус № 5 

Від аеропорту варто поїхати в центр 

Від Центральної міської лікарні (вул. 20 років Перемоги, 13)  
маршрутка № 17-А 

Від автовокзалу маршрутка № 57 

Від залізничного вокзалу маршрутка № 55, 57 
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 1. Не можеш знайти корпус, аудиторію, бібліотеку, спортзал, їдальню?  
Запитай у будь-якого студента, викладача, вахтера, які з радістю  
тобі допоможуть. 
  
 2. В Університеті май із собою флешку, зарядку до телефона, блокнот, 
куди зможеш записувати важливу інформацію. 
  
 3. Під час лекції намагайся записувати якомога більше, адже іноді  
викладач подає матеріал, який не знайдеш в інтернеті. 
  
 4. Дізнайся як звати твого куратора, заступника декана/директора,  
декана/директора, адже це люди, з якими ти найтісніше будеш співдіяти 
протягом навчання. 
  
 5. Бери участь у студентському самоврядуванні, фокус-групі «Агенти 
якості», долучайся до культурно-масової, волонтерської, спортивної  
діяльності Макаренківської родини. 
  
 6. Звертай увагу на дошки оголошень, адже там може бути цікава  
інформація про різноманітні заходи, акції, лотереї тощо. 
  
 7. Вчасно здавай книги до бібліотеки. 
  
 8. Не відкладай домашні завдання, курсові роботи у довгий ящик, 
щоб бути спокійним під час сесії. 
  
 9. Пам'ятай про здоров'я: відвідуй їдальню, виходь на свіже повітря  
на перервах, частіше посміхайся. 
 
 10. Цінуй час, проведений з одногрупниками чи то на студентській  
вечірці, чи то під час практичного заняття – ці миті неповторні! 

Топ-10 порад від старшокурсників 

Бажаємо успіхів! 
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АВТОРИ 

 Офіційний сайт Сумського державного педагогічного  
університету імені А.С. Макаренка 

Перший проректор, кандидат наук із державного  
управління, професор Пшенична Любов Василівна 

«Дорогі абітурієнти! Запрошуємо Вас до дружної  
Макаренківської родини - еталону Честі, Гідності, Віри в  
кожного студента. Сподіваюся, в університеті ви  
знайдете справжніх друзів і однодумців, а студентські роки 
стануть для Вас міцним фундаментом для майбутньої  
професійної діяльності». 

Керівник центру забезпечення якості вищої освіти, кандидат 
педагогічних наук, старший викладач кафедри української  
мови і літератури  Ячменик Марина Михайлівна 
 
«Шановні першокурсники! Нехай студентські роки  
стануть часом інтелектуального росту, розкриття  
творчого потенціалу, часом закоханості та яскравих  
вражень. Щасливих вам студентських років! 

Фахівець центру забезпечення якості вищої освіти Горбатенко 
Ірина Сергіївна 
 

«Дорогі здобувачі вищої освіти! Цінуйте кожну хвилину  
прожиту в стінах рідної альма-матер! Будьте щирими,  
самостійним та старанними! Не бійтеся пізнавати щось  
нове, живіть на повну ! 

 


