
 

 

Науково-дослідна лабораторія 

«АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА 

ДОСЛІДНИКА»  

   
 

Міністерство освіти і науки України 

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка  

за участю 

Національний Еразмус+ офіс в Україні у співпраці 

Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України  

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького  

КЗВО  «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради  

Всеукраїнська громадська організація 

«Українське товариство сприяння соціальним інноваціям» 

 у співпраці 

Університет імені Костянтина Філософа (м. Нітра, Словаччина)  

Ланчжоуський університет (Китай) 

Інститут славістики ПАН; Інститут розвитку освіти імені Абдурахмана Джамі, Таджикистан 

Collegium Mazovia Інноваційна Вища Школа в Сєдльцах (Польща) 

 

ПРОГРАМА 

 

ІV Міжнародної науково-практичної конференції 

здобувачів вищої освіти і молодих учених 

 

«АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА  

В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  

ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД» 

 

 

14-15 травня 2021 року 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Суми  

Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка   

2021 



 

 

2 
 

Scientific Research Laboratory 

«Academic Culture of the 

Researcher» 

  
Ministry of Education and Science of Ukraine 

Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko 

The Institute for Pedagogical and Adult Education of the NAES of Ukraine 

UNESCO department «Continuing Professional Education of the 21st Century» 

with 

National Erasmus + office in Ukraine 

Bohdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University 

Ukrainian Lingua-Information Fund, NAS of Ukraine, All-Ukrainian Center  of Vocabulary 

All-Ukrainian public organization  

"Ukrainian Society for the Promotion of Social Innovation" 

Department of the State Service of Educational Quality in Sumy Oblast 

in cooperation with 

Constantine the Philosopher University (Nitra, Slovakia) 

Lanzhou University (China) 

The Institute of Slavic Studies, PAS (Poland) 

Collegium Mazovia Innovative Higher School in Siedlce (Poland) 

 

ACADEMIC CULTURE OF THE RESEARCHER IN THE EDUCATIONAL SPACE: 

EUROPEAN AND NATIONAL EXPERIENCE 
 

PROGRAM 

 

ІY International Scientific and Practical Conference  

of applicants of higher education and young scientists 

 

 

May 14-15, 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumy 2021 



 

 

3 
 

ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ (-А) КОЛЕГО! 

 

Організаційний комітет ІV Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів 

вищої освіти і молодих учених «АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В 

ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД» 

сердечно вітає і запрошує Вас до обговорення актуальних проблем формування академічної 

культури і доброчесності дослідника, академічної комунікації, наукової етики, наставництва. 

Конференція проводиться в рамках виконання проєкту Jean Monnet Module «Європеїзація 

докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» 

(https://jmm.sspu.edu.ua/) Програми Еразмус+ Європейського Союзу. 

Мета заходу: надання широкій академічній громаді інформації про хід виконання в 

Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка проєкту Програми 

Еразмус+ Жан Моне Модуль; презентація результатів наукових досліджень з питань інноваційного 

розвитку освіти в Україні, популяризація результатів наукових розвідок аспірантів, докторантів, 

науково-педагогічних працівників, учителів-дослідників; заохочення наукової молоді, всіх 

представників академічної громади до виконання наукових досліджень на засадах академічної 

доброчесності. 

Місце проведення: кафедра української мови і літератури Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м. Суми, вул. Роменська, 87; факультет іноземної 

та слов'янської філології); телефон для довідок: (0542) 68-59-84; електронна адреса оргкомітету: 

(kafedra.ukr.mova.literatura@gmail.com). 

Проведення конференції здійснюється у змішаному форматі, що передбачає як очну участь у 

засіданнях, що проводяться в СумДПУ імені А.С.Макаренка, так і дистанційну участь в on-line 

форматі на платформі ZOOM. 

 

Dear colleague! 

The Organizing Committee of the ІV International Scientific and Practical Internet 

Conference «ACADEMIC CULTURE OF RESEARCHER IN THE EDUCATIONAL 

SPACE: EUROPEAN AND NATIONAL EXPERIENCE» warmly congratulates you and wishes 

you an inspirational and productive work in discussing topical issues problems in the 21st century. 
Discussion of topical problems of formation of the cultural personality of a specialist provides the 

popularization of the innovative researches results, which are presented by students, masters, postgraduate 

students, doctorants, teachers and lecturers. 

The conference is held within the framework of the Jean Monnet Module project “Europeanization of 

doctoral programs in the field of education on the basis of interdisciplinary and inclusive approaches” 

(https://jmm.sspu.edu.ua/) of the Erasmus+ Program of the European Union.  

Purpose of the event: providing the academic community with information on the implementation of 

the Erasmus+ Jean Monnet Module project at Sumy State Pedagogical University named after A. S. 

Makarenko; presentation of the results of scientific research on the innovative development of education in 

Ukraine, the European region and in the world as a whole in a knowledge society; popularization of the 

results of scientific research of the representatives in particular postgraduate students, doctoral students, 

scientific and pedagogical staff of universities; encouraging the scientific youth, all members of the academic 

community to carry out research on the basis of academic integrity.  

Address of the organizing committee: Department of Ukrainian Language and Literature, Faculty of 

Foreign and Slavic Philology, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, 87, 

Romenska St., Sumy city, 40002; Organizing Committee; e-mail: (kafedra.ukr.mova.literatura@gmail.com). 

 
Підтримка Європейської Комісії у створенні цього видання не означає схвалення змісту, який 

відображає лише погляди авторів, і Комісія не може нести відповідальність за будь-яке використання 

інформації, що міститься в ньому. 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of 

the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use 

which may be made of the information contained therein 

 

mailto:kafedra.ukr.mova.literatura@gmail.com
mailto:kafedra.ukr.mova.literatura@gmail.com
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Склад організаційного комітету конференції 

Conference Committee 
Голова оргкомітету Chairman of the Conference Committee 

Любов Пшенична, перший проректор СумДПУ імені А. С. Макаренка, кандидат наук з 

державного управління, професор. 

Координатори оргкомітету: Coordinators of the Conference Committee: 

Юрій Лянной, ректор СумДПУ імені А. С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор; 

Ольга Кудріна, проректор з науково-педагогічної (наукової) роботи СумДПУ, доктор 

економічних наук, професор; 

Олеся Ващук, голова Ради молодих учених при МОН України, доктор юридичних наук, 

доцент, професор кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична 

академія»; 

Віталій Омеляненко, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих учених СумДПУ, кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-економіки та 

адміністрування; 

 Аліна Сбруєва, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки СумДПУ імені 

А.С.Макаренка, керівник проєкту «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах 

інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» Програми Еразмус+ Жан Моне; 

Олена Семеног, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і 

літератури, керівник науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника в освітньому 

просторі» СумДПУ імені А.С.Макаренка. 

Члени оргкомітету/Members of the Conference Committee 

Андрій Коваленко, декан факультету іноземної та слов’янської філології СумДПУ імені 

А. С. Макаренка; кандидат філологічних наук, доцент; 

Надія Кириленко, заступник декана факультету іноземної та слов’янської філології СумДПУ 

імені А.С.Макаренка, кандидат філологічних наук, доцент; 

Вікторія Герман, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури 

СумДПУ імені А.С.Макаренка; 

Лариса Горболіс, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови і літератури 

СумДПУ імені А.С.Макаренка; 

Наталія Громова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови і літератури 

СумДПУ імені А.С.Макаренка; 

Олена Кумеда, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури 

СумДПУ імені А.С. Макаренка; 

Ольга Рудь, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури  
СумДПУ імені А.С. Макаренка; 

Марина Ячменик, керівник Центру якості вищої освіти  СумДПУ імені А.С.Макаренка, 

кандидат педагогічних наук; 

Сергій Дєнєжніков, начальник міжнародного відділу СумДПУ імені А.С.Макаренка, 

кандидат філософських наук, доцент; 

Маргарита Надутенко, керівник Загальноукраїнського центру словникарства, кандидат 

філологічних наук, науковий співробітник відділу лінгвістики Українського мовно-інформаційного 

фонду Національної академії наук України; 

Алла Рябуха, начальник Управління державної служби якості освіти в Україні в Сумській 

області; 

Галина Сотська, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, член-кореспондент 

НАПН України;  

Валентина Статівка, доктор педагогічних наук, професор факультету російської мови і 

літератури Ланчжоуського університету (Китай); 

Ольга Біличенко, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри 

української мови і літератури  ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; 

Тетяна Шарова, доктор філологічних наук, професор кафедри суспільно-гуманітарних наук 

Таврійського агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 



 

 

5 
 

Порядок роботи конференції /Time limits 

  

14 травня 2021 року/ 14 May 2021 

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 

Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko 

1300 – 1330 

 

Реєстрація  учасників вебконференції Connecting participants to a web conference (Kyiv 

time) 

1330 – 1730 Пленарне засідання  Plenary session (online reports of participants) 
Регламент: Доповідь на пленарному засіданні – до 10 хвилин. Повідомлення –  до 3 хв. Report to the 

plenary session - up to 10 minutes.  Speeches, comments to the main reports - 3 min. 

1000 – 1200 
 

 

 

 

 

 

1800 – 1900 

 

Презентація модуля «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах 

інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» Програми Еразмус + Жан Моне 

(https://jmm.sspu.edu.ua/); проєктів науково-дослідної лабораторії «Академічна 

культура дослідника в освітньому просторі» (проф. Сбруєва А.А., Семеног О.М.). 

Presentation of the module "Europeanization of doctoral programs in the field of education 

on the basis of interdisciplinary and inclusive approaches" of the Erasmus + Jean Monnet 

Program (https://jmm.sspu.edu.ua/). 

Презентація грантових проєктів "МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус", "Медіапазли" 

IREX "Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність" (проф. Семеног О.М., к.пед.н. 

Ячменик М.М).   

https://www.youtube.com/channel/UCx-AL3lm3wYbt_E2dRLsLyQ  

Культурна програма / Cultural program 
Місто Суми:  

https://www.facebook.com/100010446093840/videos /1127765120915014/?id=100010446093840 

Сумська обласна філармонія/ Sumy Regional Philharmonic 
Твори у виконанні оркестра старовинної та сучасної музики «Ренесанс» 

  Works performed by the orchestra of ancient and modern music «Renaissance» 

https://www.youtube.com/watch?v=EwcAHKpeofM&feature=share&fbclid=IwAR3NpNRw7CGn7z

EYVzhyyQ3qaSZ1w6woARMwHoF59H66Eh3cILnrKfc7sGc 

Твори у співвиконанні Заслуженого артиста України Володимира Кошуби/ Works co-performed by 

Honored Artist of Ukraine Volodymyr Koshuba .  
https://www.youtube.com/watch?v=OELguj2ST5k&feature=share&fbclid=IwAR3LQqHVOBNwPuf6AOCVv

Jwdy1PSUyOxs6WPvYGHR7JSvrA80oHeBbIKxnM 

 

 15 травня 2021 року 

1000 – 1630 

 

 
 

1630 – 1730 

 

Робота секцій, майстер-класів, дискусійної платформи / Work of sections, master 

classes, discussion platform 

Регламент: Виступи на секційному засіданні -  5 хв. Regulations: Speeches, comments 

on the main reports - 5 minutes. 

Заключне засідання. Підбиття підсумків роботи конференції; резолюція/ Summarizing the 

work.  Adoption of "Conference Recommendations 

Presentation of pilot projects of the resource center for professional development of teachers 

of Ukrainian language and literature /Презентація відеоколажів учасників лабораторії 

інфомедійної грамотності (керівник Ячменик М.М.) 

Презентація збірника студентських есе «Цінності академічної доброчесності»            

(к.п.н., доцент Довгополова Г.Г.) 

Презентація «Інформаційного вісника» (керівник центру забезпечення якості вищої 

освіти СумДПУ імені А. С. Макаренка Ячменик М.М.) 

Онлайн-квест «Академічна доброчесність» (к.п.н., доцент Козлова В.В.) 
 
Культурна програма. Сумський академічний театр імені М.С. Щепкіна    

https://www.facebook.com/groups/shchepkintheatre/«Лісова пісня» 

https://www.youtube.com/watch?v=rdVnFA1Aw4c 

https://jmm.sspu.edu.ua/
https://jmm.sspu.edu.ua/
https://www.facebook.com/100010446093840/videos%20/1127765120915014/?id=100010446093840
https://www.youtube.com/watch?v=EwcAHKpeofM&feature=share&fbclid=IwAR3NpNRw7CGn7zEYVzhyyQ3qaSZ1w6woARMwHoF59H66Eh3cILnrKfc7sGc
https://www.youtube.com/watch?v=EwcAHKpeofM&feature=share&fbclid=IwAR3NpNRw7CGn7zEYVzhyyQ3qaSZ1w6woARMwHoF59H66Eh3cILnrKfc7sGc
https://www.youtube.com/watch?v=OELguj2ST5k&feature=share&fbclid=IwAR3LQqHVOBNwPuf6AOCVvJwdy1PSUyOxs6WPvYGHR7JSvrA80oHeBbIKxnM
https://www.youtube.com/watch?v=OELguj2ST5k&feature=share&fbclid=IwAR3LQqHVOBNwPuf6AOCVvJwdy1PSUyOxs6WPvYGHR7JSvrA80oHeBbIKxnM
https://www.facebook.com/groups/shchepkintheatre/
https://www.youtube.com/watch?v=rdVnFA1Aw4c
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Секції конференції  ( 15 травня 2021 року) 

Секція 1. Академічна культура і етика у вищій освіті: європейський, національний виміри. 

Секція 2. Текст у дослідницьких парадигмах. 

Секція 3. Академічна комунікація: комунікативні стратегії і тактики. 

Секція 4. Формування основ академічної доброчесності у здобувачів освіти. 

Секція 5. Актуальні проблеми досліджень у галузі лінгвістики, літературознавства,  

професійної освіти і освіти дорослих 

 
Майстер-класи / workshop (15 травня 2021 року) 

Застосування корпусних технологій у вивченні творчості Тараса Шевченка 

Максим Надутенко, кандидат технічних наук, керівник відділу інформатики 

українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України  

 
Індикативні технології на прикладі дорожніх карт 

Михайло Жук, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-гуманітарної 

освіти КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

 

Академічна культура педагога-дослідника 
Олена Семеног, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри 

української мови і літератури СумДПУ імені А.С. Макаренка. 

 

Презентація книг: 
Міхно О. Феномен педагогічної характеристики учня: від Ушинського до Сухомлинського: 

монографія / Олександр Міхно. Вінниця : Видавець ФОП Кушнір Ю. В., 2020. 520 с.  

Шуляр В. Стратегії формування компетентного учня-читача Нової української школи.  

«Модернізм» /Василь Шуляр: навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Іліон, 2018. - 72 с. - 

(Серія «Формуємо компетентного читача Нової української школи») 
 

ДИСКУСІЙНІ ПЛАТФОРМИ 

 

Обговорення змістового наповнення освітніх компонентів освітніх програм Середня освіта 

(Українська мова і література), Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова). 

 Академічна доброчесність учасників освітнього процесу 

 

Обговорення змістового наповнення освітніх компонентів освітньо-наукової програми  

спеціальності  «011 - Науки   про  освіту».  

Питання академічної та наукової доброчесності учасників освітньо-наукового процесу. 

 

Наукові проєкти науково-дослідної лабораторії 

«Академічна культура дослідника в освітньому просторі», 

ресурсного центру професійного розвитку вчителя української мови і літератури: 

 

з кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», відділу змісту і 

технологій педагогічної освіти та відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України «Мовна культура дослідника. Культура 

редагування наукових текстів» 

 

"МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус", грантові проєкти «Медіапазли» у проєкті IREX 

«Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» 
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із Загальноукраїнським центром словникарства Українським мовно-інформаційним 

фондом НАН України «Словникова культура дослідника» 

 

з Управлінням державної служби якості освіти у Сумській області «Інновації у 

підвищенні кваліфікації» 

 

з КЗВО "Луцький педагогічний коледж" Волинської обласної ради: Університет – 

школа – педагогічний коледж: комунікативна взаємодія  

 
із Сумським територіальним відділенням Малої академії наук України:  

«Формування основ академічної культури» 

 

з ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» «Медіакультура 

вчителя»; 

 

з науково-дослідною лабораторією «Проблеми підготовки студентів-філологів до 

українознавчої роботи в школі» Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини «Етнолінгвістична культура» 

 

з кафедрою сучасної української мови Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича «Інфомедійна грамотність студентів-філологів»; 

 

філологічним факультетом Донецького національного університету  

імені Василя Стуса  «Культуромовна особистість фахівця» 

 

Творчі проєкти  

 

Учні – про доброчесність  

Працелюбність – основа академічної доброчесності у навчанні  

Катерина Діхнич, аспірантка Сумського державного педагогічного університету ім. 

А.С. Макаренка, методист з початкової освіти Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Вероніка Зайцева, Богдана Мисникова, Поліна Панченко, учні 6-А класу 

комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23, м. Суми, Сумської 

області 

 

Презентація робіт слухачів  МАН України (Сумське територіальне відділення) 

(керівник - Вікторія Герман, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури СумДПУ імені  А.С. Макаренка) 

 

Культура спілкування в спорті: сленг у мовленні футболістів і фанатів 

Дмитро Ісаков, слухач МАН, учень 11 класу КУ ССШ І-ІІІ ступенів № 10                                    

ім. Героя Радянського Союзу О. Бутка 

 

Критичний аналіз інфопростору: мовні маніпулятивні засоби в рекламі 
Михайло Отич, слухач МАН, учень 11 класу КУ ССШ І-ІІІ ступенів № 10                                         

ім. Героя Радянського Союзу О. Бутка 
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14 травня 2021 року/14 May 2021 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ/PLENARY MEETING 

 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ, ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

GREETINGS 

 

Любов Пшенична, перший проректор Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка, кандидат наук з державного управління, професор.  

Ольга Кудріна, проректор з науково-педагогічної (наукової) роботи Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; доктор економічних наук, 

професор. 

Олеся Ващук, голова Ради молодих учених при МОН України, доктор юридичних наук, 

доцент, професор кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична 

академія»,. 

Аліна Сбруєва, керівник проєкту «Європеїзація докторських програм у галузі освіти 

на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» Програми Еразмус+ Жан Моне, 

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки СумДПУ імені А.С.Макаренка. 

Петро Крайнік, менеджер Національного офісу Еразмус+ в Україні за напрямом Жан 

Моне. 

Анатолій Загнітко, декан філологічного факультету Донецького національного 

університету імені Василя Стуса, доктор філологічних наук, професор, академік Академії 

наук вищої школи України, член-кореспондент НАН України. 

Ілля Левін,  професор Школи освіти Тель-Авівського університету. 

Надія Кириленко, заступник декана факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету  імені А.С. Макаренка, кандидат 

філологічних наук, доцент. 

Алла Рябуха, начальник Управління державної служби якості освіти в Україні в 

Сумській області. 

 

 

Модератори /Moderators: 

Олена Семеног, співвиконавець проєкту «Європеїзація докторських програм у галузі 

освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів»  Еразмус+ Жан Моне 

Модуль доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і 

літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

Марина Ячменик, керівник Центру якості вищої освіти Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри української мови і літератури.   

 

 

ДОПОВІДІ 

 

Академічна чесність: пріоритети поширення серед студентства 

Любов Пшенична, перший проректор Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка, кандидат наук з державного управління, професор. 

 

Наукові дослідження та їх соціально-економічний вплив: критерії якості 

Артем Артюхов, кандидат технічних наук, доцент, старший дослідник, доцент 

кафедри маркетингу Сумського державного університету, член Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Суперечливі позиції сучасних понять «академічна доброчесність»/»академічна 

недоброчесність» у контексті наукової діяльності  

Інна Осадченко, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки 

та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. 

 

Академічна культура й етика у вищій освіті  

Валентина Статівка, доктор педагогічних наук, професор факультету російської 

мови і літератури Ланчжоуського університету (Китай). 

 

Римські рекомендації щодо удосконалення викладання та навчання у 

Європейському просторі вищої освіти 

Аліна Сбруєва, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, керівник проєкту 

«Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та 

інклюзивного підходів»  Еразмус+ Жан Моне Модуль. 

Чу Їн, аспірантка кафедри  педагогіки Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка. 
 

Innovations in education on the example of Tel Aviv University 
Ілля Левін,  професор Школи освіти Тель-Авівського університету 

Ilya Levin, Professor at the Tel Aviv University School of Education. 

 

Модель доброчесного академічного середовища закладу вищої освіти: 7 кроків від 

мети до результату 
Сергій Омельчук, перший проректор, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

слов’янської філології та світової літератури імені професора О. Мішукова Херсонського 

державного університету. 

 

Культура академічної доброчесности в сучасному університеті 

Анатолій Загнітко, декан філологічного факультету Донецького національного 

університету імені Василя Стуса, доктор філологічних наук, професор, академік Академії 

наук вищої школи України, член-кореспондент НАН України. 

 
Из опыта подготовки научных кадров в Узбекистане 

Темиров Набижон Солиевич, доктор педагогических наук, действительный член 

МПА РФ, Ферганский филиал центра формирования гражданского общества, Узбекистан. 

 

Якість педагогічної освіти ‒ пріоритет узаємодії педагогічного університету і 

наукової установи 

Мирослава Вовк, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, 

завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна 

професійна освіта ХХІ століття». 

 

Культура наукового мислення: «Еврика» 

Віктор Мозговий, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри культурології 

Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія Київського національного університету 

культури і мистецтв». 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Проєктна культура в академічному вимірі  

Віталій Омельяненко, кандидат економічних наук, докторант, доцент кафедри бізнес-

економіки та адміністрування СумДПУ імені А. С. Макаренка, лауреат премії Академії наук 

вищої освіти України, докторант, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих учених Сумського державного педагогічного університету імені А. 

С. Макаренка. 

Ольга Прокопенко, доктор економічних наук, професор Інноваційного університету - 

Колегіум Мазовія (Польща). 

 

Integration into the Scholarly Community and PhD Imposter Syndrome: Doctoral 

Education Quality Assurance Aspects 

Ольга Фаст, кандидат педагогічних наук, доцент, проректорка з науково-педагогічної 

роботи та міжнародної співпраці Комунального закладу вищої освіти "Луцький педагогічний 

коледж" Волинської обласної ради. 

 

Трансдисциплінарні виклики в освіті 

Олександр Стрижак, доктор технічних наук, заступник директора з наукової роботи 

Національний центр «Мала академія наук України», лауреат Державної премії України в 

галузі освіти 

 

Методика інтеграції інфомедійної грамотності у підготовці майбутніх педагогів: 

з досвіду проєкту IREX 

Олена Тараненко, кандидат філологічних наук, доцент, менеджерка з розбудови 

потенціалу проєкту "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність" IREX. 

 

Цифровізація та комунікація: масові відкриті онлайн-курси українських 

платформ  

Тетяна Шарова, доктор філологічних наук, професор кафедри суспільно-гуманітарних наук 

Таврійського агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

 

Професія вчителя у вимірі  Європейського простору вищої освіти, 4.0: сучасні 

освітні тренди 

Михайло Жук, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-гуманітарної 

освіти КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. 

 

Вектори співпраці Українського мовно-інформаційного фонду НАН України: 

історії успіху та програмні продукти 
Маргарита Надутенко, кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу 

лінгвістики Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України, 

керівник Загальноукраїнського центру словникарства. 

Maksym Nadutenko, Candidate of Technical Sciences,Head of the Information 

Department,Ukrainian Lingua-Information Fund of the National Academy of Sciences of Ukraine, 

Kyiv, Ukraine. 

 

Ефективна технологія діджиталізації друкованих праць з високим рівнем 

структурної організації текстів на прикладі "Лексикона польської та української 

активної фразеології" 

Роман Тимошук, доктор наук, науковий співробітник Інституту славістики Польської 

академії наук (Instytut Slawistyki PAN).  

Микита Яблочков, молодший науковий співробітник Українського мовно-

інформаційного фонду Національної академії наук України.  
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Ефективна академічна комунікація: провідні стратегії й тактики викладання 

української мови в словацькому університеті 

Олена Кумеда, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури, 

член науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» 
Сумського державного педагогічного університету  імені А.С.Макаренка,  викладач україністики  
Університету імені Костянтина Філософа (м. Нітра, Словаччина) у 2017-2020 рр. 

 

Українська абетка: історична пам'ять і сучасні реалії 

Лариса Кравець, доктор філологічних наук, професор кафедри філології  

Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ. 

  

Використання прецедентних текстів у процесі формування національно-мовної 

особистості 

Ірина Кучеренко, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

практичного мовознавства, Уманський державний педагогічний університеті імені Павла 

Тичини. 

 

Результати анкетування здобувачів освіти з академічної доброчесності під час 

проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти 

Алла Рябуха, начальник Управління державної служби якості освіти в Україні в 

Сумській області. 

 

Академічна доброчесність як показник якісної шкільної освіти 

Наталія Громова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови і 

літератури, член науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника в освітньому 

просторі» Сумського державного педагогічного університету  імені А.С.Макаренка Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

 

Академічна культура учня-члена МАН в умовах цифрового освітнього простору 
Оксана Приходько, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

базових і спеціальних дисциплін Національного авіаційного університету. 

 

Наукова стаття як складник пошуково-дослідницької діяльності студентів 

Грона Наталія, доктор педагогічних наук, доцент, КЗ «Прилуцький гуманітарно-

педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради . 

 

 

Стратегія і тактика підготовки фахівців з медіакомунікацій на філологічному 

факультеті Донбаського державного педагогічного університету 

Ольга Біличенко, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри 

української мови і літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». 

 

Застосування проєктних організаційних структур у закладах загальної середньої 

освіти  
Олена Колган, помічник ректора, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та літератури, ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет. 
Тетяна Колган, декан факультету підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти Донецького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти.    
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Тенденції розвитку електронної культури та НБІКС-конвергенції 

Сергій Дєнєжніков, начальник відділу міжнародних зв’язків, кандидат філософських 

наук, доцент кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

 

Популяризація цінностей академічної доброчесності та етики серед 

студентської молоді СумДПУ    імені  А. С. Макаренка  

Ганна Довгополова, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка.  

 

Культура наставництва в українському та європейському університеті 

Олена Семеног, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української 

мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, 

співвиконавець проєкту «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах 

інтердисциплінарного та інклюзивного підходів»  Еразмус+ Жан Моне Модуль.  

 

Академічна чесність: природа явища та пріоритети поширення серед 

студентства закладів фахової передвищої освіти 
Наталія Пономаренко, доктор філософії, викладач спеціальності 061 Журналістика 

ВСП «Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету». 

 

 

Академічна доброчесність: погляд крізь призму сьогодення 

Антон Вертель, кандидат філософських наук, доцент кафедри практичної філософії, 

заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки і психології Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

 

Академічна доброчесність на факультеті іноземної та слов'янської філології 

Вікторія КОЗЛОВА, координатор із академічної доброчесності на факультеті 

іноземної та слов'янської філології, доцент кафедри германської філології Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Розвиток культури академічної доброчесності у ЗВО: проєкт «Агенти якості» у 

СумДПУ імені А.С.Макаренка 

Марина Ячменик, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української 

мови і літератури, керівник центру забезпечення якості вищої освіти СумДПУ імені 

А.С.Макаренка. 

Ірина Горбатенко, фахівець центру забезпечення якості вищої освіти Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

13 
 

 
                                                      

15 травня 2021 року 
 

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ 
 

 

Секція 1  

Академічна культура і етика у вищій освіті:  

європейський, національний виміри 
 

«Імперативами вченого  мають стати служіння Істині, корисність діяльності 

для суспільства, чесне ставлення до наукових результатів   

(академік НАПН України С.Гончаренко) 

 

Модератори секції: 

 Сбруєва Аліна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
Олена Огієнко, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
 

Виступи 

Інноваційність як сутнісна характеристика розвитку освіти дорослих у 

розвинених країнах  
Олена Огієнко, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Педагогічна освіта України в умовах реформаційних змін 
Галина Сотська, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН 

України, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, завідувач Кафедри ЮНЕСКО 

«Неперервна професійна освіта ХХІ століття» 

 
Досвід України з питань академічної культури здобувачів вищої освіти 
Анатолій Землянський,  кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 
 

Internationalization of higher education in North American institutions 

Jesus Armando Martinez Gomez, professor Universidad Autonoma de Queretaro Nuevo 

San Juan (Mexico, North America) 

 

Розвиток культури академічної доброчесності викладачів ЗВО 

Олена Ішутіна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і практики 

початкової освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»  

 

Доброчесність як чинник професійної зрілості викладача вищої школи 
Світлана Соломаха, доктор педагогічних наук,старший науковий співробітник 

відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
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Академическая культура в высшей школе Республики Молдовы Майи Санду: 

перспективы развития 

Игорь Раку, PhD hab, проректор по учебной работе, международному 

сотрудничеству и европейской интеграции Кишиневского государственного педагогического 

университета имени I. Creanga. (Кишинев, Молдова)  

 

Особистісні якості сучасного молодого дослідника 

Вікторія Доній, кандидат філологічних наук, доцент з/н кафедри культурології ВП 

«Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» 

 

Доброчесність та етика – домінантні принципи сучасної освіти  

Аліна Циплюк, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та 

методики дошкільної освіти, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради 

 

Турецкое законодательство относительно формирования академических 

ценностей   

 Туркер Курназ оглу, преподаватель Школы профессионального образования 

Университета Эге Турецкой республики. (Анкара, Турецкая Республика) 

  

 Юридические аспекты академической культуры студента Республики 

Узбекистан  

Елёр Исломов, аспирант факультета истории Термезского государственного 

университета имени Ойбека, (Термез, Узбекистан)  

 

Законодавче регулювання академічної доброчесності в Україні    

Валентина Гончарук, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Академічна доброчесність: виміри самоцінювання науково-педагогічного 

працівника  закладу вищої освіти 

Наталя Коваленко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка 

 

Інноваційні технології навчання російської мови у школах Франції 

Nataliya Kutya Siebert, вчителька російської мови ліцею Rostand в Chantilly (Франція)  

 

Розвиток академічної культури майбутнього керівника закладу позашкільної 

освіти в процесі магістерської підготовки 
Марина Бойченко, доктор педагогічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри 

педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Діяльність студентського самоврядування як засіб формування академічної 

культури 

Наталія Осіпенко, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 
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Академічна чесність: природа явища та пріоритети поширення серед 

студентства закладів фахової передвищої освіти 
Наталія Пономаренко, доктор філософії, викладач спеціальності 061 Журналістика 

ВСП «Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету» 

 

Проблеми академічної доброчесності в сучасному науковому середовищі 

Михайло Палюх, викладач фізичної культури Комунальний заклад вищої освіти 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

 

Дотримування академічної доброчесності студентами-філологами: методи 

заохочування 

Наталя Зарудняк, старший викладач кафедри української літератури, українознавства 

та методик їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

 

Академічна культура й етика в умовах ЗФПО 

Еліна Валюх, заступник директора з навчальної та методичної роботи  ВСП 

«Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету» 

 

Проблеми академічної культури й етики: досвід редакторської підготовки 

студентських наукових публікацій 

Світлана Гуржій, старший викладач ВСП «Машинобудівний фаховий коледж 

Сумського державного університету» 

 

Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та 

розвитку   

Євгеній Ягич, здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня природничо-

географічного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. Науковий керівник: Гончарук Віталій Володимирович, кандидат педагогічних 

наук, викладач кафедри хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

       Академічна доброчесність: практичний вимір 

Володимир Яленко, здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня природничо-географічного факультету Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. Науковий керівник: Гончарук Віталій Володимирович, 

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри хімії, екології та методики їх навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Академічна доброчесність як запорука якісної вищої освіти  

Андрій Мірошник, здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня природничо-географічного факультету Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. Науковий керівник: Гончарук Віталій Володимирович, 

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри хімії, екології та методики їх навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Інноваційний університет Колегіум Мазовія (Польща) 

Віталій Омельяненко, к.е.н., доцент, докторант, доцент кафедри бізнес-економіки та 

адміністрування, Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих 

учених Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
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Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах 

академічної доброчесності у закладах загальної середньої освіти 

Олег Несвіт, завідувач відділення, викладач спеціальних дисциплін спеціальності 

Галузеве машинобудування ВСП «Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного 

університету» 

 

Проблема зв’язку академічної доброчесності з основами християнської етики 

Катерина Катрич, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

факультету української філології Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини. Науковий керівник: Гончарук Валентина Анатоліївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури, українознавства та 

методик їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  

 
Обговорення питання академічної доброчесності на засіданні наукового гуртка 

«Актуальні проблеми українознавства та методики його викладання» 

Нінель Грабовська, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

факультету української філології Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини. Науковий керівник: Гончарук Валентина Анатоліївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури, українознавства та 

методик їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Проведення заходів профілактичного впливу щодо вияву елементів академічної 

нечесності здобувачів вищої освіти 

Роксолана Коляса, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

факультету української філології Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини. Науковий керівник: Гончарук Валентина Анатоліївна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри української літератури, українознавства та методик їх 

навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Шляхи запобігання академічного плагіату у наукових роботах здобувачів вищої 

освіти  

Аліна Шеян, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня факультету 

української філології  Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. Науковий керівник: Гончарук Валентина Анатоліївна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри української літератури, українознавства та методик їх 

навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Участь здобувачів вищої освіти у заходах зі сприяння академічній доброчесності на 

факультеті української філології УДПУ 

Вікторія Заячковська, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

факультету української філології  Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини.  

Академічна культура українського студентства ЗФПО: традиції та інновації  

Оксана Якущенко, викладач суспільно-гуманітарних дисциплін ВСП 

«Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету» 

 

Академічна культура як спосіб соціальної взаємодії суб’єктів освітнього процесу 

Тачмират Хоммадов , студент 4 курсу факультету іноземної та слов’янської філології 

СумДПУ імені А.С. Макаренка 
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Секція 2 

 

 Текст у дослідницьких парадигмах 

 
Основний еволюційний принцип – вивищення людини над самою собою 

здійснюється завдяки рідній мові як носієві духовних начал людськості як 

вербальній можливості усвідомлення людиною своєї вищості у природному світі 

(Л.Мацько, академік НАПН України) 

 

Модератор секції  – Герман Вікторія, кандидат філологічних наук, доцент 

 

Текст сквозь призму академической культуры  

Анатолии Камалиева Алсу, кандидат филологических наук, доцент кафедры языков 

и литературы современных тюркских языков Бартынского университета (Бартын, Турецкая 

Республика)  

 

Лінгводидактичні концепції В.О.Сухомлинського: використання крізь призму часу 

Лідія Мамчур, доктор педагогічних наук, професор Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Наратив у історико-педагогічному дослідженні 

Олександр Міхно, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, 

директор Педагогічного музею України  

 

Академическая доброчесность в тексте законодательства Республики 

Узбекистан  

Юнусов Зохид Мамарахимович, заместитель начальника Центра повышения 

квалификации преподавательских кадров военных образовательных учреждений 

Министерства обороны Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан (Ташкент, 

Узбекистан)  

 

Інноваційність як сутнісна характеристика розвитку освіти дорослих у 

розвинених країнах  
Олена Огієнко, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Стилістика сучасної наукової статті з мовознавства 
Світлана Богдан, кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії та 

культури української мови Волинського національного університету імені Лесі Українки 

 

Академический текст и академичиская доброчесность: кореляція понятий  

Талмач Франчиско Валерьевич, аспирант докторской школы в области права, 

политических и административных наук, консорциума Университета политических и 

экономических европейских знаний имени Константин Стере и Академии экономического 

образования Молдовы (Кишинев, Молдова) 
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Інтегративний підхід як основа для підручникотворення з української мови як 

іноземної 

Марія Редьква, доктор філософії, викладачка кафедри україністики Ягеллонського 

університету (Польща, Краків) 

 

Аналіз інформаційних ресурсів та програмного забезпечення для перевірки 

академічних текстів на плагіат   

Сергій Шаров, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних 

наук Таврійського агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 

 

Медіакультура вчителя-словесника: з досвіду формування під час вивчення курсу 

«Академічна риторика» 

Вікторія Герман, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і 

літератури Сумського державного педагогічного університету імені  А.С. Макаренка 

 

Академічне есе як один із жанрів академічного письма 

Олена Качур, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня природничо-

географічного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. Науковий керівник: Гончарук Віталій Володимирович, кандидат педагогічних 

наук, викладач кафедри хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини  

 

Кодекс академической культуры: цель и ценности  

Меттини Эмилиано, магистр философии государственного университета г. Пизы 

(Италия) 

  

Екстралінгвістичні фактори текстотворення: зміст і обсяг поняття 
Мовлієва Гулджахан, студентка 131і групи факультету іноземної та слов’янської 

філології, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, , Науковий 

керівник: Пахненко Ірина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри російської 

мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання 

 

Лінгвістичний статус текстів партитурно-сценарного типу 

Джумагилиджова Гулшен, студентка 131і групи факультету іноземної та 

слов’янської філології, Сумський державний педагогічний університет імені 

А. С. Макаренка, Науковий керівник: Пахненко Ірина Іванівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання 

 

Дослідницький інструментарій у вивченні інтернет-текстів 
Анастасія Уразова,  магістрант факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 



 

 

19 
 

 

Секція 3 

Академічна комунікація: комунікативні стратегії і тактики 
 

Культура особистості формується у щоденній праці. Осяяння 

приходить при постійній роботі думки…(Д.Зербіно) 

 

Модератор секції – Ольга Рудь, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка 
 

Формування академічної культури майбутніх українознавців у процесі занять у 

науковому товаристві 

Наталія Сивачук, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

української літератури, українознавства та методик їх навчання, керівник науково-дослідної 

лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі» 

 Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Стратегія і тактика підготовки фахівців з медіакомунікацій на філологічному 

факультеті Донбаського державного педагогічного університету 
Ольга Біличенко, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач 

кафедри української мови і літератури  ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет»  

 

Концепт «ценнностные компетентности специалиста»  

Шарипханова Анаргуль Сайлаубековна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории Восточно-Казахстанского государственного университета имени 

С.Аманжолова (Усть-Каменогорск, Казахстан) 

 

Розвиток комунікативної культури майбутніх учителів математики під час 

вивчення курсу "Українська мова за професійним спрямуванням 
Ольга Рудь, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і 

літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка 

 

Науково-дослідницький дискурс в рамках викладання курсу «Academic Writing» 

Жанна Чернякова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 
Комунікація викладача і студента ЗФПО в умовах дистанційної освіти: досвід 

роботи з обдарованими студентами 

Надія Вороніна, викладач-методист ВСП «Машинобудівний фаховий коледж 

Сумського державного університету» 

 

Университетская культура – культура диалога 

Джумаева Шахноза, аспирантка историко-географического факультета 

Туркменского государственного педагогического университета имени Сейитназара Сейди. 

(Ашхабад, Туркменистан)  
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Формування комунікативно-мовленнєвої компетенції майбутнього вчителя-

філолога в контексті діяльності наукової лабораторії «Театр Слова» 

Олександр Санівський, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського ДПУ імені Павла Тичини 

 

Діалог і професійна комунікація в освіті 
Франц Малгожата – кандидат гуманітарних наук, викладач кафедри педагогіки 

Старопольської вищої школи у м. Варшава (Республіка Польща) 

 

Формування риторичної особистості майбутнього вчителя- словесника в ході 

вивчення вітчизняного проповідництва 

Лариса Йовенко,  доктор педагогічних наук, професор кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

 

Про особливості викладання дисциплін риторичного циклу в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини 

Оксана Циганок, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

 
Українська народна риторика як засіб формування мовленнєвої особистості 

майбутнього педагога-словесника 
Віта Кириченко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

 

Academic dictionaries: experience of cooperation of the Ukrainian Language and 

Information Foundation of the National Academy of Sciences of Ukraine with the Polish 

Academy of Sciences 

Роман Тимошук, доктор наук, науковий співробітник Інституту славістики Польської 

академії наук (Instytut Slawistyki PAN). 

 

Роль мовної культури і вміння виступати перед публікою в сучасній літературі 

Марина Павленко, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

 

Культура мовлення майбутнього екскурсовода 
Аліна Хмелик, студентка 2 курсу, факультету агротехнологій та 

природокористування Сумського національного аграрного університету  

 

Запозичена лексика в курсі української мови за професійним спрямуванням 
Єлизавета Терещенко, студентка 2 курсу, факультету агротехнологій та 

природокористування Сумського національного аграрного університету 

 

Формирование коммуникативной культуры в сотворчестве (на примере 

начальной школы в Турецкой Республике) 

Кувандыкова Наргиза, студентка факультета развития ребенка Университета 

Бейкент. (Стамбул, Турецкая Республика)  
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Модель оптимізації процесу академічної комунікації в закладі вищої освіти  

Анастасія Кузьменко,  магістрант факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка  

 

Методологічні засади формування корпоративної культури викладацького колективу 

закладу вищої освіти 

Тєлєтова Світлана, кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської мови, 

зарубіжної літератури та методики їх викладання Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 
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Секція 4 

 

Формування основ академічної доброчесності у здобувачів освіти 
 

...обдарований учитель продовжує свою справу в талановитому учневі  

( Зязюн І.А.). 

 

Модератор секції – Наталія Громова, кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри 

української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка   

 

Формування м’яких навичок студентів-філологів у міжрегіональному проєкті з 

інфомедійної грамотності 

Олена Кульбабська, доктор філологічних наук, професор кафедри сучасної 

української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

 

Системний підхід у процесі реалізації інтерактивної методики 

Людмила Новаківська, доктор педагогічних наук, професор кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

 

Інтермедіальні засади вивчення літератури у процесі підготовки здобувачів вищої 

освіти   

Лариса Горболіс, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка   

 

Розвиток культури академічної доброчесності у ЗВО: проєкт "Агенти якості" у 

СумДПУ імені А.С.Макаренка 
Ячменик Марина, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

української мови і літератури, керівник центру забезпечення якості вищої освіти Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка,  

Горбатенко Ірина, фахівець центру забезпечення якості вищої освіти Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка   

 

Виховання академічної доброчесності учнів ліцею в позаурочній роботі з історії  

Моцак Світлана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача 

кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних 

дисциплін Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка  
  Установа: Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 

Мотиви та мотивація навчальної діяльності студентів-філологів у процесі 

вивчення фахових методик 

Любов Пархета,  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини  
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Формування функціонально-дискурсивної компетентності іноземних студентів-

русистів 
Ірина Пахненко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри російської мови, 

зарубіжної літератури та методики їх викладання, Сумський державний педагогічний 

університет імені А. С. Макаренка 

 

Академічна доброчесність як запорука якісної підготовки  вчителів початкової 

школи 

Марія Козігора, викладач психолого-педагогічних дисциплін Комунальний заклад 

вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

 

Методичні аспекти формування цінностей академічної доброчесності у 

майбутніх педагогів 

Галина Голя, методист навчально-методичного відділу, викладач суспільних 

дисциплін, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради 

 

Психологічні особливості академічної комунікації 

Ольга Шевчук, кандидат психологічних наук, викладач кафедри педагогіки та 

психології, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради 

 

Формування компетентностей з академічної доброчесності у студентів 

педагогічних університетів країн ЄС 

Ірина Чистякова, Гкандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Академічна культура здобувачів вищої освіти: сучасні тенденції 

Аліна Землянська, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри суспільно-

гуманітарних наук Таврійського агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

 

Академічна доброчесність як показник якісної шкільної освіти 

Наталія Громова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови і 

літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 
Культурологічні та літературознавчі складові сучасного уроку української літератури 

Оксана Денисюк, старший викладач кафедри української літератури, українознавства 

та методик їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

 

Сучасні актуалітети підготовки майбутніх молодших бакалаврів в умовах ЗФПО 
Наталія Орленко, викладач української мови за професійним спрямуванням ВСП 

«Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету» 

 
Професійна підготовка майбутніх учителів іноземної мови для початкової школи 

у вимірах академічної культури 

Мар’яна Лук’янчук, начальник відділу кадрів, викладач іноземної мови, 

Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради 
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Дослід як метод роботи із учнями початкової школи 

Тетяна Більська, студентка Луцького педагогічного фахового коледжу 

Комунальногозакладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради 

 
Основні положення Кодексу академічної доброчесності у ЗВО: студентське 

обговорення 

Наталія Гончарук, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

факультету іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. Науковий керівник: Гончарук Валентина Анатоліївна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри української літератури, українознавства та методик їх 

навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  

 
Застосування інтерактивних методів під час вивчення англійської мови дітьми 

дошкільного віку 

Інеса Кириленко, керівник гуртка ЦЕНТУМ 

 

Формування моральних якостей учнів під час вивчення літератури рідного краю 

Вікторія Гречана, вчитель української мови і літератури Сумської ЗОШ № 23 

 

Роль тестових завдань на уроках англійської мови в середніх класах 
Тетяна Майборода, вчитель англійської мови Сумської ЗОШ № 23 

 
Розвивальні можливості навчального матеріалу в сучасних букварях 

Галина Кулікова студентка, Шуст Людмила, канд. філол. наук , викладач ЦК 

словесних дисциплін, КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

 

Дослід як метод роботи із учнями початкової школи 

Тетяна Більська, студентка Луцького педагогічного фахового коледжу 

Комунальногозакладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради 

Планування та регулювання освітніх проєктів  на ринку туристичних послуг 
Катерина Зайчук, методист КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради 

 

Прояви академічної недоброчесності учнями за завісою дистанційного навчання 

Наталія Топчій, старший вчитель вчитель вищої категорії Сумської гімназії №1, 

Олена Ковтуненко, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня факультету 

іноземної та слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка  

 
Академічна доброчесність як основа сучасної освітньої комунікації здобувача 

освіти 

Богдана Кулик, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня факультету 

іноземної та слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка. Науковий керівник: Громова Наталія Василівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри української мови і літератури Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
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Плагіат у письмових роботах здобувачів освіти: причини і методи боротьби 

Ольга Свинолуп, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня факультету 

іноземної та слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка. Науковий керівник: Громова Наталія Василівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри української мови і літератури Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 
Порушення норм академічної доброчесності на уроках розвитку зв'язного мовлення 

у середній школі 

Вікторія Вербицька, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Науковий керівник: Громова Наталія Василівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови і літератури 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 
Практики протидії плагіату в Сумському державного педагогічному університеті 

як складова академічної доброчесності 

Валерія Шугурова, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Науковий керівник: Громова Наталія Василівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови і літератури 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Способи регуляції та підтримки академічної доброчесності студентів ЗВО 
Мавлюда Нурбаева, студентка 4 курсу факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
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Секція 5 

Актуальні проблеми досліджень  

у галузі лінгвістики, літературознавства,  професійної освіти  

і освіти дорослих 

 
Духовність – інтелектуальний потенціал – професіоналізм – це та могутня 

тріада, від якої залежить конкурентоспроможність молодого покоління на 

європейському і світовому ринках праці у ХХІ ст. ( Ничкало Н.Г.) 

 

Модератор секції – Семеног Олена, доктор педагогічних наук, професор Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка 

 

Діяльність педагогічних музеїв в Україні: традиції і досвід 
Наталія Філіпчук, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, 

провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
 

Академическая доброчестность в памятках архитектуры Республике Беларусь 

Филиппенко Янина Дмитриевна,  старший преподаватель кафедры архитектуры УО 

«Полоцкий государственный университет» (Новополоцк, Беларусь)  

 

Параметр гендер в англомовному  парентальному дискурсі 

Вікторія Козлова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філологі 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка 

 

Проблема подолання кліше в мовленні студентів-філологів під час вивчення курсу 

«Історія української літератури» 

Тетяна Лопушан, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

 
Сучасні засоби інформаційних і цифрових технологій для вирішення професійних 

завдань і саморозвитку майбутніх екологів 

Віталій Гончарук, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри хімії, екології та 

методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини  

 

Мясцовы кампанент у мастацкім ідыялекце пісьменніка ў Брэстчыны 
Лена Леванцэвіч, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры 

беларускай філалогіі УА “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна” 

 
Використання прецедентних феноменів у ЗМІ 

Альона Самойленко, КЗ «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж 

імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради  

 

Цифровий формат освіти та комунікація: огляд онлайн-курсів для підвищення 

кваліфікації викладача ЗФПО 

Юлія Ананченко, завідувач відділення, викладач спеціальних дисциплін 

спеціальності «Комп’ютерні науки» ВСП «Машинобудівний фаховий коледж Сумського 

державного університету» 
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Транспозиційні явища в сучасній українській мові 

Надія Найт, викладач словесних дисциплін КЗВО «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради 

 

Актуальні проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності 

сучасного педагога 

Оксана Раковець, кандидат біологічних наук, завідувач кафедри природничо-

математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій, Комунальний заклад вищої 

освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

 

Формування літературознавчої компетентності майбутніх вчителів української 

мови і літератури (на прикладі  текстів про події війни на Донбасі) 
Валерія Матвієнко,аспірантка Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

 

Авторська мовна інтерпретація концепту простір у збірці «Палімпсести» Василя 

Стуса 

Анастасія Філь, слухачка магістратури, Хмельницька гуманітарно-педагогічна 

академія. Науковий керівник: Філінюк Валентина Анатоліївна, кандидат філологічних 

наук, доцент,  доцент кафедри української мови та літератури  Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії. 

 

 

Тенденції та перспективи розвитку народного хореографічного мистецтва в 

Україні 
Ігор Степанюк, кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри теорії, 

методики музичної освіти та інструментальної підготовки, викладач хореографічних 

дисциплін, Комунальний заклад вищої освіти "Луцький педагогічний коледж" Волинської 

обласної ради 

 

Шляхи та засоби формування естетичного виховання молодших школярів 

Тетяна Яцик, методист заочної форми навчання, викладач педагогічних дисциплін, 

Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради 

 

Формування у студентів-філологів поняття про європейську ідентичність у 

процесі вивчення української літератури (на матеріалі романів Мирослава Дочинця) 

Олена Іщенко, аспірантка кафедри української мови і літератури Сумського 

державного педагогічного університету  імені А. С. Макаренка, асистент кафедри 

журналістики та філології СумДУ 

 

Естетика мовних одиниць на позначення простору в поезії Василя Голобородька 

Аліна Зленко, магістрантка Сумського державного педагогічного університету                       

імені А. С. Макаренка 

 

Розвиток педагогічної майстерності майбутнього вчителя мистецьких 

дисциплін у процесі практичної підготовки 
Юлія Грищенко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, 

старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
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Фітосимволи у поетичному дискурсі І. Малковича 

Аліна Некрасова, , магістрантка Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

 

Історичні модуси в літописах бароко 
Наталія Німенко, викладач Сумського державного університету 

 

Етокультурні коди вінка Слобожанщини 

Альона Закоморна, магістрантка Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

 

Психотип сучасної жінки в прозописьмі Оксани Забужко 

Аліна Корнієнко, студентка 4 курсу Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 

 

Поетикальні особливості творчості Миколи Вінграновського 

Богдана Кулик, студентка 4 курсу Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

 

Концепт "хустка" в родинно-обрядовій поезії Сумщини 

Каріна Сергєєва, учениця Сумської ЗОШ № 15, слухачка Сумського територіального 

відділення Малої академії наук 

 

Міфологема "дім" у ліричних піснях 

Ангеліна Охтема, учениця Сумської гімназії 1, слухачка Малої академії наук 

 

Дослідження легенд та переказів Сумщини 

Тимофій Первунінський, учень Сумської ЗОШ 15, слухач Малої академії наук 

 

Символіка кольористики календарної творчості 

Вікторія Кобезька, студентка 4 курсу Сумського державного педагогічного 

університету 

 

Мова історичних творів часів козаччини 

Наталія Кузьменко, викладач  кафедри ДПД та українознавства Сумського 

національного аграрного університету 

 

Роль оповідача в неказковій прозі Сумщини 
Софія Фролова, студентка 1 курсу медичного інституту Сумського державного 

педагогічного університету 

 

Актуальні проблеми сьогодення в художній репрезентації Гаськи Шиян (за 

твором "За спиною") 
Діана Перерва, учениця Краснопільської гімназії, слухачка Малої академії наук 

 

Культуромовна особистість студента юридичного факультету 
Світлана Шестакова, к.філол. н., доцент кафедри ДПД та українознавства Сумського 

національного аграрного університету 
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Практична підготовка майбутніх учителів: проблеми в умовах дистанційної 

освіти 
Сніжана Ходаківська, молодший науковий співробітник відділу змісту і технологій 

педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України 
 

Шекспірівський сонет 1 українською (на прикладі перекладу Дмитка Павличка) 

Маргарита Кожевнікова, студентка,  Криворізький державний педагогічний 

університет  
 

Концепт “книга” як фактор творення персонажної характеристики (за романом 

робіна слоуна “аякс пенумбра, 1969”) 

Ірина Альбрехт, магістр 1 курсу, групи АНФм-16, факультету іноземних мов, 

Криворізький державний педагогічний университет 
 

 

Творчість Володимира Лиса у літературній освіті учнів 

Вікторія Лисянська, магістрантка Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 
 

Морально-духовна проблематика у творчому доробку Ю.Мушкетика                      
Олена Ченчик,студентка магістратури Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького 

 
Трагічні сторінки історії у романі В.Барки «Жовтий князь» 

Альона Базенюк, студентка магістратури Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

 

Творчість О.Довженка: поетикальні особливості, жанрове розмаїття та 

рецепція творів письменника 

Лідія Суховій, студентка магістратури Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького 

 

Культура епістолярного спілкування: феномен листів Лесі Українки до Ольги 

Кобилянської. 

Вероніка Замошнікова, магістрантка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

 

Поетикальні особливості художньої літератури на тему інклюзії 
Світлана Карначова, студентка магістратури Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

 

Драматургія І. Кочерги: поетикальний аспект художніх творів письменника  

Яна Бублієнко , студентка магістратури Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

 

Творчі константи літературної діяльності М. Рильського 

Аліна Авілова, студентка магістратури Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького 
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Літературна творчість Леся Мартовича: художня спадщина письменника 

Світлана Натха, студентка магістратури Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

 

Художні особливості творчої діяльності Є. Гребінки: поетологічний аспект 

Оксана Блажко, студентка магістратури Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

 

Художня проза П. Панча: творча еволюція письменника 

Наталія Піскоха, студентка магістратури Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького  

 

 

Поетикальні особливості творів М.Стельмаха 

Ростислав Печерський, студент магістратури Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького   

 

Синкретизм духовного та матеріального в прозі та поезії  В. Родіонова  

Тетяна Галушко, студентка магістратури Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

 
 

Розвиток іншомовної компетентності особистості: соціокультурний аспект 
Євген Мамчур, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних 

мови, Уманський державний педагогічний університеті імені Павла Тичини 

 
Академическая культура студента на производственной практике  

Мередов Чары, студент факультета поведенческих наук Университета Сельчук (Стамбул, 

Турецкая Республика)  

 

Показники успішності реалізації освітнього проекту 
Аліна Колодка, магістрант факультету іноземної та слов’янської філології Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
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15 травня 2021 року 

ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА 
Обговорення змістового наповнення освітніх компонентів освітніх програм 

Середня освіта (Українська мова і література), Середня освіта (Українська мова і 

література. Англійська мова). 

 Питання для обговорення 

- вимоги до фахівців у потенційних місцях працевлаштування випускників; 

-  культуро мовна, мовно-літературна, методична підготовка здобувачів вищої освіти 

- загальні,  інтегральна, фахові компетентності, програмні результати навчання 

випускників; 

- академічна доброчесність учасників освітнього процесу; 

- ключові компетентності особистості учня/студента: взаємодія академічної і шкільної 

дидактики. 
 

Учасники: 

Коваленко Андрій Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент, декан 

факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка; 

Кириленко Надія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана 

факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного педагогічного 

університету  імені А.С. Макаренка; 

Герман Вікторія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури, член науково-дослідної лабораторії «Академічна культура 

дослідника в освітньому просторі» Сумського державного педагогічного університету  імені 

А.С.Макаренка; 

Громик Юрій Васильович, кандидат філологічних наук, доцент, проректор  

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; 

Громова Наталія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української мовим і літератури, член науково-дослідної лабораторії «Академічна культура 

дослідника в освітньому просторі»  Сумського державного педагогічного університету  імені 

А.С.Макаренка; 

Кумеда Олена Павлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови і літератури Сумського державного педагогічного університету  імені А.С. Макаренка; 

Рудь Ольга Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови і літератури, член науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника в 

освітньому просторі»  Сумського державного педагогічного університету  імені А.С. 

Макаренка; 

Рябуха Алла Петрівна, начальник управління державної служби якості освіти в 

Україні в Сумській області; 

Ячменик Марина Михайлівна, кандидат педагогічних наук, керівник Центру якості 

вищої освіти  Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

Біличенко Ольга Леонідівна, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, 

завідувач кафедри української мови і літератури  ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет»; 

Баєва Алла Василівна, учитель української мови і літератури Комунальної установи 

Сумської гімназії № 1; 

Гончаренко Світлана Олексіївна, учитель української мови і літератури Сумської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 15 імені Д.Турбіна; 

Губська Ірина Олексіївна, директор Комунальної установи Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12; 
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Карпенко Людмила Михайлівна, заступник директора з навчальної роботи 

Лебединського педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка; 

Коваль Валентина Олександрівна, декан факультету української філології 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктор 

педагогічних наук, професор; 

Дігтяр Оксана Анатоліївна, заступник директора з навчальної роботи Сумської 

спеціалізованої школи I-III ступенів №7 імені Максима Савченка; 

Закорко Вікторія Вікторівна, методист Інформаційно-методичного центру 

управління освіти і науки Сумської міської ради; 

Єременко Інна Володимирівна, учитель англійської мови  Комунальної установи 

Сумської класичної гімназії Сумської міської ради; 

Омельчук Сергій Аркадійович, перший проректор Херсонського державного 

університету, доктор педагогічних наук, професор; 

Симоненко Тетяна Володимирівна, завідувач кафедри методики навчання стилістики 

культури української мови Черкаського національного університету імені Богдана 

хмельницького, доктор педагогічних наук, професор. 

Пономаренко Наталія Петрівна, доктор філософії, викладач машинобудівного 

коледжу СумДУ. 

Тетяна Литвиненко, вчитель вищої категорії, старший вчитель Стецьківського 

закладу загальної середньої освіти Сумської районної ради Сумської області 

Галина Корицька, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філософії та 

суспільно-гуманітарних дисциплін комунального закладу «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, член-кореспондент 

Української академії акмеології  

Ольга Ходацька, вчитель української мови та літератури Гімназії-інтернат № 13 м. 

Києва, аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України  

Олена Лисянська, учитель української мови та літератури  комунальної установи 

Сумська спеціалізована школа I-III ступенів №7 імені Максима Савченка Сумської міської 

ради 

Валентина Гончаренко, учитель української мови та літератури, зарубіжної 

літератури Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №13 ім. 

А.С.Мачуленка, м. Суми, Сумської області 

Маргарита Шкарлат, учитель української мови та літератури Сумського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №26 Сумської міської ради 
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ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА 
Обговорення змістового наповнення освітніх компонентів освітньо-наукової 

програми  спеціальності  «011 - Науки   про  освіту» 

Питання академічної та наукової доброчесності учасників освітньо-наукового 

процесу 

Пшенична Любов Василівна – перший проректор Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка, кандидат наук з державного управління, професор 

Кондратюк Світлана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, професор, директор 

Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка; 

Тихенко Лариса Володимирівна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент, віце-президент 

Сумського територіального відділення МАН України, директор Сумського обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

Сбруєва Аліна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; 

Семеног О. М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми 

Бойченко Марина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор,   в. о. завідувача 

кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету                                                

імені А. С. Макаренка; 

Корж-Усенко Лариса Вікторівна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту 

освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка; 

Огієнко Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми 

Ніколаї Галина Юріївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

музичного мистецтва і хореографії ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 
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про НАЙГОЛОВНІШЕ  
Студентські роки. Це вже не школа, тут більша відповідальність, я не 

була адаптована до такої системи навчання. Було відверто складно звикнути 

до цього. Але мені допомогла дружня атмосфера в нашій групі та вчителі з 

великої літери, які надзвичайно доступно пояснюють новий матеріал. І, 

взагалі, мене дуже вражає самовідданість викладачів, які працюють у нашому 

університеті. Адже тільки надзвичайні люди здатні до останньої краплинки 

віддавати себе іншим.  

Куриленко Ксенія 
 

 Я пишаюся тим, що є студентом Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка. 

Токаренко Ігор 

 

Чи легко навчатися на першому курсі? Усі, хто його пройшов, скажуть, 

що ні. Нові навчальні дисципліни, нові викладачі, незнайоме оточення – це 

несподівано, але розгубитися я не встигла. Навпаки, із першого дня відчула 

зацікавленість, підтримку, абсолютний зворотній зв’язок із куратором, 

відчуття творчої, дружньою атмосфери, яка оточує мене і моїх 

однокурсників. Я так швидко втяглася в спільні справи, якими займаються 

культурологи, що перехід на дистанційне навчання викликав у мене враження, 

що я «відриваюсь» від давно знайомих друзів і від викладачів, яких я знаю 

начебто роками. І я замислилась: як так могло відбутися? Усе просто. Тобто, 

насправді, це дуже непросто, це колосальна робота і ректора, і директора 

нашого інституту, і всіх викладачів, що нас навчають.  

Зробити наше перебування в університеті максимально комфортним, 

творчим – це їх щоденна робота, спрямована на кожного з нас, щоб 

підтримати, щоб почути, допомогти, дати пораду. І все це разом із високими 

вимогами до навчання, високими вимогами до кожного з нас, тому що «якщо з 

людини не вимагати багато, то від неї багато і не отримаєш». Так вважав 

Антон Семенович Макаренко, так вважають наші викладачі, і я з цим згодна.  

Паріченко Софія 

 

 

Ви знаєте, що про любов не можна кричати, але про неї можна писати. 

Я хочу відкрити своє маленьке, але наповнене безмежною любов’ю серце 

Педагогічному. 

Ковтуненко Олена 
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Шановні учасники  
 

Міжнародної науково-практичної конференції  

"АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ:  

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД " 

 

Сумщина  славиться видатними особистостями. Це талановиті актори, композитори і 

артисти.  Відомий телеканал в одній із своїх передач так описав Суми: маленьке місто 

великих вражень.  

  Пропонуємо Вам подорож до Сумського академічного театру імені М.С. Щепкіна,  

гостинної зали Сумської обласної філармонії і послухати твори у виконанні оркестра 

старовинної та сучасної музики «Ренесанс»; насолодитися   прекрасною музикою  великого 

органу у виконанні Заслуженого артиста України Володимира Кошуби, виконанням «Лісової 

пісні».  

Приємного Вам перегляду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Місто Суми:  

https://www.facebook.com/100010446093840/videos /1127765120915014/?id=100010446093840 

Сумська обласна філармонія 
Твори у виконанні оркестра старовинної та сучасної музики «Ренесанс»  

https://www.youtube.com/watch?v=EwcAHKpeofM&feature=share&fbclid=IwAR3NpNRw7CGn7z

EYVzhyyQ3qaSZ1w6woARMwHoF59H66Eh3cILnrKfc7sGc 

Твори у співвиконанні Заслуженого артиста України Володимира Кошуби.  

https://www.youtube.com/watch?v=OELguj2ST5k&feature=share&fbclid=IwAR3LQqHVOBNwPuf

6AOCVvJwdy1PSUyOxs6WPvYGHR7JSvrA80oHeBbIKxnM 
 

  

  
 Сумський академічний театр імені М.С. Щепкіна. https://www.facebook.com/groups/shchepkintheatre/ 
«Лісова пісня» https://www.youtube.com/watch?v=rdVnFA1Aw4c 

https://www.facebook.com/100010446093840/videos%20/1127765120915014/?id=100010446093840
https://www.youtube.com/watch?v=EwcAHKpeofM&feature=share&fbclid=IwAR3NpNRw7CGn7zEYVzhyyQ3qaSZ1w6woARMwHoF59H66Eh3cILnrKfc7sGc
https://www.youtube.com/watch?v=EwcAHKpeofM&feature=share&fbclid=IwAR3NpNRw7CGn7zEYVzhyyQ3qaSZ1w6woARMwHoF59H66Eh3cILnrKfc7sGc
https://www.youtube.com/watch?v=OELguj2ST5k&feature=share&fbclid=IwAR3LQqHVOBNwPuf6AOCVvJwdy1PSUyOxs6WPvYGHR7JSvrA80oHeBbIKxnM
https://www.youtube.com/watch?v=OELguj2ST5k&feature=share&fbclid=IwAR3LQqHVOBNwPuf6AOCVvJwdy1PSUyOxs6WPvYGHR7JSvrA80oHeBbIKxnM
https://www.facebook.com/groups/shchepkintheatre/
https://www.youtube.com/watch?v=rdVnFA1Aw4c
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