
Звіт про роботу зі стейкхолдерами 

за освітньою програмою 

 

014 Середня освіта (Українська мова і література) 

 

1. Проведено бінарні заняття: 

 

8-9 квітня 2020 року спільно з Баєвою А.В., учителькою української 

мови і літератури Комунальної установи Сумської гімназії № 1 

https://fisf.sspu.edu.ua/news/79-zanyattya-spilno-iz-profesionalom-praktikom 

проведено заняття з методики викладання української мови. Розглядали такі 

питання:  інноваційні процеси у мовній освіті; українська мовна освіта: 

законодавчий, лінгводидактичний аспекти; учитель-словесник у вимірах 

компетентнісної парадигми освіти; програмні засади вивчення української 

мови у старшій школі (профільний рівень, рівень стандарту, академічний 

рівень); сучасні підходи до викладання української мови у старшій і вищій 

школі.  Обговорювали і питання академічної доброчесності, що є 

невід’ємною складовою забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

освіти загалом, про виховання в учнях/ студентах необхідності 

дотримуватись принципів академічної доброчесності  

 

 

16 квітня 2020 року спільно з Пономаренко Н.П., викладачкою 

машинобудівного коледжу СумДУ  проведено заняття з методики 

викладання української мови з медіа освітнім компонентом (див.Мовленнєва 

та медіакомпетентність здобувача освіти: точки перетину 

https://fisf.sspu.edu.ua/news/80-movlenneva-ta-mediakompetentnist-zdobuvacha-

osviti-tochki-peretinu 

Участь у онлайн-занятті взяли 31 студент і 3 викладачі різних закладів 

України. 

СумДПУ імені А. С. Макаренка представляли магістранти 

спеціальностей Середня освіта (українська мова і література), Філологія. 

Глухівський національний педагогічний університет імені 

О.П.Довженка - магістранти-філологи та к.п.н., доц. Дятленко Тетяна 

Іванівна. 

Луцький педагогічний коледж – студенти 3 курсу спеціальності 

"Початкова освіта. Іноземна мова" і к.п.н., доц. Фаст Ольга Леонідівна). 

 

2.11 березня 2020 року відбувся Семінар – практикум «Інновації у 

підвищенні кваліфікації» в СумДПУ імені А. С. Макаренка. 

https://fisf.sspu.edu.ua/news/71-innovatsiji-u-pidvishchenni-kvalifikatsiji 
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Обговорювали питання: чи варто боятися інституційного аудиту; 

академічна доброчесність учасників освітнього процесу; інтеграція 

медіаосвіти у навчальні предмети. 

Організували і провели захід ресурсний центр професійного розвитку 

вчителя української мови і літератури університету та Управління державної 

служби якості освіти у Сумській області.  

До організації були залучені  стейкхолдери:  

- 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; 

- Карпенко Людмила Михайлівна – заступник директора з 

навчальної роботи Лебединського педагогічного коледжу імені А.С. 

Макаренка; 

- Закорко Вікторія Вікторівна – методист Інформаційно-

методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради; 

 

2. Викладачі кафедри, які читають за освітньою програмою, 

підготували Робочі навчальні програми  до сертифікації  IREX. 

Зокрема, рецензентами робочих навчальних програм з елементами 

інтеграції інфомедійної грамотності є такі стейкхолдери:  

«Методика навчання української мови у ЗОЗ (старша школа)»  (014 

Українська мова і література, перший рівень вищої освіти); автори – проф. 

Семеног О.М., Пономаренко Н.П.)  - рецензенти  

- Коваль Валентина Олександрівна – декан факультету української 

філології Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини, доктор педагогічних наук, професор; 

- Губська Ірина Олексіївна – директор Комунальної установи Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12; 

 «Культура наукової української мови» / «Академічна культура 

педагога-дослідника»   (014 Середня освіта (Українська мова  і література, 

другий рівень вищої освіти); автори -  проф. Семеног О.М. ., Пономаренко 

Н.П.)  - рецензенти  

- Симоненко Тетяна Володимирівна - завідувач кафедри методики 

навчання стилістики культури української мови Черкаського національного 

університету імені Богдана хмельницького, доктор педагогічних наук, 

професор. 

-Омельчук Сергій Аркадійович – проректор з наукової роботи 

Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук, професор 



 

Звіт підготувала гарант Семеног О.М. 

 

 

 

  



Додаток 

Склад експертних рад стейкхолдерів  

за освітніми програмами 

 

014 Середня освіта (Українська мова і література) 

 

- 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; 

- 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; 

- Пономаренко Наталія Петрівна – викладач машинобудівного коледжу 

СумДУ. 

 

 

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

 

- 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 – проректор з наукової роботи 

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. 

 

 


