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ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА 
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 

 

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, 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 мови, 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 Університет імені 

Костянтина Філософа (м. Нітра, Словаччина), член науково-дослідної лабораторії 

«Академічна культура дослідника в освітньому просторі» Сумського державного 

педагогічного університету  імені А.С. Макаренка; 

   кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, 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; 

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, 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. 

Пономаренко Наталія Петрівна, викладач машинобудівного коледжу СумДУ. 

Литвиненко Тетяна, вчитель вищої категорії, старший вчитель Стецьківського 

закладу загальної середньої освіти Сумської районної ради Сумської області 

Корицька Галина, 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  

Бідюк Наталя, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практики 

іноземної мови та іноземної мови та методики викладання Хмельницького  національного 

університету; 

Данилюк Сергій, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

педагогічних наук, освітнього і соціокультурного менеджменту, професор кафедри 

практики англійської мови Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького; 

- Єременко Інна, учитель англійської мови  Комунальної установи Сумської 

класичної гімназії Сумської міської ради; 

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

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

НАПН України;  

Лисянська Олена, 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 



 


