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Обговорення освітньої програми Середня освіта (Українська мова і література. Англійська 

мова) 

Питання для обговорення 

- вимоги до фахівців за ОП у потенційних місцях працевлаштування випускників; 

-  мовно-літературна, методична підготовка здобувачів вищої освіти 

- загальні,  інтегральна, фахові компетентності, програмні результати навчання випускників; 

- академічна доброчесність учасників освітнього процесу 
 

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; 

Железняк Ірина Олександрівна, директор Наукової бібліотеки Сумського державного 

педагогічного університету  імені А.С. Макаренка;  

Владимирова Валентина Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету  імені А.С. 

Макаренка;  

Герман Вікторія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету  імені А.С. 

Макаренка;  

Громик Юрій Васильович, кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету 

філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки; 

Громова Наталія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету  імені А.С. 

Макаренка; 

Надутенко Маргарита Володимирівна, кандидат філологічних наук, науковий 

співробітник відділу лінгвістики українського мовно-інформаційного фонду Національної 

академії наук України, керівник Загальноукраїнського центру словникарства; 

Рудь Ольга Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

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

Закорко Вікторія Вікторівна, методист Інформаційно-методичного центру 

управління освіти і науки Сумської міської ради; 

Рябуха Алла Петрівна, начальник управління Державної служби якості освіти в 

Сумській області;  

Захарова Валентина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету  імені А.С. 

Макаренка; 

Крупська Тетяна Володимирівна, учитель української мови і літератури КУ Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 імені Ігоря Гольченка Сумської міської ради 
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Оберемко Оксана Михайлівна, учитель української мови і літератури КУ Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка Сумської міської ради 

Давиденко Віта Миколаївна, учитель української мови і літератури КУ Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка Сумської міської ради 

Дорошенко Олена Іванівна,  вчитель української мови КУ Сумська гімназія №1 

Кругляк Наталія Іванівна, учитель української мови і літератури КУ Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 ім. Б. Берестовського 

Висоцька Олена Анатоліївна, учитель української мови і літератури, зарубіжної 

літератури, Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 

Железна Тетяна Миколаївна, учитель української мови і літератури КУ Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 ім. Б. Берестовського 

Єсипенко Валентина Володимирівна, учитель української мови і літератури КУ 

Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12   ім. Б. Берестовського 

Капленко Алла Олександрівна, учитель української мови і літератури, зарубіжної 

літератури, Комунальної установи Сумська загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа № 6 

Киричок Сніжана Генріхівна, учитель української мови і літератури, Комунальна 

установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 імені Ігоря Гольченка Сумської 

міської ради 

Кравченко Валентина Миколаївна, учитель української мови і літератури, 

Комунальної установи Сумська загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа № 6 

Лопатка Катерина Михайлівна, учитель української мови і літератури, Комунальної 

установи Сумська загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа № 6 

Рева Наталія Володимирівна, учитель української мови і літератури КУ Сумська 

спеціалізована школа I-III ступенів № 9 

Пономаренко Людмила Миколаївна, учитель української мови і літератури КУ 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 

Атанова Оксана Анатоліївна, учитель української мови і літератури, Комунальної 

установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка Сумської 

міської ради 

Білера-Ісупова Галина Іванівна, учитель української мови і літератури, Комунальної 

установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 

Войтенко Анна Іванівна, вчитель української мови і літератури КУ Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 

Гончаренко Світлана Олексіївна,  учитель української мови і літератури 

Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 імені Д.Турбіна  

Горобець Світлана Сергіївна, учитель української мови і літератури Комунальна 

установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка Сумської 

міської ради 

Дернова Віта Сергіївна, учитель української мови і літератури, Комунальної 

установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 

Клюєва Оксана Миколаївна, учитель української мови і літератури Комунальної 

установи Сумська гімназія №1 

Малигіна Олена Петрівна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, «старший 

учитель» літератури  КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24 

Симоненко Тетяна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри методики навчання стилістики і культури української мови Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького; 

Омельчук Сергій Аркадійович, перший проректор Херсонського державного 

університету, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри слов'янської філології 

та світової літератури імені професора О.Мішукова; 
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Бідюк Наталія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

практики 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 педагогічного університету імені Б. Хмельницького. 

Стоян Оксана Володимирівна, учитель української мови і літератури, зарубіжної 

літератури  Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23 

Борисенко Олена Миколаївна, учитель української мови та літератури, учитель-

методист Конотопської гімназії Конотопської міської ради Сумської області 

Соларьова Наталія Олександрівна, учитель української мови і літератури  

Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 

Шкарлат Маргарита Володимирівна, учитель української мови і літератури 

Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №26 Сумської міської ради 

Лісовенко Любов Григорівна,  учитель української мови і літератури Комунальної 

установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Д. Косаренка  

 

 
 

 


