
ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА 
Обговорення освітньо-професійних програм Середня освіта (Українська мова і література. 

Англійська мова) 

 

Культуромовна особистість фахівця  
у ХХІ столітті 

 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція   

 

 

12 грудня  2019 року 
 

 

 

 

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. 

 
Семеног  

Олена Миколаївна 

- завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка;  

Громова  

Наталія Василівна 

- доцент кафедри української мови і літератури Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка; 

Бабич  

Лариса Анатоліївна 

- викладач української мови Роменського коледжу Київського національного 

економічного університету імені В.Гетьмана; 

Біловодська  

Галина Григорівна 

- викладач української мови Машинобудівного коледжу Сумського державного 

університету; 

Бондаренко  

Юлія Станіславівна 

- викладач кафедри журналістики та філології Сумського державного 

університету; 

Бундак  

Марина Віталіївна 

- викладач української мови Сумського будівельного коледжу; 

Василенко 

Валентина Анатоліївна 

- професор кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії Харківського 

національного університету внутрішніх справ; 

Валюх 

 Еліна Євгенівна 

- заступник з навчально-методичної роботи Машинобудівного коледжу 

Сумського державного університету 

Воропай  

Світлана Валеріївна 

- доцент кафедри журналістки та філології Сумського державного університету; 

Генайтус 

Ольга Вікторівна 

- викладач української мови Коледжу Сумського національного аграрного 

університету; 

Гербич  

Юлія Іванівна 

- викладач української мови Сумського вищого училища мистецтв і культури 

імені                      Д.С. Бортнянського; 

Герман  

Вікторія Василівна 

- доцент кафедри української мови і літератури Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка; 

Голофост 

Юлія Анатоліївна 

- 

 

викладач української мови Сумського будівельного коледжу; 

Громик  

Юрій Васильович 

  

- кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету філології та 

журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки; 

Грушко  

Людмила Василівна 

- викладач української мови Лебединського педагогічного коледжу імені  

А.С. Макаренка; 



Губа  

Юлія Іванівна 

- викладач української мови Маловисторопського коледжу імені                     

П.С.Рибалка Сумського національного аграрного університету; 

Гуржій  

Світлана Миколаївна 

- викладач української мови Машинобудівного коледжу Сумського державного 

університету; 

Дерюгіна  

Людмила Миколаївна 

- викладач української мови Путивльського педагогічного коледжу імені  

С.В. Руднєва; 

Дудченко  

Антоніна Сергіївна 

- викладач української мови Сумського коледжу економіки і торгівлі; 

Железняк Ірина 

Олександрівна 

- 

 

директор Наукової бібліотеки Сумського державного педагогічного 

університету  імені А.С. Макаренка; 

Жидкова 

Тетяна Іванівна 

- викладач української мови Путивльського педагогічного коледжу імені  

С.В. Руднєва; 

Закорко Вікторія 

Вікторівна 

- методист Інформаційно-методичного центру управління освіти і науки 

Сумської міської ради; 

Кабиш  

Марина Юріївна 

- старший викладач кафедри української мови, літератури та методики навчання 

Глухівського національного педагогічного університету імені О.Довженка; 

Каліш  

Валентина Антонівна 

- доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання 

Глухівського національного педагогічного університету імені О.Довженка; 

Коваленко  

Андрій Миколайович 

  

- кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету іноземної та 

слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету  

імені  А.С. Макаренка; 

Ковальова  

Тетяна Вікторівна 

- доцент кафедри журналістики та філології Сумського державного 

університету; 

Кущ 

Валентина Василівна 

- викладач української мови Роменського коледжу Сумського національного 

аграрного університету; 

Лиман 

Марина Володимирівна 

- викладач української мови Глухівського медичного училища; 

Ляшенко 

Людмила Іванівна 

- викладач української мови Сумського медичного коледжу; 

Медвідь  

Наталія Сергіївна 

- доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання 

Глухівського національного педагогічного університету імені О.Довженка; 

Мелута 

Ганні Вікторівна 

- викладач української мови Глухівського агротехнічного інститут імені  

С.А. Ковпака Сумського національного аграрного університету; 

Наливайко 

Катерина Олександрівна 

- викладач української мови Машинобудівного коледжу Сумського державного 

університету; 

Омельченко 

Олена Миколаївна 

- викладач української мови Сумського коледжу харчової промисловості 

Національного університету харчових технологій; 

Перевозник 

Лариса Олександрівна 

- викладач української мови Лебединського педагогічного коледжу імені  

А.С. Макаренка; 

Пилєва 

Олена Миколаївна 

- викладач української мови Путивльського педагогічного коледжу імені  

С.В. Руднєва; 

Поляничко 

Юрій Володимирович 

- старший викладач кафедри української мови і літератури Сумського 

державного педагогічного університету імені                         А.С. Макаренка; 

Ребрик 

Зоя Василівна 

- викладач української мови Путивльського коледжу Сумського національного 

аграрного університету; 

Рудь 

Ольга Миколаївна 

- доцент кафедри української мови і літератури Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка; 

Рябуха  

Алла Петрівна   

- начальник управління Державної служби якості освіти в Сумській області; 

Свірська 

Євгенія Григорівна 

- викладач української мови Роменського коледжу Сумського національного 

аграрного університету; 

Сорока 

Оксана Леонідівна   

- викладач української мови Професійно-педагогічного коледжу Глухівського 

національного педагогічного університету імені О.Довженка; 

Тараба  

Тетяна Іванівна 

- викладач української мови Політехнічного технікуму Конотопського інституту 

Сумського державного університету; 

Усок  

Олена В’ячеславівна 

- викладач української мови Професійно-педагогічного коледжу Глухівського 

національного педагогічного університету імені О.Довженка; 

Харченко  

Інна Іванівна 

- доцент кафедри державно-правових дисциплін та українознавства Сумського 

національного аграрного університету;  

Хоменко  

Галина Вікторівна 

- викладач української мови Індустріально-педагогічного технікуму 

Конотопського інституту Сумського державного університету; 



Царьова  

Любов Олексіївна 

- викладач української мови Путивльського коледжу Сумського національного 

аграрного університету;  

Чередніченко  

Наталія Миколаївна 

- викладач української мови Лебединського педагогічного коледжу імені  

А.С. Макаренка; 

Чернушенко  

Валентина Михайлівна 

- викладач української мови Політехнічного технікуму Конотопського інституту 

Сумського державного університету; 

Чикалова  

Наталія Василівна 

- викладач української мови Охтирського коледжу Сумського національного 

аграрного  університету; 

Шумара  

Олеся Олександрівна 

- викладач української мови Глухівського агротехнічного інституту імені  

С.А. Ковпака Сумського національного аграрного університету. 



 


