
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 1 

засідання експертної ради стейкхолдерів освітньої програми  

Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова) 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

від 21 лютого 2020 року 

 

Голова: гарант освітньої програми Середня освіта (Українська мова і 

література. Англійська мова), д. пед. наук, проф. Семеног О.М.  

Секретар: магістрантка факультету ФІСФ Зякун А. 

 

Присутні: 

Семеног Олена Миколаївна – гарант освітньої програми Середня освіта 

(Українська мова і література. Англійська мова); 

Коваленко Андрій Миколайович – кандидат  філологічних  наук, доцент, 

декана ФІСФ; 

Кириленко Надія Іванівна – кандидат  філологічних  наук, доцент, заступник 

декана ФІСФ; 

Дігтяр Оксана Анатоліївна - заступник директора з навчальної роботи 

Сумської спеціалізованої школи І-ІП 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;  

Симоненко Тетяна Володимирівна - завідувач кафедри методики навчання 

стилістики культури української мови Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького, доктор педагогічних наук, 

професор; 

Зякун Аліна – магістрантка факультету ФІСФ; 

Ячменик Марина Михайлівна – кандидат педагогічних наук, керівник центру 

забезпечення якості вищої освіти. 

 

Відсутні: Омельчук Сергій Аркадійович - проректор з наукової роботи 

Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук, професор;  

 

 

СЛУХАЛИ: Про обрання голови експертної ради стейкхолдерів освітньої 

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

 

ВИСТУПИЛИ:  Дігтяр Оксана Анатоліївна - заступник директора з 

навчальної роботи Сумської спеціалізованої школи І-ІП ступенів №7 імені 

Максима Савченка з пропозицією обрати Закорко Вікторію Вікторівну - 



методиста Інформаційно-методичного центру управління освіти і науки 

Сумської міської ради головою експертної ради стейкхолдерів. 

Доц. Кириленко Н.І. повідомила про тісну співпрацю з Інформаційно-

методичним центром  управління освіти і науки Сумської міської ради під 

час конференцій, майстер-класів, круглих столів. 

Проф. Семеног О.М. повідомила про те, що з Закорко Вікторією 

Вікторівною неодноразово проводила бінарні заняття з методики викладання 

української мови для магістрантів.  

 

УХВАЛИЛИ: обрати Закорко Вікторію Вікторівну - методиста 

Інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської 

міської ради головою експертної ради стейкхолдерів (Голосували 8: за – 8, 

проти – немає, утримались – немає). 

 

 

 

 

Голова засідання          проф. О. М. Семеног 

 

Секретар кафедри      А. Зякун 

 


