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Затверджено наказом ректора СумДУ 
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Міністерство освіти і науки України 
 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Н А К А З  
 

від ____.___________ 20___р.           м. Суми       №__________ 
 

Про внесення змін до складу 

Робочої проєктної групи 

 

 

 

З метою забезпечення дотримання вимог кількісного та якісного складу робочих проєктних груп освітніх програм 

 

НАКАЗУЮ: 

 

Внести зміни до складу Робочої проєктної групи  освітньо-професійної  програми «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська»  спеціальності 035 Філологія за «першим (бакалаврським)» рівнем вищої освіти та затвердити її у 

такому складі: 

 

 



 

№ Прізвище, ім’я, по батькові 

Для НПП – найменування посади та 

відповідної кафедри; для здобувачів 

вищої освіти – освітній ступінь, 

абревіатура академічної групи; для 

зовнішніх стейкхолдерів –  посада та 

назва організації за основним місцем 

роботи 

Найменування закладу, який 

закінчив, рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація 

згідно з відповідним 

документом 

Науковий ступінь, шифр і 

найменування наукової 

спеціальності, тема дисертації, 

вчене звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно, або 

категорія, педагогічне звання 

1 2 3 4 5 

І. Науково-педагогічні працівники 

1 Баранова Світлана Володимирівна, 

гарант програми 

заступник завідувача кафедри 

германської філології 

Сумський державний 

педагогічний інститут ім. 

А.С.Макаренка, 1993 р., 

«Англійська та німецька 

мови», 

вчитель англійської та 

німецької мов 

кандидат філологічних наук, 

(10.02.04 «Германські мови»), 

«Вираження кількісно-якісних 

відношень синтаксичними 

структурами англійської мови», 

доцент кафедри перекладу 

2 Ємельянова Олена Валеріанівна доцент кафедри германської 

філології 

Сумський державний 

педагогічний інститут ім. 

А.С.Макаренка, 1994р., 

«Англійська та німецька 

мови», 

вчитель англійської та 

німецької мов 

кандидат філологічних наук 

(10.02.04 «Германські мови»), 

«Мовленнєве вираження статусу 

адресата в англомовному 

художньому дискурсі закоханих», 

доцент кафедри германської 

філології 

3 Попова Олена Володимирівна доцент кафедри германської 

філології 

Сумський державний 

університет, 2005 

«Переклад», 

перекладач, викладач 

англійської та німецької мов 

 

кандидат філологічних наук 

(10.02.04 «Германські мови»), 

«Передвиборчий дискурс США в 

динаміці англійської мови 

середини XX – початку XXI 

століть», 

доцент по кафедрі  германської 

філології 

ІІ. Здобувачі вищої освіти (за згодою) 

1 Люта Аліна Віталіївна здобувач освітнього ступеня 

бакалавра, ПР-81 

- - 



 

ІІІ. Зовнішні стейкхолдери (за згодою), діяльність яких пов’язана зі специфікою освітньої програми (роботодавці, випускники, представники 

академічного та наукового середовища) 

1 Тур Віра Карпівна директор по економіці та фінансам 

ПАТ «Укрнафтохімпроект» з 

відділом перекладу стандартів 

Київський державний 

університет ім. Т.Г.Шевченка, 

1979, 

«Прикладна математика», 

математик 

 

 

1. Начальнику ВДІКК довести наказ в електронному вигляді до відома начальника відділу ліцензування, акредитації 

та статистики, та посадових осіб, які у ньому зазначені. 
 

 

Ректор                                                                                                                                            ______________     Василь КАРПУША 

                                                                                                                                                                      (підпис)               (ім’я та прізвище) 

 

 

 

 

Проєкт наказу вносить: 

  

Погоджено: 

Директор інституту (декан факультету) 

_________ІФСК______________ 
(абревіатура інституту (факультету)) 

________________  Олена СУШКОВА 
                (підпис)  (ім’я та прізвище) 

 Перший проректор 

________________  Сергій ЛЄОНОВ 
                (підпис)  (ім’я та прізвище) 

  Проректор з навчально-педагогічної 

роботи 

________________  Інна ШКОЛЬНИК 
                (підпис)  (ім’я та прізвище) 

  Начальник ВЛАС 

________________  Олег СКОРБА 
                (підпис)  (ім’я та прізвище) 

 


