


























- 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. 

2.32.  016 Спеціальна освіта (Логопедія): 

- Адамова Анна Андріївна – студентка 937 групи; 

- Бушанова Тетяна Анатоліївна – завідуюча дошкільним навчальним 

закладом (ясла-садок) № 10 «Малючок» Сумської міської ради; 

- Бятова Яна Олександрівна - завідуюча дошкільним навчальним 

закладом (ясла-садок) № 22 «Джерельце» Сумської міської ради; 

- Карапиш Світлана Миколаївна - завідуюча дошкільним навчальним 

закладом (ясла-садок) № 39 «Теремок» Сумської міської ради; 

- Корягіна Світлана Олександрівна - завідуюча дошкільним навчальним 

закладом (ясла-садок) № 30 «Чебурашка» Сумської міської ради; 

- Казбан Наталія Олексіївна – завідуюча дошкільним навчальним 

закладом (ясла-садок) № 15 «Перлинка» Сумської міської ради; 

- Ковальчук Лариса Іванівна – завідуюча дошкільним навчальним 

закладом (ясла-садок) № 2 «Ясочка» Сумської міської ради; 

- Криворотенко Наталія Олександрівна - завідуюча дошкільним 

навчальним закладом (ясла-садок) № 26 «Ласкавушка» Сумської міської ради; 

- Кулагіна Тетяна Володимирівна - завідуюча дошкільним навчальним 

закладом (ясла-садок) № 41 «Райдуга» Сумської міської ради; 

- Шевич Кристина Володимирівна - завідуюча дошкільним навчальним 

закладом (ясла-садок) № 18 «Зірниця» Сумської міської ради. 

2.33. 051 Економіка: 

- Башук Тетяна Олександрівна – к.е.н., начальник відділу маркетингу 

ТОВ «Радоніт-Р» (м. Суми); 

- Безугла Олена Вікторівна - власницю кафе «Буль-Вар», м. Суми; 

- Гладенко Юрій Миколайович – начальник відділу туризму Сумської 

обласної державної адміністрації; 

- Есманов Олексій Миколайович – к.е.н., начальник відділу контролю у 

галузі освіти, науки, спорту та інформації Управління Північно-Східного 

офісу Держаудитслужби в Сумській області; 

- Пономаренко Ігор Михайлович – керуючий Reikartz Hotel Group, м. 

Суми; 

- Уманська Оксана Вікторівна – власницю мережі закладів ресторанного 

господарства «Рідне місто», м. Суми;  

- Федирко Наталія Олегівна – студентка 512 групи. 














