
 

 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені А.C. МАКАРЕНКА  

  

Н А К А З  

  

27.02.2020           м. Суми     № 128 

  

Про склад апеляційних комісій  

  

Відповідно до Положення про приймальну комісію Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка ухваленого 

рішенням вченої ради університету 26 грудня 2016 року, протокол № 8, 

затвердженого наказом університету від 26 грудня 2016 року № 520, «Про 

введення в дію рішень вченої ради від 26.12.2016 року», Правил прийому на 

навчання до Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка у 2020 році, ухвалених рішенням вченої ради 

університету 23.12.2019 року, протокол № 5 затвердженого наказом 

університету від 23 грудня 2019 № 618, Положення про Апеляційну комісію 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка у 

2017 році ухваленого рішенням вченої ради університету 26 грудня 2016 

року, протокол № 8, затвердженого наказом по університету від 26.12.2016 

року № 520 «Про введення в дію рішень вченої ради від 26.12.2016 року» та 

рішення приймальної комісії від 17.02.2020 року, протокол № 3 

  

НАКАЗУЮ: 

1. Для забезпечення можливості розгляду апеляцій абітурієнтів з конкурсних 

вступних випробувань при вступі на навчання за ступенем бакалавра та 

магістра затвердити наступний склад комісії: 

1. Голова апеляційної комісії перший проректор – Пшенична Любов 

Василівна. 

2. Секретар апеляційної комісії – відповідальний секретар приймальної 

комісії – Іонова Ірина Миколаївна. 

3. Члени комісії з конкурсних вступних випробувань: 

1. Каленик Михайло Вікторович – доцент кафедри фізики та МНФ – 

(Фізика). 

2. Одінцова Оксана Олександрівна – доцент кафедри математики – 

(Математика). 

3. Удовиченко Ольга Миколаївна – доцент кафедри інформатики – 



 

 

(Інформатика). 

4. Линник Сергій Олександрович – професор кафедри бізнес-економіки та 

адміністрування – (Економіка підприємств. Економічна теорія. Основи 

економіки та управління. Державне та регіональне управління). 

5. Радзієвська Марина Петрівна – професор кафедри біології людини та 

тварин – (Біологія. Екологія). 

6. Проценко Зоя Миколаївна – доцент кафедри хімії та методики навчання 

хімії – (Хімія). 

7. Трофименко Аліна Борисівна – (Географія. Географія України. Географія 

та методика навчання географії). 

8. Турков Володимир Вікторович – доцент кафедри історії України – (Історія 

України. Історія. Філософія). 

9. Ячменик Марина Михайлівна – викладач кафедри української мови і 

літератури – (Українська мова і література. Основи мовознавства). 

10. Монжалєй Тамара Костянтинівна – доцент кафедри російської мови, 

зарубіжної літератури та методики їх викладання – (Російська мова). 

11. Дука Марія Володимирівна – ст. викладач кафедри германської філології 

– (Англійська мова). 

12. Герман Євген Володимирович – фахівець І категорії деканату факультету 

іноземної та слов’янської філології – (Німецька мова). 

13. Литовка Тетяна Олегівна – вчитель французької мови ЗОШ № 20 м. Суми 

– (Французька мова).  

14. Кулик Ніна Анатоліївна – доцент кафедри спортивних дисциплін і 

фізичного виховання – (Творчий конкурс для спеціальності 017 Фізична 

культура і спорт). 

15. Чередніченко Сергій Вікторович – доцент кафедри ТМФК – (Теорія 

фізичного виховання. Теорія і методика фізичного виховання).  

16. Міхеєнко Олександр Іванович – доцент кафедри здоров'я, фізичної 

терапії, реабілітації та ерготерапії – (Основи фізичної терапії та ерготерапії. 

Фізична терапія. Ерготерапія). 

17. Міщенко Олександр Володимирович – доцент кафедри теорії та методики 

спорту – (Теоретичні основи спортивного тренування. Теорія і методика 

спортивного тренування. Олімпійський та професійний спорт). 

18. Євтушенко Ярослав Васильович – викладач кафедри туризму та готельно-

ресторанного сервісу – (Географія. Організація туризму. Географія туризму). 

19. Харченко Тамара Григорівна – ст. викладач кафедри логопедії – (Ріст та 

розвиток дитини. Логопедія. Психолого-педагогічні основи корекційної 

освіти). 



 

 

20.  Скиба Ольга Олександрівна – доцент кафедри медико-біологічних основ 

фізичної культури – (Основи медичних знань). 

21. Біловодська Людмила Григорівна – вчитель хореографії ЗОШ №7 

м. Суми – (Творчий конкурс для спеціальності 024 Хореографія. 

Хореографія). 

22. Харченко Валентина Юріївна – вчитель музичного мистецтва ЗОШ № 27 

м. Суми – (Творчий конкурс для спеціальності 025 Музичне мистецтво, 

Музичне мистецтво).  

23. Слюсар Тамара Григорівна – вчитель образотворчого мистецтва ЗОШ 

№17 м. Суми – (Творчий конкурс для спеціальності 023 Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Образотворче мистецтво). 

24. Палун Олександр Григорович – директор Комунального закладу 

Сумської міської ради – Сумська дитяча музична школа № 1 (Культурологія. 

Теорія і історія культури). 

25. Колишкіна Алла Петрівна – ст. викладач кафедри дошкільної і початкової 

освіти – (Вікова психологія та педагогіка початкової освіти. Теорія 

початкової освіти. Педагогіка і методика початкової освіти). 

26. Лобова Ольга Володимирівна – доцент кафедри дошкільної і початкової 

освіти – (Теорія дошкільної освіти. Вікова психологія та педагогіка 

дошкільної освіти. Педагогіка та методики дошкільної освіти). 

27. Бондаренко Юлія Анатоліївна – професор кафедри спеціальної та 

інклюзивної освіти – (Вступ до спеціальності «Спеціальна освіта». 

Спеціальна педагогіка з основами теорії і спеціальної методики виховної 

роботи).  

28. Панасюк Валерій Юрійович – доцент кафедри соціальної роботи і 

менеджменту соціокультурної діяльності – (Теорія і технології соціальної 

роботи. Теорія і технології соціокультурної діяльності. Теорія і технології 

соціальної допомоги. Соціальна педагогіка). 

29. Вертель Антон Вікторович – доцент кафедри психології – (Психологія. 

Психологія спілкування). 

30. Живодьор Володимир Федорович – доцент кафедри менеджменту освіти 

та педагогіки вищої школи – (Основи менеджменту. Основи педагогіки 

вищої школи. Теорія і методика виховної роботи. Педагогіка). 

2. Контроль за виконанням цього наказу  покласти на першого проректора – 

Пшеничну Л.В.  

Ректор   

 Ю.О. Лянной 


