
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені А.C.МАКАРЕНКА 
 

 

Н А К А З 

 

27.02.2020        м. Суми     № 131 
 

Про затвердження складу комісій 

для проведення співбесід 

 

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 23.12.2020 року, протокол № 5, затвердженого наказом 

університету від 23 грудня 2019 № 618, службових записок керівників 

навчально-наукових підрозділів університету та рішення приймальної комісії 

від 17.02.2020 року, протокол № 3.   

 

Н А К А З У Ю : 

1. Затвердити склад комісій для проведення співбесід з загальноосвітніх 

предметів при вступі на навчання на основі ПЗСО для здобуття ступеня 

бакалавра для категорій осіб,  визначених п. 2 розділу VІІІ Правил прийому 

на навчання до Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка у 2020 році: 

Математика. Фізика. 

1. Лиман Федір Миколайович – професор кафедри математики, голова 

комісії. 

2. Погребний Валерій Данилович – доцент кафедри математики, член комісії. 

3. Шамшина Наталія Володимирівна – ст. викладач кафедри інформатики, 

член комісії. 

Біологія 

1. Генкал Світлана Едуардівна – доцент кафедри біології людини та тварин, 

голова комісії. 



2. Міронець Людмила Петрівна – доцент кафедри загальної біології та 

екології, член комісії. 

3. Вакал Анатолій Петрович – завідувач кафедри загальної біології та 

екології, член комісії. 

Географія 

1. Бова Олександр Васильович – доцент кафедри загальної та регіональної 

географії, голова комісії. 

2. Корнус Олеся Григорівна – завідувач кафедри загальної та регіональної 

географії, член комісії. 

3. Корнус Анатолій Олександрович – доцент кафедри загальної та 

регіональної географії, член комісії. 

Хімія 

1. Бабенко Олена Михайлівна – доцент кафедри хімії та методики навчання 

хімії, голова комісії. 

2. Більченко Михайло Миколайович – завідувач кафедри хімії та методики 

навчання хімії, член комісії. 

3. Харченко Юлія Володимирівна – доцент кафедри хімії та методики 

навчання хімії, член комісії. 

Історія України 

1. Авхутська Світлана Олександрівна – доцент кафедри історії України, 

голова комісії.  

2. Снагощенко Валентина Володимирівна – доцент кафедри всесвітньої 

історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін, 

член комісії.  

3. Моцак Світлана Іванівна – доцент кафедри всесвітньої історії, 

міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін, член 

комісії.  

Українська мова та література 

1. Захарова Валентина Анатоліївна – доцент кафедри української мови і 

літератури, голова комісії. 

2. Черниш Анна Євгеніївна – ст. викладач кафедри української мови і 

літератури, член комісії. 

3. Беценко Тетяна Петрівна – професор кафедри української мови і 

літератури, член комісії. 

Англійська мова 

1. Свердленко Олена Анатоліївна – викладач кафедри практики англійської 

мови, голова комісії. 

2. Гуменюк Інна Леонідівна – ст. викладач кафедри практики англійської 

мови, член комісії. 



3. Гупал Марина Олексіївна – викладач кафедри практики англійської мови, 

член комісії. 

Німецька мова 

1. Михайлик Алла Михайлівна – вчитель німецької мови КУ Сумської 

спеціалізованої школи № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради, голова 

комісії. 

2. Левченко Олена Миколаївна – учитель німецької мови КУ Сумської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №25 м. Суми, член комісії. 

3. Єременко Інна Володимирівна – вчитель німецької мови Сумської 

класичної гімназії, член комісії. 

Французька мова 

1. Молчанова Олександра Миколаївна – доцент кафедри теорії та практики 

романо-германських мов, голова комісії. 

2. Гранько Наталія Костянтинівна – вчитель французької мови ЗОШ № 22 

м. Суми, член комісії. 

3. Друзєва Наталія Валеріївна – вчитель французької мови ЗОШ № 20 

м. Суми, член комісії. 

 

2. Головам комісій зі співбесід підготувати та подати програми співбесід та 

екзаменаційні матеріали на затвердження голові Приймальної комісії в 

термін до 01 березня поточного року. 

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

Пшенину Л.В. 

 

Ректор Ю.О. Лянной 


