
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені А.C. МАКАРЕНКА 
 

Н А К А З 

 

27.02.2020     м. Суми     № 130 

 

Про затвердження складу комісій 

з проведення комплексних співбесід 

для іноземців та осіб без громадянства 

 

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 по 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 грудня 2019 року, протокол № 5, затверджених наказом 

університету від 23 грудня 2019 року № 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 наступний склад комісії для проведення комплексних співбесід 

для іноземців та осіб без громадянства: 

Голова комісії: 

Громова Наталія Василівна – доцент кафедри української мови і літератури 

(українська мова). 

Поджарова Марина Миколаївна – фахівець І категорії відділу міжнародних 

зв’язків (секретар комісії). 

Члени комісії: 

1. Снегірьов Ігор Олександрович – доцент кафедри філософії та соціальних 



наук (співбесіда з історії України як профільний для спеціальностей за 

ступенем бакалавра та фахова співбесіда для спеціальності 014 Середня 

освіта (Історія), 033 Філософія). 

2. Мерзлікін Ігор Романович – доцент кафедри біології людини та тварин 

(співбесіда з біології як профільний для спеціальностей за ступенем 

бакалавра та фахова співбесіда для спеціальностей 014 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я людини), 091 Біологія). 

3. Більченко Михайло Миколайович – доцент кафедри ХМНХ (співбесіда з 

хімії як профільний для спеціальностей за ступенем бакалавра та фахова 

співбесіда для спеціальності 014 Середня освіта (Хімія). 

4. Корнус Анатолій Олександрович – доцент кафедри ЗРГ (співбесіда з 

географії як профільний для спеціальностей за ступенем бакалавра та фахова 

співбесіда для спеціальностей 014 Середня освіта (Географія), 

106 Географія). 

5. Герман Вікторія Василівна – доцент кафедри української мови і 

літератури (фахова співбесіда для спеціальностей 014 Середня освіта 

(Українська мова і література), 035 Філологія (Українська мова та 

література). 

6. Бондаренко Віктор Олександрович – доцент кафедри практики англійської 

мови (співбесіда з англійської мови як профільний для спеціальностей за 

ступенем бакалавра та фахова співбесіда для спеціальностей 014 Середня 

освіта (Англійська мова), 035 Філологія (Германські мови та літератури, 

переклад включно – перша англійська)). 

7. Петрова Ірина Олександрівна – вчитель німецької мови КУ ССШ І-

ІІІ ступенів № 7 ім. М. Савченка (співбесіда з німецької мови як профільний 

для спеціальностей за ступенем бакалавра та фахова співбесіда для 

спеціальностей 014 Середня освіта (Німецька мова), 035 Філологія 

(Германські мови та літератури, переклад включно – перша німецька)). 

8. Кліпатська Юлія Олексіївна – викладач кафедри мовної підготовки 

іноземних громадян СумДУ (співбесіда з французької мови як профільний 



для спеціальностей за ступенем бакалавра)  

9. Дегтярьова Неля Валентинівна – доцент кафедри інформатики (співбесіда з 

математики, фізики як профільний для спеціальностей за ступенем бакалавра 

та фахова співбесіда для спеціальностей 014 Середня освіта (Математика), 

014 Середня освіта (Фізика), 014 Середня освіта (Інформатика), 

051 Економіка, 281 Публічне управління та адміністрування. 

10. Петренко Марина Борисівна – доцент кафедри хорового диригування, 

вокалу та методики музичного навчання (творчий конкурс з музичного 

мистецтва як профільний за ступенем бакалавра та фахова співбесіда для 

спеціальності 025 Музичне мистецтво). 

11. Зав’ялова Ольга Костянтинівна – професор кафедри образотворчого 

мистецтва музикознавства та культурології (творчий конкурс з 

образотворчого мистецтва як профільний за ступенем бакалавра та фахова 

співбесіда для спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація, 034 Культурологія). 

12. Максименко Анатолій Іванович – ст. викладач кафедри хореографії та 

музично-інструментального виконавства (творчий конкурс з хореографії як 

профільний за ступенем бакалавра та фахова співбесіда для спеціальності 

024 Хореографія).  

13. Копитіна Яна Миколаївна – доцент кафедри здоров’я людини ти фізичної 

реабілітації (творчий конкурс як профільний за ступенем бакалавра для 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт, фахова співбесіда для 

спеціальностей 227 Фізична терапія, ерготерапія, 014 Середня освіта 

(Фізична культура), 016 Спеціальна освіта (Логопедія), 017 Фізична культура 

і спорт, 242 Туризм). 

14. Поляничко Анжела Олександрівна – доцент кафедри соціальної роботи і 

менеджменту соціокультурної діяльності (фахова співбесіда для 

спеціальностей 231 Соціальна робота, 232 Соціальне забезпечення, 

028 Менеджмент соціокультурної діяльності).  

15. Павлущенко Наталія Миколаївна – доцент кафедри дошкільної і 

https://art.sspu.edu.ua/kafedra-obrazotvorchoho-mystetstva-teorii-istorii-muzyky-ta-khudozhnoi-kultury


початкової освіти (фахова співбесіда для спеціальності 012 Дошкільна освіта, 

013 Початкова освіта). 

16. Дегтяренко Тетяна Миколаївна – професор кафедри корекційної та 

інклюзивної освіти, член комісії (фахова співбесіда для спеціальності 

016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка).  

17. Пасько Катерина Миколаївна – доцент кафедри психології (фахова 

співбесіда для спеціальності 053 Психологія).  

18. Козлова Олена Григорівна – професор кафедри менеджменту освіти та 

професійної підготовки (фахова співбесіда для спеціальностей 011 Освітні 

педагогічні науки, 073 Менеджмент).  

 

2. Комісії підготувати та подати програму комплексної співбесіди з 

профільного предмету та української мови 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 – 

Пшеничну Л.В. 

 

 

Ректор Ю.О. Лянной 

 

 

 


