
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені А.C. МАКАРЕНКА 

 

Н А К А З 

 

27.02.2020       м. Суми     № 132 

 

Про затвердження складу предметних 

екзаменаційних 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, 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 предметних екзаменаційних комісій для проведення 

вступних іспитів із загальноосвітніх предметів (замість зовнішнього 

незалежного оцінювання) при вступі на навчання на основі ПЗСО для 

здобуття ступеня бакалавра для категорій осіб,  визначених п. 3,4,5,8 

розділу VІІІ Правил прийому на навчання до Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка у 2020 році: 

Біологія 

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

голова комісії. 

2. Вакал Анатолій Петрович – завідувач кафедри загальної біології та 

екології, член комісії. 



3. Міронець Людмила Петрівна – доцент кафедри загальної біології та 

екології, член комісії. 

Географія 

1. Данильченко Олена Сергіївна – ст. викладач кафедри загальної та 

регіональної географії, голова комісії. 

2. Корнус Олеся Григорівна – доцент кафедри загальної та регіональної 

географії, член комісії. 

3. Нешатаєв Борис Миколайович – професор 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. Михайличенко Олег Володимирович – професор кафедри всесвітньої 

історії, міжнародних відносин та МНІД, голова комісії. 

2. Жмака Віталій Миколайович – доцент кафедри історії України, член 

комісії. 

3. Бондар Ірина Олександрівна – доцент кафедри філософії та соціальних 

наук, член комісії. 

Математика 

1. Чашечникова Ольга Серафимівна – професор кафедри математики, голова 

комісії. 

2. Мартиненко Олена Вікторівна – доцент кафедри математики, член комісії. 

3. Страх Олександр Петрович – ст. викладач кафедри математики, член 

комісії. 

Фізика 

1. Стадник Олександр Дмитрович – доцент кафедри фізики та МНФ, голова 

комісії. 

2. Шкурдода Юрій Олексійович – доцент кафедри фізики та МНФ, член 

комісії. 

3. Салтикова Алла Іванівна – доцент кафедри фізики та МНФ, член комісії. 

 



Українська мова та література 

1. Горболіс Лариса Михайлівна – професор кафедри української мови і 

літератури, голова комісії. 

2. Брага Ірина Іванівна – доцент кафедри української мови і літератури, член 

комісії. 

3. Поляничко Юрій Володимирович – викладач кафедри української мови і 

літератури, член комісії. 

Англійська мова 

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

мови, голова комісії. 

2. Свердленко Олена Анатоліївна – викладач кафедри практики англійської 

мови, член комісії. 

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

член комісії. 

Німецька мова 

1. Шевченко Ольга Олексіївна – викладач кафедри теорії та практики 

романо-германських мов, голова комісії. 

2. Михайлик Алла Михайлівна – вчитель німецької мови КУ Сумської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 ім. М. Савченка Сумської міської 

ради, член комісії. 

3. Богданова Вікторія Іванівна – вчитель німецької мови КУ Сумської 

спеціалізованої школи №10 м. Суми, член комісії. 

Французька мова 

1. Антонова Лариса Володимирівна – вчитель французької мови ЗОШ №20 

м. Суми, голова комісії. 

2. Демяненко Аліна Станіславівна – фахівець відділу працевлаштування і 

професійної освіти СумДПУ імені А. С. Макаренка, член комісії. 

3. Коломієць Дар’я Сергіївна – вчитель французької мови спеціалізованої 

школи №9 м. Суми, член комісії. 

 

2. Затвердити склад предметних екзаменаційних комісій для проведення 

творчих конкурсів для спеціальностей, які передбачають перевірку та 

оцінювання творчих та/або фізичних здібностей: 

 

 



017 Фізична культура і спорт 

1. Леоненко Андрій Васильович – доцент кафедри теорії та методики 

фізичної культури, голова комісії. 

2. Чхайло Микола Борисович – доцент кафедри теорії та методики спорту, 

член комісії. 

3. Скрипка Ірина Миколаївна – доцент кафедри теорії та методики спорту, 

член комісії. 

4. Бермудес Діана Валеріївна – ст. викладач кафедри теорії та методики 

фізичної культури, член комісії. 

5. Скачедуб Наталія Миколаївна – викладач кафедри спортивних дисциплін і 

фізичного виховання, член комісії. 

6. Заікіна Анна Леонідівна – доцент кафедри біологічних основ фізичної 

культури. 

025 Музичне мистецтво 

1. Єременко Ольга Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор 

кафедри хореографії та музично-інструментального виконавства, голова 

комісії. 

2. Фоломєєва Наталія Аркадіївна – доцент кафедри хорового диригування, 

вокалу та методики музичного навчання, член комісії. 

3. Корякін Олексій Олексійович – викладач кафедри хорового диригування, 

вокалу та методики музичного навчання, член комісії.  

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

1. Жулінський Микола Васильович – старший викладач кафедри 

образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології, голова комісії.  

2. Кохан Олег Віталійович – викладач кафедри образотворчого мистецтва, 

музикознавства та культурології, член комісії.  

3. Гулей Ольга Володимирівна – ст. викладач кафедри образотворчого 

мистецтва, музикознавства та культурології, член комісії.  

024 Хореографія 

1. Енська Олена Юріївна – доцент кафедри образотворчого мистецтва, 

музикознавства та культурології, голова комісії. 

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

музично-інструментального виконавства, член комісії. 

3. Повалій Тетяна Леонідівна – ст. викладач кафедри хореографії та 

музично-інструментального виконавства,член комісії. 

 



3. Головам предметних екзаменаційних комісій, які відповідають за 

проведення вступних іспитів, підготувати та подати програми вступних 

іспитів та екзаменаційні матеріали на затвердження голові Приймальної 

комісії в термін до 01 березня поточного року. 

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

Пшеничну Л. В. 

 

Ректор  Ю. О. Лянной 


