
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені А.C. МАКАРЕНКА 

 

 

Н А К А З 

 

27.02.2020        м. Суми     № 133 

 

Про затвердження складу 

технічних секретарів 

приймальної комісії 

 

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 технічних секретарів приймальної комісії для організації 

прийому заяв та документів для вступу на навчання за ступенем бакалавра за 

наступними спеціальностями та формами навчання: 

Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології 

1. Бесага Ірина Русланівна – лаборант кафедри дошкільної і початкової освіти – 

(Дошкільна освіта, Початкова освіта – денна форма навчання). 

2. Гончаренко Олена Володимирівна – старший викладач кафедри соціальної 

роботи і менеджменту соціокультурної діяльності – (Соціальна робота, Соціальне 

забезпечення, Менеджмент соціокультурної діяльності – денна форма навчання). 

3. Романенко Ольга Володимирівна – лаборант кафедри психології – (Психологія 

– денна форма навчання). 

4. Зайчикова Анастасія Віталіївна – лаборант кафедри спеціальної та інклюзивної 

освіти – (Спеціальна освіта – денна форма навчання). 

5. Величко Наталія Анатоліївна – лаборант кафедри менеджменту освіти та 

педагогіки вищої школи (Менеджмент – денна форма навчання). 



6. Стоцька Юлія Вікторівна – лаборант кафедри кафедри соціальної роботи і 

менеджменту соціокультурної діяльності (Дошкільна освіта, Початкова освіта, 

Соціальна робота, Соціальне забезпечення, Психологія, Спеціальна освіта, 

Менеджмент, Менеджмент соціокультурної діяльності – заочна форма навчання). 

Навчально-науковий Інститут фізичної культури 

1. Кальченко Наталія Володимирівна – лаборант кафедри ТМС (Фізична культура 

і спорт – денна, заочна форма навчання). 

2. Коркішко Наталія Володимирівна – лаборант кафедри логопедії (Спеціальна 

освіта (Логопедія) – денна, заочна форма навчання). 

3. Нога Ангеліна Сергіївна – лаборант кафедри туризму та готельно-ресторанного 

сервісу (Туризм – денна, заочна форма навчання). 

4. Щапова Аліна Юріївна – лаборант кафедри медико-біологічних основ фізичної 

культури (Громадське здоров’я – денна, заочна форма навчання). 

5. Кучма Юлія Миколаївна – лаборант кафедри здоров'я, фізичної терапії, 

реабілітації та ерготерапії (Фізична терапія, ерготерапія – денна форма навчання). 

6. Лисиця Наталія Миколаївна – старший лаборант кафедри ТМФК (Середня 

освіта (Фізична культура) – денна, заочна форма навчання). 

Природничо-географічний факультет 

1. Завгородня Юлія Володимирівна – зав. лабораторією кафедри загальної та 

регіональної географії (Біологія, Географія, Хімія, Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини), Середня освіта (Географія), Середня освіта (Хімія) – денна 

форма навчання). 

2. Шевченко Ірина Вікторівна – зав. лабораторією кафедри біології людини та 

тварин (Біологія, Географія, Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 

Середня освіта (Географія) – заочна форма навчання). 

Навчально-науковий Інститут історії і філософії 

1. Ярош Наталія Володимирівна – старший викладач кафедри історії України 

(Середня освіта (Історія), Філософія, Право, Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії, Історія та археологія – денна форма навчання). 

2. Литвиновська Юлія Анатоліївна – секретар НН історії та філософії (Середня 

освіта (Історія), Історія та археологія, Філософія, Право, Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії – заочна форма навчання). 

Фізико-математичний факультет 

1. Гринченко Ольга Іванівна – фахівець І категорії кафедри інформатики 

(Економіка, Комп’ютерні науки, Маркетинг – денна і заочна форма навчання). 

2. Ткаченко Юлія Анатоліївна – лаборант кафедри фізики та МНФ (Середня 

освіта (Математика), Середня освіта (Фізика), Середня освіта (Інформатика), – 

денна і заочна форма навчання). 

Навчально-науковий Інститут культури і мистецтв 



1. Коробова Катерина Сергіївна – викладач кафедри хореографії та музично-

інструментального виконавства (Середня освіта (Музичне мистецтво), Середня 

освіта (Образотворче мистецтво), Середня освіта (Хореографія), Музичне 

мистецтво, Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 

Хореографія, Культурологія – денна форма навчання). 

2. Гавриленко Юлія Даріушівна – викладач кафедри хорового диригування, 

вокалу та методики музичного навчання (Середня освіта (Музичне мистецтво), 

Середня освіта (Образотворче мистецтво), Середня освіта (Хореографія), Музичне 

мистецтво, Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 

Хореографія, Культурологія – заочна форма навчання). 

Факультет іноземної та слов’янської філології 

1. Кінжегулова Наталія Володимирівна – старший лаборант кафедри теорії та 

практики романо-германських мов (Середня освіта (Англійська мова), Середня 

освіта (Німецька мова), Середня освіта (Французька мова)) – денна, заочна форма 

навчання). 

2. Рожок Тетяна Ігорівна – лаборант кафедри російської мови, зарубіжної 

літератури та методики їх викладання (Середня освіта (Українська мова та 

література, Середня освіта (Російська мова) – денна, заочна форма навчання). 

 

2. Виконання роботи технічних секретарів приймальної комісії здійснюється 

відповідно до «Функціональних обов’язків технічного секретаря приймальної 

комісії».  

3. Відповідальному секретарю приймальної комісії ознайомити склад технічних 

секретарів приймальної комісії з їх функціональними обов’язками. 

4. Терміни роботи технічних секретарів приймальної комісії визначаються п. V 

Правил прийому. 

5. Табелювання робочого часу технічних секретарів здійснює Приймальна комісія 

університету. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора – 

Л. В. Пшеничну.  

 

 

 

Ректор Ю.О. Лянной 


