
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені А.C. МАКАРЕНКА 

 

Н А К А З 

 

27.02.2020            м. Суми     № 129 

 

Про затвердження складу 

відбіркових комісій 

навчально-наукових 

підрозділів університету 

 

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 відбіркових комісій навчально-наукових 

підрозділів університету з метою організації та проведення вступної кампанії 

для абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра: 

Фізико-математичний факультет 

1. Каленик Михайло Вікторович – декан фізико-математичного факультету, 

голова комісії. 

2. Хворостіна Юрій В’ячеславович – старший викладач кафедри математики, 

член комісії. 

3. Дєдушева Інна Володимирівна – старший лаборант кафедри ФМНФ, 

секретар відбіркової комісії. 



Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології 

1. Кондратюк Світлана Миколаївна – директор навчально-наукового 

Інституту педагогіки і психології, голова комісії. 

2. Король Олена Миколаївна – завідувач навчально-методичного кабінету 

комп’ютерних та інформаційних технологій навчально-наукового Інституту 

педагогіки і психології, секретар відбіркової комісії. 

3. Клевець Юлія Олександрівна – ст. лаборант кафедри психології, секретар 

відбіркової комісії.  

4. Глива Яна Миколаївна – старший лаборант кафедри менеджменту освіти 

та педагогіки вищої школи, секретар відбіркової комісії. 

Навчально-науковий Інститут фізичної культури 

1. Лянной Михайло Олегович – директор навчально-наукового Інституту 

фізичної культури, голова комісії. 

2. Ганжа-Шепотько Любов Миколаївна – фахівець директорату навчально-

наукового Інституту фізичної культури, член комісії. 

3. Логінова Наталія Анатоліївна – фахівець директорату навчально-наукового 

Інституту фізичної культури, член комісії. 

4. Карпенко Юлія Миколаївна – викладач кафедри  здоров'я, фізичної терапії, 

реабілітації та ерготерапії, секретар відбіркової комісії. 

Навчально-науковий Інститут історії і філософії 

1. Подрєз Юлія Вікторівна – директор навчально-наукового Інституту історії 

і філософії, доцент кафедри історії України, голова комісії. 

2. Бугрій Володимир Станіславович – професор кафедри історії України, 

член комісії. 

3. Михайличенко Олег Володимирович – професор кафедри всесвітньої 

історії, міжнародних відносин та МНІД, член комісії. 

4. Мяленко Ірина Олексіївна – старший лаборант кафедри права та методики 

викладання правознавства, секретар відбіркової комісії. 

Природничо-географічний факультет 

1. Касьяненко Геннадій Якович – декан природничо-географічного 

факультету, голова комісії. 

2. Литвиненко Юлія Іванівна – доцент кафедри загальної біології та екології, 

відповідальний секретар. 

3. Маслова Людмила Володимирівна – диспетчер природничо-географічного 

факультету, секретар відбіркової комісії. 



Факультет іноземної та слов’янської філології 

1. Коваленко Андрій Миколайович – декан факультету іноземної та 

слов’янської філології, голова комісії.  

2. Зякун Аліна Олександрівна – фахівець деканату факультету іноземної та 

слов’янської філології, член комісії. 

3. Медяна Наталія Миколаївна – провідний фахівець деканату факультету 

іноземної та слов’янської філології, член комісії. 

4. Рябко Тетяна Володимирівна – лаборант кафедри української мови і 

літератури, секретар відбіркової комісії. 

5. Отенко Марина Олександрівна – лаборант кафедри германської філології, 

секретар відбіркової комісії. 

Навчально-науковий Інститут культури і мистецтв 

1. Устименко-Косоріч Олена Анатоліївна – директор навчально-наукового 

Інституту культури і мистецтв, голова комісії. 

2. Карпенко Євген Віталійович – доцент кафедри хорового диригування, 

вокалу та методики музичного навчання, член комісії. 

3. Максименко Любов Петрівна – старший лаборант кафедри образотворчого 

мистецтва, музикознавства та культурології, член комісії. 

4. Костенкова Алла Михайлівна – концертмейстер кафедри хорового 

диригування, вокалу та методики музичного навчання, член комісії. 

5. Бойко Любов Павлівна – лаборант кафедри хорового диригування, вокалу 

та методики музичного навчання, член комісії. 

6. Сєдікова Олена Георгіївна – провідний концертмейстер кафедри хорового 

диригування, вокалу та методики музичного навчання, член комісії. 

7. Коган Інна Петрівна – концертмейстер кафедри хореографії та музично-

інструментального виконавства, член комісії. 

8. Руденко Олександр Федорович – викладач кафедри хорового диригування, 

вокалу та методики музичного навчання, секретар відбіркової комісії. 

9. Матковський Олександр Миколайович – провідний концертмейстер 

кафедри хореографії та музично-інструментального виконавства, секретар 

відбіркової комісії спеціальності 025 Музичне мистецтво. 

10. Андрейченко Тетяна Григорівна – лаборант кафедри хореографії та 

музично-інструментального виконавства, секретар відбіркової комісії 

спеціальності 024 Хореографія. 

11. Ткаченко Ірина Олександрівна – викладач кафедри хореографії та 

музично-інструментального виконавства, секретар відбіркової комісії 

спеціальності 034 Культурологія. 



12. Чарікова Людмила Анатоліївна – викладач кафедри образотворчого 

мистецтва, музикознавства та культурології, секретар відбіркової комісії 

спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація. 

13. Корякін Олексій Олексійович – викладач кафедри хорового диригування, 

вокалу та методики музичного навчання, член комісії, відповідальний за 

технічне забезпечення. 

2. Затвердити склад відбіркової комісії для організації та проведення 

вступної кампанії для абітурієнтів іноземців та осіб без громадянства, які 

вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра та магістра: 

1. Дєнєжніков Сергій Сергійович – начальник відділу міжнародних зв’язків, 

голова комісії. 

2. Сидоренко Євгенія Олегівна – фахівець ІІ категорії відділу міжнародних 

зв’язків, член комісії. 

3. Москаленко Катерина Михайлівна – провідний фахівець відділу 

міжнародних зв’язків, секретар відбіркової комісії. 

3. Відбірковим комісіям навчально-наукових підрозділів університету 

забезпечити проведення вступної кампанії для громадян України для 

здобуття ступеня магістра у відповідності до розділів V-VIІ, XI-XIІІ 

Правил прийому на навчання до Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. 

4. Відбірковій комісії для набору на навчання іноземців та осіб без 

громадянства для здобуття ступеня магістра та бакалавра забезпечити 

проведення вступної кампанії у відповідності до розділу XIV Правил 

прийому на навчання до Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 

проректора – Л. В. Пшеничну. 

 

 

 

Ректор Ю.О. Лянной 

 


