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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені А.С. МАКАРЕИІСА

НАКАЗ
АА

у і‘

м. Суми

№ А/

Про затвердження складу
п р ед м ет п их к о м іс ій
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 26.12.2016 року № 520 «Про
введення в дію рішень вченої ради від 26.12.2016 року» та Правил прийому на
навчання для здобуття вищої освіти Сумського державного педагогічного
університету імені А.С. Макаренка у 2021 році, ухвалених рішенням вченої
ради університету 28 грудня 2020 року, протокол № 7, затверджених наказом
по університету від 28.12.2020 року № 564 «Про введення в дію рішень вченої
ради від 28.12.2020 року»,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад предметних комісій
випробувань до аспірантури у 2021 році:

для

проведення

вступних

спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки
Сбрусва Аліна Анатоліївна, д.гіед.н., професор, завідувач кафедри педагогіки
- голова комісії:
Бойченко Марина Анатоліївна, д.гіед.н., доцент кафедри педагогіки - член
комісії;
Чистякова Ірина Анатоліївна, к.пед.н., доцент кафедри педагогіки - члег
ко місії;
спеціальність 014 Середня освіта
(Музичне мистецтво)
Єременко Ольга Володимирівна, д.пед.н., професор,
хореографії та музично-інс трументального виконавства Устименко-Косоріч Олена Анатоліївна, д.пед.н.,
хореографії та музично-інструментального виконавства -

завідувач кафедри
голова комісії;
професор кафедри
член комісії;

Ткаченко Ірина Олександрівна, к.пед.н., доцент кафедри
музично-інструментального виконавства - член комісії;

хореографії та

спеціальність 015 Професійна освіта
(Цифрові технології)
Семеніхіна Олена Володимирівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри
інформатики - голова комісії;
Друшляк Марина Григорівна, д.пед.н., доцент кафедри математики - член
комісії;
Удовиченко Ольга Миколаївна, к.пед.н., доцент кафедри інформатики - член
комісії;
спеціальність 016 Спеціальна освіта
Боряк Оксана Володимирівна, д.пед.н., доцент кафедри спеціальної та
інклюзивної освіти - голова комісії;
Дегтяренко Тетяна Миколаївна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри
спеціальної та інклюзивної освіти - член комісії;
Бондаренко Юлія Анатоліївна, д.пед.н., професор кафедри спеціальної та
інклюзивної освіти - член комісії;
спеціальність 017 Фізична культура і спорт
Томенко Олександр Анатолійович, д.фіз.вих., професор, завідувач кафедри
теорії та методики фізичної культури - голова комісії;
Лоза Тетяна Олександрівна, к.пед.н., професор кафедри теорії та методики
фізичної культури - член комісії;
Рибалко Петро Федорович, д.пед.н., доцент кафедри теорії та методики
фізичної культури - член комісії;
спеціальність 025 Музичне мистецтво
Зав’ялова Ольга Костянтинівна, д.мист., професор, завідувач кафедри
образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології- голова комісії;
Довжинець Інна Георгіївна, к.мист., доцент кафедри образотворчого мистецтва,
музикознавства та культурології - член комісії;
Єрьоменко Андрій
Юрійович, к.мист., старший
викладач кафедри
образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології - член комісії;
спеціальність 035 Філологія
(Українська література)
Горболіс Лариса Михайлівна, д.філол.н., професор кафедри української мови і
літератури - голова комісії;
Захарова Валентина Анатоліївна, к.пед.н., доцент кафедри української мови і
літератури - член комісії;
Кириленко Надія Іванівна, к.філол.н., доцент кафедри української мови і
літератури - член комісії;

Сі

спеціальність 051 Економіка
Кудріна Ольга Юріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри бізнес-економіки та
адміністрування - голова комісії;
Божкова Вікторія Вікторівна, д.е.н., професор кафедри бізнес-економіки та
адміністрування - член комісії;
Башук Тетяна Олександрівна, к.е.н., старший викладач кафедри бізнесекономіки та адміністрування - член комісії;
спеціальність 091 Біологія
Шейко Віталій Ілліч, д.б.н., професор, професор кафедри біології людини і
тварин - голова комісії;
Говорун Олександр Володимирович, к.б.н., доцент, завідувач кафедри біології
людини і тварин - член комісії; .
Латіна Ганна Олександрівна, к.б.н., доцент кафедри медико-біологічних основ
фізичної культури - член комісії;
спеціальніст ь 281 Публічне управління та адміністрування
Соколенко Людмила Федорівна, к.е.н., доцент кафедри бізнес-економіки та
адміністрування - голова комісії;
Мартиненко Володимир Олександрович, к.держ.упр., доцент кафедри бізнесекономіки та адміністрування - член комісії;
Есмамов Олексій Миколайович, к.е.н., старший викладач кафедри бізнесекономіки та адміністрування - член комісії;
іноземна мова (англійська) для пемовннх спеціальностей
Коваленко Андрій Миколайович, к.філол.н., доцент кафедри германської
філології - голова комісії;
Клочко Лариса Іванівна, к.філол.н., доцент, завідувач кафедри практики
англійської мови - член комісії;
Теренко Олена Олексіївна, к.пед.н., доцент кафедри практики англійської мови
- член комісії;
іноземна мова (німецька) для пемовннх спеціальностей
Школяренко Віра Іванівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри германської
філології - голова комісії;
Оробінська Руслана Володимирівна, к.філол.н., старший викладач кафедри
германської філології - член комісії;
Христенко Оксана Сергіївна, к.філол.н., доцент кафедри германської філології
- член комісії;
іноземна мова (французька) для пемовннх спеціальностей
Божко Ірина Сергіївна, к.філол.н., старший викладач кафедри теорії та
практики романо-германських мов - голова комісії;

Боряк Надія Олексіївна, старший викладач кафедри теорії та практики романогерманських мов - член комісії;
Кінжегулова Наталія Володимирівна, викладач кафедри теорії та практики
романо-германських мов - член комісії;
українська мова для іноземних громадян
Семеног Олена Миколаївна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри української
мови і літератури - голова комісії;
Герман Вікторія Василівна, к.філол.н., доцент кафедри української мови і
літератури - член комісії;
Громова Наталія Василівна, к.пед.н., доцент кафедри української мови і
літератури - член комісії.
2. Бухгалтерії університету (Король А.ГІ.) провести оплату робочого часу
науково-педагогічних працівників відповідно до табеля оплати навчальної
роботи з погодинного фонду.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науковопедагогічної роботи Шейка В.І.
Підстава: рішення приймальної комісії від 25 січня 2021 р., протокол № 1.
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