
МІНІС ТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Глухівський національний педагогічний університет імені Олексаїздра Довженка

НАКАЗ

08.11.202 1 м. Глухів __________________________ №403

Про складання державної атестації 
здобувачами освіти ОС «Магістр» 
у 2021-2022 н.р.

На виконання статті 6 Закону України «Про вищу освіту», відповідно до положень 
«Про організацію освітнього процесу в Глухівському НПУ ім.О.Довженка», «Про 
екзаменаційну комісію у Глухівському НПУ ім.О.Довженка» та з метою встановлення 
відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти ОС «Магістр» рівня та обсягу знань, 
умінь, інших компетентностей вимогам освітньої програми
НАКАЗУЮ:
1. Призначити головами екзаменаційних комісій з перевірки підготовки фахівців ОС «Магістр» 

та присвоєння їм рівня вищої освіти (на підставі рішення вченої ради університету від
20.10.2021 року, протокол №3) з 01.12.2021 по 31.12.2021:

014 Середня освіта (Фізична культура)
Шкуру Володимира Михайловича -  вчителя фізичної культури вищої категорії Бистрицької 
гімназії Кролевецької міської ради.

2. Затвердити склад екзаменаційних комісій для захисту магістерських робіт, прийому державних 
екзаменів у здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» денної і заочної форм 
навчання 2021-2022 навчального року:

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

Денна, заочна форми навчання 
Захист магістерських робіт (62-1МДО, 62-2МДО, 30-62МД гр.)

1. Гриценко Л.Я. -  вихователь-методист дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Журавка» 
Глухівської міської ради, голова комісії.

2. Куліш І.Д. -  канд. пед. наук, доцент, декан факультету, заступник голови комісії.
3. Курок О.І. -  доктор ісгор. наук, професор кафедри дошкільної педагогіки і психології, член комісії.
4. Загородня Л.П. -  доктор пед. наук, доцент, завкафедри дошкільної педагогіки і психології, член комісії.
5. Тітаренко С.А. -  канд. пед. наук, доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології, член комісії.
6. Корякіна І.В. -  канд. пед. наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти, член комісії.
7. Микита Н.Г. -  ст. лаборант кафедри дошкільної педагогіки і психології, секретар.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА)
Денна, заочна форми навчання 

Захист магістерських робіт (6М2-ФК, 63М2-ФКгр.)
1. Шкура В.М. -  вчитель фізичної культури вищої категорії Бистрицької гімназії Кролевецької 

міської ради, голова комісії.
2. Куліш І.Д. -  канд. пед. наук, доцент, декан факультету, заступник голови комісії.
3. Курілова В.І. -  канд. біол. наук, професор, завкафедри теорії і методики фізвиховання, член комісії.
4. Синіговець В.І. -  канд. пед. наук, доцент кафедри теорії і методики фізвиховання, член комісії.
5. Бугенко Г.О. -  канд. наук з фіз. вих. і споріу, доцент кафедри теорії і метод ики фізвиховання, член комісії.
6. Гердг М.В. -  ст. лаборант кафедри теорії і методики фізвиховання, секретар.



НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА 

Денна, заочна форми навчання 
Комплексний кваліфікаційний екзамен Ь педагогіки вищої школи 

й фахових методик початкової освіти (60М2-П0гр.)
1. Дука О.А. -  вчитель початкових класів, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Глухівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів №1 Глухівської міської ради, тренер-педагог 
Нової української школи, голова комісії.

2. Шерудило А.В. -  канд. пед. наук, ст. викладач, директор інституту, заступник голови комісії.
3. Бірюк ЛЯ. -  доктор пед наук, професор, завкафедри пед агогіки і психології початкової освіта, член комісії.
4. Собко В.О. -  канд. пед. наук, доцент кафедри теорії і методики початкової освіти, член комісії.
5. НепомняшдГ.І.-канд. пед. наук, ст. викладач кафедри теорії і методики початкової освіти, член комісії.
6. Ткачук І.П. -  ст. лаборант кафедри педагогіки і психології початкової освіти, секретар.

Комплексний кваліфікаційний екзамен Ь педагогіки вищої школи 
й фахових методик початкової освіти (61М2-ПОгр.)

1. Терещенко В.М. -  вчитель вищої категорії, вчитель-методист початкових класів Глухівської 
загальноосвітньої школи І-Ш ступенів №1 Глухівської міської ради, голова комісії.

2. Шерудило А.В. -  канд. пед. наук, ст. викладач, директор інституту, заступник голови комісії.
3. Гречаник Н.І.-доктор пед наук, доцент кафедри педагогіки і психології початкової освіти, член комісії.
4. Вишник О.О. -  канд. пед. наук, доцент кафедри теорії і методики початкової освіти, член комісії.
5. Мозуль І.В. -  канд. пед. наук, ст. викладач кафедри теорії і методики початкової освіти, член комісії.
6. Колосова А.О. -  ст. лаборант кафедри теорії і методики початкової освіти, секретар.

Комплексний кваліфікаційний екзамен із педагогіки вищої школи 
й фахових методик початкової освіти (60М2-П0(з) гр.)

1. Дука О.А. -  вчитель початкових класів, заступник директора з навчально-виховної роботи 
Глухівської загальноосвітньої школи І-ПІ ступенів №1 Глухівської міської ради, тренер-педагог 
Нової української школи, голова комісії.

2. Шерудило А.В. -  канд. пед. наук, ст. викладач, директор інституту, заступник голови комісії.
3. Бірюк ЛЯ. -  доктор пед. наук, професор, завкафедри педагогіки і психології початкової освіти, член комісії.
4. Собко В.О. -  канд. пед. наук, доцент кафедри теорії і методики початкової освіти, член комісії'.
5. Непомняща Г.І. -  канд пед. наук, ст. викладач кафедри теорії' і методики початкової освіти, член комісії.
6. Колосова А.О. -  ст. лаборант кафедри теорії і методики початкової освіти, секретар.

Захист магістерських робіт (60М2-П0 гр.)
1. Дука О.А. -  вчитель початкових класів, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Глухівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів №1 Глухівської міської ради, тренер-педагог 
Нової української школи, голова комісії.

2. Шерудило А.В. -  канд. пед. наук, ст. викладач, директор інституту, заступник голови комісії.
3. Вашуленко МС. -  доктор пед. наук, професор кафедрі теорії і методики початкової освіти, член комісії
4. Бірюк ЛЯ. -  доктор пед. наук, професор, завкафедри педагогіки і психології' початкової освіта, член комісії.
5. Пінчук І.О.—доктор пед. наук, доцент, завкафедри теорії' і методики початкової освіти, член комісії'.
6. Ткачук І.П. -  ст. лаборант кафедри педагогіки і психології початкової освіти, секретар.

Захист магістерських робіт (61М2-ІЮ гр.)
1. Терещенко В.М. -  вчитель вищої категорії, вчитель-методист початкових класів Глухівської 

загальноосвітньої школи І-Ш ступенів №1 Глухівської міської ради, голова комісії.
2. Шерудило А.В. -  канд. пед. наук, ст. викладач, директор інституту, заступник голови комісії.
3. Собко В.О. -  канд. пед. наук, доцент кафедри теорії і методики початкової освіти, член комісії'.
4. Гречаник Н І -  доктор пед наук, доцент кафедри педагогіки і психології початкової освіти, член комісії
5. Вишник 0 .0 . -  канд. пед. наук, доцент кафедри теорії' і метод ики початкової освіти, член комісії.
6. Колосова А.О. -  ст. лаборант кафедри теорії і методики початкової освіти, секретар.

2



Захист магістерських робіт (60М2-П0(з) гр.)
1. Дука О.А. -  вчитель початкових класів, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Глухівської загальноосвітньої школи І-ПІ ступенів №1 Глухівської міської ради, тренер-педагог 
Нової української школи, голова комісії.

2. Шерудило А.В. -  канд. пед. наук, ст. викладач, директор інституту, заступник голови комісії.
3. Вашуленко М.С. -  доктор пед. наук, професор кафедри теорії і метод ики початкової освіти, чпен комісії
4. Бірок Л Я  -  доктор пед. наук, професор, завкафедри педагогіки і психології початкової освіта, член комісії.
5. Пшчук І.О.- доктор пед. наук, доцент, завкафедри теорії і методики початкової освіти, член комісії.
6. Колосова А.О. -  ст. лаборант кафедри теорії і методики початкової освіти, секретар.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 МЕНЕДЖМЕНТ 
Заочна форма навчання 

Захист магістерських робіт (62М-УНЗ(з) гр.)
1. Стрельцова В.В. -  заступник з виховної роботи Комунального закладу Сумської обласної ряди 

Глухівськош ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою, голова комісії.
2. Луценко Г.В. -  доктор пед. наук, професор, завкафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та 

менеджменту, член комісії, заступник голови комісії.
3. Біліченко П.Г. -  канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та 

менеджменту, член комісії.
4. Зінченко В.П. -  канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та 

менеджменту, член комісії.
5. Тригубенко Л.М. -  провідний фахівець деканату ННІ Педагогіки і психології, секретар.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 053 ПСИХОЛОГІЯ 
Денна, заочна форми навчання 

Захист магістерських робіт (6М2-П, 60М2-П гр.)
1. Сокол А.О. -  практичний психолог, соціальний педагог Глухівської загальноосвітньої школи І-Ш 

ступенів №2 Глухівської міської ради, голова комісії.
2. Шерудило А.В. -  канд. пед. наук, ст. викладач, директор інституту, заступник голови комісії.
3. Тюльпа Т.М. -  доктор пед. наук, доцент кафедри педагогіки, психологи', соціальної роботи та 

менеджменту, член комісії.
4. Зінченко О.В. -  канд. психол. наук, ст. викладач кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та 

менеджменту, член комісії.
5. Рябко Ю.В. -  асистент кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та менеджменту, член комісії.
6. Шумишна ЛВ. -  ст. лаборант кафедри педагогіки, психології̂  соціальної роботи та менеджменіу, секретар.

Комплексний екзамен з «Соціальноїроботи» (6М2-П гр.)
1. Сокол А.О. -  практичний психолог, соціальний педагог Глухівської загальноосвітньої школи І-ПІ 

ступенів №2 Глухівської міської ради, голова комісії.
2. Шерудило А.В. -  канд. пед. наук, ст. викладач, директор інституту, заступник голови комісії.
3. Тюльпа Т.М. -  доктор пед. наук, доцент кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та 

менеджменіу, член комісії.
4. Єгорова К.Г. -  канд. пед. наук, ст. викладач кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та 

менеджменту, член комісії.
5. Журавель А.В. -  канд. психол. наук, сг. викладач кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та 

менеджменту, член КОМІСІЇ.
6. Шумиліна Л.В. -  ст. лаборант кафедри педагогіки, психології, соц іальної роботи та менеджменіу, сеіфетар.

Комплексний екзамен з «Сощальноїроботи» (60М2-П гр.)
1. Сокол А.О. -  практичний психолог, соціальний педагог Глухівської загальноосвітньої школи І-Ш 

ступенів №2 Глухівської міської ради, голова комісії.
2. Шерудило А.В. -  канд. пед. наук, ст. викладач, директор інституту, заступник голови комісії.
3. Тюльпа Т.М. -  доктор пед. наук, доцент кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та 

менеджменту, член комісії.
4. Єгорова К.Г. -  канд. пед. наук, ст. викладач кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та 

менеджменту, член комісії.
5. Зінченко О.В. -  канд. психол. наук, ст. викладач кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та 

менеджменіу, член комісії.
6. Шумишна ЛВ. -  ст. лаборант кафедри педагогіки, психолог  ̂соціальної роботи та менеджменту, секретар.

З



НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ІСТОРІЇ 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА)

Денна, заочна форми навчання 
Захист магістерських робіт (61-2У, 40-61-2У гр.)

1. Кабанова О.О. -  учитель вищої категорії, старший учитель Комунального закладу Сумської обласної 
ради Глухівського ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою, голова комісії.

2. Чумаченко 0 . А. — канд. істор. наук, доцент, директор інституту, заступник голови комісії.
3. Новиков А.О. — доктор філол. наук, професор, завкафедри української мови, літератури та 

методики навчання, член комісії.
4. Лучкіна Л.В. — канд. пед. наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики 

навчання, член комісії.
5. Гоголь Н.В. -  канд. пед. наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, 

член комісії.
6. Лісневська І. А. -  сг. лаборант кафедри української мови, літератури та методики навчання, секретар.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА) 
Захист магістерських робіт (62-2А, 40-62-2А гр.)

1. Пугачова О.Л. — вчитель вищої категорії, учитель англійської мови Глухівської загальноосвітньої 
школи І-Ш ступенів №1 Глухівської міської ради, голова комісії.

2. Чумаченко О. А. -  канд. істор. наук, доцент, директор інституту, заступник голови комісії.
3. Лавриченко Н.М. -  доктор пед. наук, професор кафедри іноземних мов та методики викладання, 

член комісії.
4. Мілютіна О.К. -  канд. пед. наук, доцент кафедри іноземних мов та методики викладання, член комісії.
5. Скоробагата О.М. -  канд. пед. наук, ст. викладач кафедри іноземних мов та методики викладання, 

член комісії.
6. Кушнєрьова М.О. -  канд. філол. наук, ст. викладач кафедри іноземних мов та методики викладання, член 

комісії.
7. Станицька К.С. -  ст. лаборант кафедри іноземних мов та методики викладання, секретар.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІСТОРІЯ)
Захист магістерських робіт (64-2140-64-21гр.)

1. Обуховський С.І. -  вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист Сварківської філії 
опорного закладу освіти Шалигинської селищної ради «ІПалигинська загальноосвітня школа І-Ш 
ступенів», голова комісії.

2. Чумаченко О.А. -  канд. істор. наук, доцент, директор інституту, заступник голови комісії.
3. Гриценко А.П. -  доктор істор. наук, ст. викладач, завкафедри історії, правознавства та методики 

навчання, член комісії.
4. Крижанівський В.М. -  канд. істор. наук, ст. викладач кафедри історії, правознавства та методики 

навчання, член комісії.
5. Слінченко Л.В. -  канд. політ, наук, доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання, 

член комісії.
6. Мисник С.О. -  ст. лаборант кафедри історії, правознавства та метод ики навчання, секретар комісії'.

Комплексний екзамен із суспільствознавчих дисциплін (64-21,40-64-21гр.)
1. Обуховський С.І. -  вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист Сварківської філії' 

опорного закладу освіти Шалигинської селищної ради «ІПалигинська загальноосвітня школа І-ІП 
ступенів», голова комісії.

2. Чумаченко О.А  ̂-  канд. істор. наук, доцент, директор інституту, заступник голови комісії.
3. Заремський М.Й. -  канд. філос. наук, доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання, 

член комісії.
4. Крижанівський В.М. -  канд. істор. наук, ст. викладач кафедри історії, правознавства та методики 

навчання, член комісії.
5. Федоров 1.0. -  асистент кафедри історії', правознавства та методики навчання, член комісії.
6. Мисник С.О. -  ст. лаборант кафедри історії', правознавства та методики навчання, секретар комісії'.
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ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЧНОЇІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ)

Денна, заочна форми навчання 
Захист магістерських робіт (62М-Т, 62М-Тз гр.)

1. Білевщук ЮА. -  вчитель трудового навчання Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№6 Гл>ойвської міської ради, голова комісії.

2. Грудинін Б.О. -  доктор пед. наук, доцент, декан факультету, заступник голови комісії.
3. Курок В.П. -  доктор пед. наук, професор, завкафедри технологічної і професійної освіти, член комісії.
4. Хоруженко Т. А. -  канд, пед. наук, доцент кафедри технологічної і професійної освіти, член комісії.
5. Толмачов В.С. -  канд. техн. наук, сг. викладач кафедри технологічної і професійної освіта, член комісії.
6. Манжара С.В. -  ст. лаборант кафедри технологічної і професійної освіти, секретар.

Комплексний державний екзамен з фахових дисциплін (62М-Т, 62М-Тз гр.)
1. Білевшук Ю А  -  вчитель трудового навчання Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№6 Глухівської міської ради, голова комісії.
2. Грудинін Б.О. -  доктор пед. наук, доцент, декан факультету, заступник голови комісії.
3. Курок В.П. -  доктор пед. наук, професор, завкафедри технологічної і професійної освіти, член комісії.
4. Хоруженко Т А  -  канд. пед. наук, доцент кафедри технологічної і професійної освіти, член комісії.
5. Толмачов В.С. -  канд. техн. наук, сг. викладач кафедри технологічної і професійної освіти, член комісії.
6. Манжара С.В. -  ст. лаборант кафедри технологічної і професійної освіти, секретар.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО, 
ПЕРЕРОБКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ)

Денна, заочна форми навчання 
Захист магістерських робіт (62М-Пр(М), 62М-Пр(М)з гр.)

1. Логінов А.М. -  кандидат сільськогосподарських наук, викладач ВСП «Глухівський агротехнічний 
фаховий коледж Сумського НАУ», голова комісії.

2. Грудинін Б.О. -  доктор пед. наук, доцент, декан факультету, заступник голови комісії.
3. Ковальчук В.І. -  доктор пед. наук, професор, завкафедри професійної освіти та технологій 

сільськогосподарського виробництва, член комісії.
4. Ігнатенко Г.В. -  канд. пед. наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій 

сільськогосподарського виробництва, член комісії.
5. Самусь Т.В. -  канд. пед. наук, ст. викладач кафедри професійної освіти та технологій 

сільськогосподарського виробництва, член комісії.
6. Привалов В.П. -  ст. лаборант кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 

виробництва, секретар.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (БУДІВНИЦТВО ТА ЗВАРЮВАННЯ)
Денна, заочна форми навчання 

Захист магістерських робіт (62М-Пр(Б), 62М-Пр(Б)з гр.)
1. Бірюк В А  -  спеціаліст вищої категорії, викладач Глухівського агротехнічного інституту 

ім.С АКовпака Сумського національного аграрного університету, голова комісії'.
2. Грудинін Б.О. -  доктор пед. наук, доцент, декан факультету, заступник голови комісії.
3. Ссипенко А.Д. -  доктор техн. наук, професор кафедри професійної освіти та комп’ютерних 

технологій, член комісії.
4. Бондаренко М.І. -  канд. пед. наук, доцент кафедри професійної освіти та комп’ютерних 

технологій, член комісії.
5. Хоменко О.Г. -  канд. пед. наук, ст. викладач, завкафедри професійної освіти та комп’ютерних 

технологій, член комісії.
6. Шарапова О.О. -  ст. лаборант кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій, секретар.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА 
(ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)

Денна форма навчання 
Захист магістерських робіт (62М-Пр(К) гр.)

1. Сакунова Ю.Б. -  викладач професійно-практичної підготовки Державного професійно- 
технічного навчального закладу «Конотопське професійно-технічне училище», голова комісії.

2. Грудинін Б.О. -  доктор пед. наук, доцент, декан факультету, заступник голови комісії.
3. Васенок Т.М. -  канд. пед. наук, доцент кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій, 

член комісії.
4. Маринченко І.В. -  канд. пед. наук, ст. викладач кафедри професійної освіти та комп’ютерних 

технологій, член комісії.
5. Шарапова О.О. -  ст. лаборант кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій, секретар.
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ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇІФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇОСВІТИ 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ)

Денна, заочна форми навчання 
Захист магістерських робіт (62М-Б, 50-621М-БЗ гр.)

1. Конопля О.С. — психолог Комунальної установи «Центр професійного розвитку» Глухівської 
міської ради, вчитель біології вищої кваліфікаційної категорії Некрасівськош НВК: ДНЗ-ЗОШI- 
Ш ступенів Глухівської міської ради, голова комісії.

2. Коренева І.М. -  доктор пед. наук, доцент, декан факультету, заступник голови комісії.
3. Горшкова Л.М. -  доктор с.-г. наук, професор, завкафедри біології та основ сільського 

господарства, член комісії.
4. Рудишин С.Д. -  доктор пед. наук, професор, завкафедри теорії і методики викладання 

природничих дисциплін, член комісії.
5. Полякова А.С. -  канд. біол. наук, ст. викладач кафедри теорії і методики викладання природничих 

дисциплін, член комісії.
7. Бурчак Л  В.—канд. пед. наук, доцент кафедри біології та основ сільського господарства, член комісії.
8. Маслюк І.К. -  ст. лаборант кафедри теорії і методики викладання природ ничих дисциплін, секретар.

Біологія, основи здоров’я та методики їх навчання (62М-Б, 50-621М-БЗ гр.)
1. Конопля О.С. -  психолог Комунальної установи «Центр професійного розвитку» Глухівської 

міської ради, вчитель біології вищої кваліфікаційної категорії Некрасівськош НВК: ДНЗ-ЗОШ I- 
ПІ ступенів Глухівської міської ради, голова комісії.

2. Коренева І.М. -  доктор пед. наук, доцент, декан факультету, заступник голови комісії.
3. Горшкова Л.М. -  доктор с.-г. наук, професор, завкафедри біології та основ сільського 

господарства, член комісії.
4. Рудишин С.Д. -  доктор пед. наук, професор, завкафедри теорії і методики викладання 

природничих дисциплін, член комісії.
5. Полякова А.С. -  канд. біол. наук, ст. викладач кафедри теорії і методики викладання природничих 

дисциплін, член комісії.
6. Бурчак Л  В. -  канд. пед. наук, доцент кафедри біології та основ сільського господарства, член комісії.
7. Маслюк І.К. -  ст. лаборант кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін, секретар.

Природознавство та методика навчання природознавства (62М-Б, 50-621М-БЗ гр.)
1. Конопля О.С. -  психолог Комунальної установи «Центр професійного розвитку» Глухівської 

міської ради, вчитель біології вищої кваліфікаційної категорії Некрасівськош НВК: ДНЗ-ЗОШ I- 
ПІ ступенів Глухівської міської ради, голова комісії.

2. Коренева І.М. -  доктор пед. наук, доцент, декан факультету, заступник голови комісії.
3. Горшкова Л.М. -  доктор с/г наук, професор, завкафедри біології та основ сільського господарства, 

член комісії.
4. Рудишин С.Д. -  доктор пед. наук, професор, завкафедри теорії і методики викладання 

природничих дисциплін, член комісії.
5. Хлонь Н.В. -  канд. пед. наук, доцент кафедри теорії і методики викладання природничих 

дисциплін, член комісії.
6. Бурчак ЛВ. -  канд. пед. наук, доцент кафедри біології та основ сільського господарства, член комісії.
7. Маслюк ОС -  ст. лаборант кафедри теорії і метод ики викладання природ ничих дисциплін, секретар.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МАТЕМАТИКА)
Денна, заочна форми навчання 

Захист магістерських робіт (62М-М, 50-62М-М гр.)
1. Каганцова Т.М. -  доктор філософії, директор Комунальної установи «Центр професійного розвитку 

пед агогічного працівника» Глухівської міської ради, голова комісії.
2. Коренева І.М. -  доктор пед. наук, доцент, декан факультету, заступник голови комісії'.
3. Кугай Н.В. -  доктор пед. наук, доцент кафедри фізико-математичної освіти та інформатики, член 

комісії'.
4. Бурчак С.О. -  канд. пед. наук, доцент кафедри фізико-магемагачної освіти та інформатики, член комісії'.
5. Заїка О.В. -  канд. пед. наук, ст. викладач кафедри фізико-математичної освіти та інформатики, 

член комісії'.
6. Максименко Л.В. -  ст. лаборант кафедри фізико-математичної освіти та інформатики, секретар.
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Математика і методика навчання математики (62М-М, 50-62М-М гр.)
Каганцова Т.М. -  доктор філософії, директор Комунальної установи «Центр професійного розвитку 
педагогічного працівника» Глухівської міської ради, голова комісії.
Коренева І.М. -  доктор пед. наук, доцент, декан факультету, заступник голови комісії.
Кутай Н.В. -  доктор пед. наук, доцент кафедри фізико-математичної освіти та інформатики, член комісії. 
Бурчак С.О. -  канд. пед. наук, доцент кафедрі фізико-матемаїичної освіти та інформатики, член комісії. 
Заїка ОБ. — канд. пед. наук, ст. викладач кафедри фізико-математичної освіти та інформатики, 
член комісії.
Максименко Л.В. -  ст. лаборант кафедри фізико-математичної освіти та інформатики, секретар.

Інформатика і методика навчання інформатики (62М-М, 50-62М-М гр.)
Каганцова Т.М. — доктор філософії, директор Комунальної установи «Центр професійного розвитку 
педагогічного працівника» Глухівської міської ради, голова комісії.
Коренева І.М. -  доктор пед. наук, доцент, декан факультету, заступник голови комісії.
Кухарчук Р.П. -  канд. пед. наук, доцент, завкафедри фізико-математичної освіти та інформатики, 
член комісії.
Бурчак С.О. -  канд. пед. наук, доцент кафедри фізико-матемаїичної освіти та інформатики, член комісії. 
Рябко А.В. -  канд. пед. наук, ст. викладач кафедри фізико-математичної освіти та інформатики, 
член комісії.
Максименко Л.В. -  ст. лаборант кафедри фізико-математичної освіти та інформатики, секретар.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИКА)
Денна форма навчання 

Захист магістерських робіт (62М-Ф гр.)
Маслюк С.М. -  вчитель фізики вищої категорії Глухівської загальноосвітньої школи І-ПІ 
ступенів №3 Глухівської міської ради, голова комісії.
Коренева І.М. -  доктор пед. наук, доцент, декан факультету, заступник голови комісії.
Кухарчук Р.П. -  канд. пед. наук, доцент, завкафедри фізико-математичної освіти та інформатики, 
член комісії.
Рябко А.В. -  канд. пед. наук, ст. викладач кафедри фізико-математичної освіти та інформатики, 
член комісії.
Шелудько В.І. — канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізико-математичної освіти та інформатики, 
член комісії.
Максименко Л.В. -  ст. лаборант кафедри фізико-математичної освіти та інформатики, секретар.

Фізика і методика її викладання (62М-Фгр.)
Маслюк С.М. -  вчитель фізики вищої категорії Глухівської загальноосвітньої школи І-Ш 
ступенів №3 Глухівської міської ради, голова комісії.
Коренева І.М. -  доктор пед. наук, доцент, декан факультету, заступник голови комісії.
Кухарчук Р.П. -  канд. пед. наук, доцент, завкафедри фізико-математичної освіти та інформатики, 
член комісії.
Рябко А.В. -  канд. пед. наук, ст. викладач кафедри фізико-математичної освіти та інформатики, 
член комісії.
Шелудько В.І. -  канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізико-математичної освіти та інформатики, 
член комісії.
Максименко Л.В. -  ст. лаборант кафедри фізико-математичної освіти та інформатики, секретар.

Інформатика і методика навчання інформатики (62М-Ф гр.)
Маслюк С.М. -  вчитель фізики Глухівської загальноосвітньої школи І-ІП ступенів №3 Глухівської 
міської ради, голова комісії.
Коренева І.М. -  доктор пед. наук, доцент, декан факультету, заступник голови комісії.
Кухарчук Р.П. -  канд. пед. наук, доцент, завкафедри фізико-математичної освіти та інформатики, 
член комісії.
Бурчак С.О. -  канд. пед. наук, доцент кафедри фізико-матемаїичної освіти та інформатики, член комісії. 
Рябко А.В. -  канд. пед. наук, ст. викладач кафедри фізико-математичної освіти та інформатики, 
член комісії.
Максименко Л.В. -  ст. лаборант кафедри фізико-математичної освіти та інформатики, секретар.

В. о. ректора Галина КУЗНЕЦОВА



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

НАКАЗ

03.12.2021________________  м. Глухів___________________________ №448

Про складання державної атестації 
здобувачами освіти у 2021-2022 н.р.

На виконання статті 6 Закону України «Про вишу освіту», відповідно до положень «Про 
організацію освітнього процесу в Глухівському НПУ ім.О.Довженка», «Про екзаменаційну 
комісію у Глухівському НПУ ім.О.Довженка» та з метою встановлення відповідності засвоєних 
здобувачами вищої освіти ОС «Бакалавр», «Магістр» рівня та обсягу знань, умінь, інших 
компетентностей вимогам освітньої програми
НАКАЗУЮ:
1. У зв’язку із поновленням до складу здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» денної форми 

навчання факультету технологічної і професійної освіти Шовикова В.В. (наказ №115-СТ від
11.10.2021) затвердити склад екзаменаційної комісії:

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО, 

ПЕРЕРОБКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
ТА ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ)

Професійна педагогіка та методика професійного навчання (45-Пр(М) гр.)
1. Логінов А.М. -  кандидат сільськогосподарських наук, викладач ВСП «Глухівський агротехнічний 

фаховий коледж Сумського НАУ», голова комісії.
2. Грудинін Б.О. -  доктор пед. наук, доцент, декан факультету технологічної і професійної освіти, 

заступник голови комісії.
3. Ковальчук В.І. -  доктор пед. наук, професор, завкафедри професійної освіти та технологій 

сільськогосподарського виробництва, член комісії.
4. Ігнатенко Г.В. -  канд. пед. наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій 

сільськогосподарського виробництва, член комісії.
5. Самусь Т.В. -  канд. пед. наук, ст. викладач кафедри професійної освіти та технологій 

сільськогосподарського виробництва, член комісії.
6. Привапов В.П. -  ст. лаборант кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 

виробництва, секретар.

2. У зв’язку із поновленням до складу здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» денної форми 
навчання Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Шевченко Ю.О. (наказ №125- 
СТ від 18.11.2021), Кривошеєвої В.В. (наказ №129-СТ від 30.11.2021):

2.1. Затвердити склад екзаменаційних комісій:
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 МЕНЕДЖМЕНТ 
Захист магістерських робіт (62М-УНЗ гр.)

1. Стрельцова В.В. -  заступник з виховної роботи Комунального закладу Сумської обласної ради 
Глухівськош ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою, голова КОМІСІЇ.

2. Луценко Г.В. -  доктор пед. наук, професор, завкафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та 
менеджменту, член комісії, заступник голови КОМІСІЇ.

3. Біліченко П.Г. -  канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та 
менеджменту, член комісії.

4. Зінченко В.П. -  канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та 
менеджменту, член комісії.

5. Тригубенко Л.М. -  провідний фахівець деканату ННІ Педагогіки і психології, секретар.



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА 
Захист магістерських робіт (6М2-СР гр.)

1. Овсянко О.М. -  соціальний педагог Глухівської загальноосвітньої школи І-ІП ступенів №1 
Глухівської міської ради, голова комісії.

2. Шерудило А.В. -  канд. пед. наук, ст. викладач, директор НШ Педагогіки і психології, заступник 
голови комісії.

3. Тюльпа Т.М. -  доктор пед. наук, доцент кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та 
менеджменту, член комісії.

4. Єгорова К.Г. -  канд. пед. наук, ст. викладач кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та 
менеджменту, член комісії.

5. Рябко Ю.В. -  асистент кафедри пед агогіки, психології, соціальної роботи та менеджменту, член комісії.
6. Шумипіна ЛВ. -ст. лаборант кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та менеджменту, секретар.

Комплексний екзамен з «Психології» (6М2-СРгр.)
1. Овсянко О.М. -  соціальний педагог Глухівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів №1 

Глухівської міської ради, голова комісії.
2. Шерудило А.В. -  канд. пед. наук, ст. викладач, директор НШ Педагогіки і психології, заступник 

голови комісії.
3. Журавель А.В. -  канд. психол. наук, ст. викладач кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та 

менеджменту, член комісії.
4. Зінченко О.В. -  канд. психол. наук, ст. викладач кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та 

менеджменту, член комісії.
5. Рябко Ю.В. -  асистент кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та менеджменту, член комісії.
6. Щумиліна ЛВ. -  сг. лаборант кафедри педагогіки, псжології, соціальної роботи та менеджменту, секретар.

2.2. Затвердити рецензентів кваліфікаційних випускних робіт:
Навчально-науковий інститут педагогіки і психології

№ Виконавець Група Тема Керівник Рецензент
Денна форма навчання, спеціальність 073 Менеджмент

1. Шевченко
Ю.О.

6М2-
УНЗ

Офіційно-ділова комунікація в 
системі адміністративно- 
управлінської діяльності 
закладів вищої освіти

Канд. пед. 
наук, доц. 
Кузнецова 

Г.П.

Директор Середино- 
Будського ЗЗСО №1 
Коваленко О.І., канд.. пед. 
наук, сг. викл. каф. укр. 
мови, літ. та мет. навч. ГНПУ 
ім.0 Довженка Корчова О.М.

Денна форма навчання, спеціальність 231 Соціальна робота
2. Кривошеєва

В.В.
62М-

СР
Соціально-педагогічні умови 
формування ціннісних 
орієнтацій учнівської молоді

Доктор пед. 
наук, доц. 
Тюльпа 

Т.М.

Канд. пед. наук, доц. каф. 
теор. і мет. допік, освіти 
ГНПУ ім.0 Довженка 
Корякіна І.В., практ. 
психолог, соціальний педагог 
Глухівської ЗОШ №3 
Яненко А Л.

Підстава: витяг з протоколів засідань вченої ради ННІ 
Педагогіки і психології №9 від 26.10.2021, №10 від 
26.11.2021.

Ректор

/ 
і Олександр КУРОК



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка 

НАКАЗ

13.12.2021_________________м. Глухів______________________ №464

Про внесення змін до наказу 
від 08.11.2021 №403 «Про складання 
державної атестації здобувачами освіти 
ОС «Магістр» у 2021-2022 н.р.»

На виконання статті 6 Закону України «Про вищу освіту», відповідно до 
положень «Про організацію освітнього процесу в Глухівському НПУ 
ім.О. Довженка», «Про екзаменаційну комісію у Глухівському НПУ 
ім.О.Довженка» та з метою встановлення відповідності засвоєних здобувачами 
вищої освіти ОС «Магістр» рівня та обсягу знань, умінь, інших 
компетентностей вимогам освітньої програми
НАКАЗУЮ:

Внести зміни до наказу від 08.11.2021 №403 «Про складання державної 
атестації здобувачами освіти ОС "Магістр" у 2021-2022 н.р.», а саме:

вивести з 09.12.2021 року доцента Бурчака С.О. зі складу екзаменаційних 
комісій для прийому державних екзаменів у студентів факультету природничої 
і фізико-математичної освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Математика), 
014 Середня освіта (Фізика) у зв’язку із його переведенням на посаду 
проректора з науково-педагогічної роботи та змінами у плануванні навчального 
навантаження.

Підстава: службова записка декана 
факультету природничої і фізико- 
математичної освіти Кореневої І.М.

Ректор Олександр КУРОК



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка

НАКАЗ

16.12.2021 м. Глухів №474

Про внесення змін до складу 
екзаменаційних комісій 
ОС «Магістр» у 2021-2022 н.р.

На виконання статті 6 Закону України «Про вищу освіту», відповідно до 
положень «Про організацію освітнього процесу в Глухівському НПУ 
ім.О. Довженка», «Про екзаменаційну комісію у Глухівському НПУ 
ім.О.Довженка» та з метою встановлення відповідності засвоєних здобувачами 
вищої освіти ОС «Магістр» рівня та обсягу знань, умінь, інших 
компетентностей вимогам освітньої програми
НАКАЗУЮ:

Вилучити зі складу екзаменаційної комісії для захисту магістерських робіт 
студентів 62М-Пр(Б), 62МПр(Б)з спеціальності 015 Професійна освіта 
(Будівництво та зварювання) кандидата педагогічних наук, старшого викладача, 
завідувача кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій Хоменка
О.Г. у зв’язку із його відстороненням від роботи з 08.11.2021 року.

Підстава: службова записка декана 
факультету технологічної і 
професійної освіти Грудиніна Б.О.

Ректор Олександр КУРОК



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Глухівський національний педагогічний університет імені Олексавдра Довженка

НАКАЗ

04.01.2022______________________м. Глухів____________________________ №3

Про складання державної атестації 
здобувачами освіти ОС «Магістр» 
у 2021-2022 н.р.

На виконання статті 6 Закону України «Про вищу освіту», відповідно до положень 
«Про організацію освітнього процесу в Глухівському НПУ ім.О.Довженка», «Про 
екзаменаційну комісію у Глухівському НПУ ім.О.Довженка» та з метою встановлення 
відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти ОС «Магістр» рівня та обсягу знань, 
умінь, інших компетентностей вимогам освітньої програми

НАКАЗУЮ:
Затвердити склад екзаменаційних комісій для захисту магістерських робіт, прийому державних 

екзаменів у здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» денної і заочної форм навчання 
2021-2022 навчального року:

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 012 ДОШКІЛЬНА ОСВГГА 

Денна, заочна форми навчання 
Захист магістерських робіт (62-2МДО, 30-62МД гр.)

1. Гриценко ЛЯ. -  вихователь-методист дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Журавка» 
Глухівської міської ради, голова комісії.

2. Куліш І.Д. -  канд. пед. наук, доцент, декан факультету, заступник голови комісії.
3. Курок О.І. -  доктор ісгор. наук, професор кафедри дошкільної пед агогіки і психології, член комісії.
4. Загородня Л.П. -  доктор пед наук, доцент, завкафедри дошкільної педагогіки і психології, член комісії.
5. Тітаренко С.А. -  канд. пед. наук, доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології, член комісії.
6. Корякіна І.В. -  канд. пед. наук, доцент кафедри теорії' і методики дошкільної освіти, член комісії.
7. Микита Н.Г. -  ст. лаборант кафедри дошкільної педагогіки і психології, секретар.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА)
Денна, заочна форми навчання 

Захист магістерських робіт (6М2-ФК, 63М2-ФК гр.)
1. Шкура В.М. -  вчитель фізичної культури вищої категорії' Бистрицької гімназії' Кролевецької 

міської ради, голова комісії'.
2. Куліш І.Д. -  канд. пед. наук, доцент, декан факультету, заступник голови комісії.
3. Курілова В.І. -  канд. біол. наук, професор, завкафедри теорії' і методики фізвиховання, член комісії.
4. Синішвець В.І. — канд. пед. наук, доцент кафедри теорії і методики фізвиховання, член комісії'.
5. Бутенко Г.О. -  канд. наук з фіз. вих. і спорту, доцент кафедри теорії і методики фізвиховання, член комісії.
6. Гердг М.В. -  ст. лаборант кафедри теорії і методики фізвиховання, секретар.



НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА 

Денна, заочна форми навчання 
Комплексний кваліфікаційний екзамен із педагогіки вищої школи 
й фахових методик початкової освіти (61М2-ПО, 60М2-П0(з) гр.)

1. Терещенко В.М. -  вчитель вищої категорії, вчитель-методист початкових класів Глухівської
загальноосвітньої школи І-ПІ ступенів №1 Глухівської міської ради, голова комісії.

2. Шерудило А.В. -  канд. пед. наук, ст. викладач, директор інституту, заступник голови комісії.
3. Бірюк ЛЯ. -  доктор пед наук, професор, завкафедри педагогіки і психології початкової освіти, член комісії.
4. Собко В.О. -  канд. пед. наук, доцент кафедри теорії і методики початкової освіти, член комісії.
5. Непомняща Г.І. -  канд. пед. наук, ст. викладач кафедри теорії і методики початкової освіти, член комісії
6. Колосова А.О. -  ст. лаборант кафедри теорії і методики початкової освіти, секретар.

Захист магістерських робіт (61М2-ПО, 6()М2-ПО(з) гр.)
1. Терещенко В.М. -  вчитель вищої категорії, вчитель-методист початкових класів Глухівської 

загальноосвітньої школи І-ІП ступенів №1 Глухівської міської ради, голова комісії.
2. Шерудило А.В. -  канд. пед. наук, ст. викладач, директор інституту, заступник голови комісії.
3. Вашуленко М.С. -  доктор пед наук, професор кафедри теорії і методики початкової освіти, член комісії.
4. Бірюк ЛЯ. -  доктор пед. наук, професор, завкафедри педагогіки і психології початкової освіти, член комісії
5. Пінчук І.О.—доктор пед. наук, доцент, завкафедри теорії і методики початкової освіти, член комісії.
6. Колосова А.О. -  ст. лаборант кафедри теорії' і методики початкової освіти, секретар.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 МЕНЕДЖМЕНТ 
Заочна форма навчання 

Захист магістерських робіт (62М-УНЗ(з) гр.)
1. Стрельцова В.В. -  заступник з виховної роботи Комунального закладу Сумської обласної ради 

Глухівськош ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою, голова КОМІСІЇ.

2. Шерудило А.В. -  канд. пед. наук, ст. викладач, директор інституту, заступник голови комісії'.
3. Луценко Г.В. -  доктор пед. наук, професор, завкафедри педагогіки, психології, соціальної' роботи та 

менеджменту, член комісії.
4. Біліченко П.Г. -  канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки, психології', соціальної роботи та 

менеджменту, член комісії.
5. Зінченко В.П. -  канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та 

менеджменту, член комісії.
6. Шумиліна ЛВ. -  сг. лаборант кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та менеджменту, секретар.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА 
Заочна форма навчання 

Захист магістерських робіт (60М2-СР гр.)
1. Яненко А.Л. -  соціальний педагог Глухівської загальноосвітньої школи І-ІП ступенів №3 

Глухівської міської ради, голова комісії.
2. Шерудило А.В. -  канд. пед. наук, ст. викладач, директор інституту, заступник голови комісії'.
3. Тюльпа Т.М. -  доктор пед. наук, доцент кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та 

менеджменту, член комісії.
4. Єгорова К.Г. -  канд. пед. наук, ст. викладач кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та 

менеджменту, член комісії.
5. Рябко Ю.В. -  асистент кафедри пед агогіки, психології, соціальної роботи та менеджменту, член комісії'.
6. Шумиліна ЛВ. -сг. лаборант кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та менеджменту, секретар.
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Комплексний екзамен з «Психології» (60М2-СРгр.)
1. Яненко А.Л. -  соціальний педагог Глухівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів №3 

Глухівської міської ради, голова комісії.
2. Шерудило А.В. -  канд. пед. наук, ст. викладач, директор інституту, заступник голови комісії.
3. Журавель А.В. -  канд. психол. наук, ст. викладач кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та 

менеджменіу, член комісії.
4. Зінченко О.В. -  канд. психол. наук, ст. викладач кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та 

менеджменту, член комісії.
5. Рябко ЮБ. -  асистент кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та менеджменіу, член комісії.
6. Шумиліна ЛВ. -сг. лаборант кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та менеджменту, секретар.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 053 ПСИХОЛОГІЯ 
Заочна форма навчання 

Захист магістерських робіт (60М2-П гр.)
1. Габенко Л.І. -  практичний психолог Глухівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів №1 

Глухівської міської ради, голова комісії.
2. Шерудило А.В. -  канд. пед. наук, ст. викладач, директор інституту, заступник голови комісії.
3. Тюльпа Т.М. -  доктор пед. наук, доцент кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та 

менеджменту, член комісії.
4. Зінченко О.В. — канд. психол. наук, ст. викладач кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та 

менеджменту, член комісії.
5. Рябко Ю.В. -  асистент кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та менеджменту, член комісії.
6. Шумиліна ЛВ. -сг. лаборант кафедри педагогіки, психології, соціальної робота та менеджменту, секретар.

Комплексний екзамен з «Соціальноїроботи» (60М2-П гр.)
1. Габенко Л.І. -  практичний психолог Глухівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів №1 

Глухівської міської ради, голова комісії.
2. Шерудило А.В. — канд. пед. наук, ст. викладач, директор інституту, заступник голови комісії.
3. Тюльпа Т.М. -  доктор пед. наук, доцент кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та 

менеджменту, член комісії.
4. Єгорова К.Г. -  канд. пед. наук, ст. викладач кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та 

менеджменту, член комісії.
5. Зінченко О.В. -  канд. психол. наук, ст. виклад ач кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та 

менеджменту, член комісії.
6. Шумиліна ЛВ. -сг. лаборант кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та менеджменту, секретар.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ІСТОРІЇ 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА)

Заочна форма навчання 
Захист магістерських робіт (40-61-2У гр.)

1. Троша Н.В. -  кандидат філологічних наук, заступник директора з науково-методичної роботи, 
учитель української мови і літератури вищої категорії Комунального закладу Сумської обласної ради 
Глухівського ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною під готовкою, голова КОМІСІЇ.

2. Чумаченко О. А. -  канд. істор. наук, доцент, директор інституту, заступник голови комісії.
3. Новиков А.О. — доктор філол. наук, професор, завкафедри української мови, літератури та 

методики навчання, член комісії.
4. Лучкіна Л.В. -  канд. пед. наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики 

навчання, член комісії.
5. Гоголь Н.В. -  канд. пед. наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, 

член комісії.
6. Куценко 0.1. -  ст. лаборант кафедри української мови, літератури та методики навчання, секретар.

З



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА)
Денна форма навчання 

Захист магістерських робіт (62-2А гр.)
1. Гончарова Н.І. -  викладач іноземної мови І категорії ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий 

коледж СНАУ», голова комісії.
2. Чумаченко О.А. -  канд. істор. наук, доцент, директор інституту, заступник голови комісії.
3. Мілютіна О.К. -  канд. пед. наук, доцент, завкафедри іноземних мов та методики викладання, член 

комісії.
4. Скоробагата О.М. -  канд. пед. наук, ст. викладач кафедри іноземних мов та методики викладання, 

член комісії.
5. Кушнєрьова М.О. -  канд. філол. наук, сг. викладач кафедри іноземних мов та метод ики викладання, член 

комісії.
6. Станицька К.С. -  ст. лаборант кафедри іноземних мов та методики викладання, секретар.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІСТОРІЯ)
Заочна форма навчання 

Захист магістерських робіт (40-64-21гр.)
1. Обуховський С.І. -  вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист Сварківської філії 

опорного закладу освіти Шалигинської селищної ради «ІПалигинська загальноосвітня школа І-Ш 
ступенів», голова комісії.

2. Чумаченко О.А. -  канд. істор. наук, доцент, директор інституту, заступник голови комісії.
3. Гриценко А.П. -  доктор істор. наук, ст. викладач, завкафедри історії, правознавства та методики 

навчання, член комісії.
4. Крижанівський В.М. -  канд. істор. наук, ст. викладач кафедри історії, правознавства та методики 

навчання, член комісії.
5. Слінченко Л.В. -  канд. політ, наук, доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання, 

член комісії.
6. Мисник С.О. -  ст. лаборант кафедри історії, правознавства та методики навчання, секретар комісії.

Комплексний екзамен із суспільствознавчих дисциплін (40-64-21гр.)
1. Обуховський С.І. -  вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист Сварківської філії 

опорного закладу освіти Шалигинської селищної ради «Шалигинська загальноосвітня школа І-Ш 
ступенів», голова комісії.

2. Чумаченко О. А. -  канд. істор. наук, доцент, директор інституту, заступник голови комісії.
3. Гриценко А.П. -  доктор істор. наук, ст. викладач, завкафедри історії, правознавства та методики 

навчання, член комісії.
4. Заремський М.Й. -  канд. філос. наук, доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання, 

член комісії.
5. Федоров І.О. -  асистент кафедри історії, правознавства та методики навчання, член комісії.
6. Мисник С.О. -  ст. лаборант кафедри історії, правознавства та методики навчання, секретар комісії.

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ)

Заочна форма навчання 
Захист магістерських робіт (62М-Тз гр.)

1. Білевшук Ю А  -  вчитель трудового навчання Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№6 Глухівської міської ради, голова комісії.

2. Грудинін Б.О. -  доктор пед. наук, доцент, декан факультету, заступник голови комісії.
3. Курок В.П. -  доктор пед. наук, професор, завкафедри технологічної і професійної освіти, член комісії.
4. Хоруженко Т А  -  канд. пед. наук, доцент кафедри технологічної і професійної освіти, член комісії.
5. Толмачов В.С. -  канд. техн. наук, ст. викладач кафедри технологічної і професійної освіти, член комісії.
6. Манжара С.В. -  ст. лаборант кафедри технологічної і професійної освіти, секретар.
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Комплексний державний екзамен з фахових дисциплін (62М-Тз гр.)
1. Білевшук Ю А  -  вчитель трудового навчання Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№6 Глухівської міської ради, голова комісії.
2. Грудинін Б.О. -  доктор пед. наук, доцент, декан факультету, заступник голови комісії.
3. Курок В.П. -  доктор пед. наук, професор, завкафедри технологічної і професійної освіт, член комісії.
4. Хоруженко Т А  -  канд. пед. наук, доцент кафедри технологічної і професійної освіти, член комісії.
5. Толмачов В.С. -  канд. техн. наук, ст. викладач кафедри технологічної і професійної освіти, член комісії.
6. Манжара С.В. -  ст. лаборант кафедри технологічної і професійної освіти, секретар.

СПЕЦІАЛ ЬНІСТЬ 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО, 
ПЕРЕРОБКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГИ)

Заочна форма навчання 
Захист магістерських робіт (62М-Пр(М)з гр.)

1. Чечель В.В. -  д иректор ДГГШЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей», голова комісії.
2. Грудинін Б.О. -  доктор пед. наук, доцент, декан факультету, заступник голови комісії.
3. Ковальчук В.І. -  доктор пед. наук, професор, завкафедри професійної освіти та технологій 

сільськогосподарського виробництва, член комісії.
4. Ігнатенко Г.В. -  канд. пед. наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій 

сільськогосподарського виробництва, член комісії.
5. Самусь Т.В. -  канд. пед. наук, ст. викладач кафедри професійної освіти та технологій 

сільськогосподарського виробництва, член комісії.
6. Привалов В.П. -  ст. лаборант кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 

виробництва, секретар.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (БУДІВНИЦТВО ТА ЗВАРЮВАННЯ)
Денна форма навчання 

Захист магістерськихробіт (62М-Пр(Б) гр.)
1. Рибкіна Г.С. -  викладач спеціальних дисциплін ДПТНЗ «Шосткинське вище професійне 

училище», голова комісії.
2. Грудинін Б.О. -  доктор пед. наук, доцент, декан факультету, заступник голови комісії.
3. Єсипенко А.Д. -  доктор техн. наук, професор кафедри професійної освіти та комп’ютерних 

технологій, член комісії.
4. Бондаренко М.І. -  канд. пед. наук, доцент кафедри професійної освіти та комп’ютерних 

технологій, член комісії.
5. Шарапова О.О. -  ст. лаборант кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій, секретар.
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