
 

Протокол № 8 

засідання приймальної комісії 

КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

 

31.07.2018 р. 

 

Голова приймальної комісії: Нікітін Ю.О. 

Відповідальний секретар приймальної комісії: Павленко І.М. 

 
Присутні: Нікітін Ю.О. – доктор історичних наук, ректор інституту; Павленко І.М. – 

старший викладач кафедри освітніх та інформаційних технологій, 

відповідальний секретар приймальної комісії; Захарова І.О. – кандидат 

педагогічних наук, доцент, декан факультету підвищення кваліфікації та 

перепідготовки; Зосименко О.В. - кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри педагогіки та інноваційних технологій; Вознюк А.В. – 

кандидат психологічних наук, завідувач кафедри психології, доцент кафедри; 

Чижиченко Н. М. – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 

психології; Кулик Н. А. – старший викладач кафедри психології; Перлик В.В. - 

старший викладач кафедри державного управління та педагогічного 

менеджменту, голова профспілкового комітету, член комісії; Гаврилюк М.С. – 

методист навчального відділу, уповноважена особа приймальної комісії з 

питання прийняття та розгляду електронних заяв; Радько  Т.Ю. – студентка І 

курсу спеціальності Психологія денної форми навчання, представник органів 

студентського самоврядування. 

 

 

Порядок денний  

 

Про  зарахування  студентами 1 курсу  денної та заочної форм навчання за 

спеціальністю 053 Психологія (спеціалізація Практична психологія) за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. 

 

СЛУХАЛИ: Павленко І.М., секретаря приймальної комісії, про рекомендації 

до зарахування  абітурієнтів денної та заочної форм навчання за 

спеціальністю 053 Психологія (спеціалізація Практична психологія) за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб у 2018 році.  

 

 

УХВАЛИЛИ: 

Зарахувати  студентами 1 курсу  денної та заочної форм навчання за 

спеціальністю 053 Психологія (спеціалізація Практична психологія) за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб: 

  

Денна форма навчання: 

 

1. Трофименко Світлана Володимирівна (287,2 бали) 



2. Леонідова Тетяна Олексіївна (302 бали) 

3. Почома Анна Андріївна (272,8 балів) 

4. Аріф Софія Саіфалдінівна (331,4 бали) 

5. Григор’єва Інна Вадимівна (411 балів) 

6. Кузнєцов Олексій Сергійович (282,8 балів) 

 

Заочна форма навчання: 

 

1. Калімуліна Наталія Валеріївна (237 балів) 

2. Новак Дар’я  Юріївна (356 балів) 

3. Непийвода Анастасія  Вікторівна (280 балів) 

4. Давиденко Дар’я Олександрівна (396,2 бали) 

5. Костенко Світлана Федорівна (265,7 балів) 

 

 

 

Голова приймальної комісії     Ю.О. Нікітін 

 

Відповідальний секретар     І.М.Павленко  

 
 


