
Протокол № 5 

засідання приймальної комісії 

КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

 

13.06.2018 р. 

 

Голова приймальної комісії: Нікітін Ю.О. 

Відповідальний секретар приймальної комісії: Павленко І.М. 

 
Присутні: Нікітін Ю.О. – доктор історичних наук, ректор інституту; Грицай С.М. – 

кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи; 

Панченко С.М. – кандидат психологічних наук, доцент, проректор з  науково-

педагогічної та навчальної роботи;  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; Удовиченко І.В. - кандидат 

педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи; 

Зосименко О.В. - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

педагогіки та інноваційних технологій; Вознюк А.В. – кандидат психологічних 

наук, завідувач кафедри психології, доцент кафедри; Кудінов Д.В. – доктор 

історичних наук, доцент, професор кафедри професійної освіти та 

менеджменту; 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 внесення змін до наказу від 14.05.18 року № 64-ОД «Про затвердження 

складу фахових атестаційних та апеляційної комісій на 2018 рік» 

 

 СЛУХАЛИ: Павленко І.М., відповідального секретаря приймальної комісії,  

на підставі службової записки завідувача кафедри професійної освіти та 

менеджменту Зосименко О.В., вивести  кандидата педагогічних наук, 

доцента, доцента кафедри професійної освіти та менеджменту В.Б. 

Харламенко зі складу фахової атестаційної комісії Освітні, педагогічні науки, 

спеціалізація «Педагогіка вищої школи», натомість ввести кандидата 

педагогічних наук, старшого викладача кафедри соціально-гуманітарної 

освіти С.В. Драновську. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Внести зміни в наказ від 14.05.18 року № 64-ОД «Про затвердження 

складу фахових атестаційних та апеляційної комісій на 2018 рік»  



2. Вивести кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри 

професійної освіти та менеджменту В.Б. Харламенко зі складу фахової 

атестаційної комісії Освітні, педагогічні науки, спеціалізація «Педагогіка 

вищої школи»,натомість ввести кандидата педагогічних наук, старшого 

викладача кафедри соціально-гуманітарної освіти С.В. Драновську. 

 

 

Голова приймальної комісії      Ю.О. Нікітін 

 

Відповідальний секретар      І.М.Павленко  

 
 


