Покрокова інструкція зі складання творчих та фахових
вступних випробувань для вступу на спеціальності
Навчально-наукового інституту культури і мистецтв
Сумського державного педагогічного університету імені
А.С. Макаренка
Спеціальність 023 Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація
У 2022 році у ННІ культури і мистецтв здійснюється вступ у
дистанційній (on-line) формі. З програмами вступних випробувань можна
ознайомитись на офіційному сайті Сумського державного педагогічного
університету

імені

А.С.

Макаренка

у

відповідному

розділі:

https://sspu.edu.ua/prohramy-vstupnykh-vyprobuvan-vstup-2022
Для вступу у дистанційній формі (on-line) вам необхідно:
1. Зробити відео-запис рисунку відповідно до вимог, з якими можна
ознайомитися за посиланнями:
1) перший

(бакалаврський)

рівень

вищої

освітиhttps://sspu.edu.ua/images/2022/vstup/programy/1/023_obrazotvorche_mist
та

etstvo_dekorativne_mistetst.pdf

https://sspu.edu.ua/images/2022/vstup/programy/2/023_obrazotvorche_mistectvo_
dekorativne_mistectvo__2aa3d.pdf
2) другий

(магістерський)

рівень

вищої

освіти:

https://sspu.edu.ua/images/2022/vstup/programy/3/023_obrazotvorche_mistetstvo_
dekorativne_mistetst.pdf
2. Надіслати

на

e-mail

кафедри

образотворчого

мистецтва,

музикознавства та культурології: otm@sspu.edu.ua інформацію про себе, в
якій вказати:
1) П.І.Б.;
2) Який документ про освіту ви маєте (диплом про повну загальну
середню освіту, диплом молодшого бакалавра, диплом бакалавра, диплом
магістра тощо);

3) Освітній рівень, на який ви бажаєте вступити (бакалавр, магістр)
4) Форма здобуття освіти (денна, заочна)
5) Спеціальність, на яку ви бажаєте вступити (023 Образотворче
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація)
6) Координати для спілкування (номер мобільного телефону, вайбера,
e-mail, тощо);
7) Посилання на відео-запис власного рисунку (завантажені на googleдиск чи інший сервіс обміну файлами)
3. Встановити на мобільний телефон або персональний комп’ютер
програму Zoom, яку можна завантажити за посиланням: https://zoom.us/
4. В день складання творчих вступних випробувань відповідно до
затвердженого графіку (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на
основі повної загальної середньої освіти – 07 липня або 14 липня 2022 року;
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня
фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра – 26 серпня або 30
серпня 2022 року; другий (магістерський) рівень вищої освіти – 16 вересня
2022 року) зайти за запрошенням, яке вам буде надіслано на e-mail до зумконференції з метою ідентифікації абітурієнта (під час відео-конференції
необхідно буде продемонструвати документ, що посвідчує особу).
5. Ознайомитися на офіційній сторінці приймальної комісії Сум ДПУ
імені А.С. Макаренка: https://www.sspu.edu.ua/priimalna-komisiia з переліком
рекомендованих на зарахування.
Консультації з питань вступу надають:
Кохан

Наталія

Михайлівна.

Моб.

тел.:

0957897179.

E-mail:

nataliakikhan@gmail.com
Жулінський Микола Васильович. Моб. тел.: 0660226996. E-mail:
mikola.painter@gmail.com

Спеціальність 024 Хореографія
У 2022 році у ННІ культури і мистецтв здійснюється вступ у
дистанційній (on-line) формі. З програмами вступних випробувань можна
ознайомитись на офіційному сайті Сумського державного педагогічного
університету

імені

А.С.

Макаренка

у

відповідному

розділі:

https://sspu.edu.ua/prohramy-vstupnykh-vyprobuvan-vstup-2022
Для вступу у дистанційній формі (on-line) вам необхідно:
1. Зробити відео-запис власної творчої програми відповідно до вимог, з
якими можна ознайомитися за посиланнями:
1) перший

(бакалаврський)

рівень

вищої

освіти:
та

https://sspu.edu.ua/images/2022/vstup/programy/1/024_khoreografiya.pdf
https://sspu.edu.ua/images/2022/vstup/programy/2/024_horeografiya_abfc2.pdf
2) другий

(магістерський)

рівень

вищої

освіти:

https://sspu.edu.ua/images/2022/vstup/programy/3/024_khoreografiya.pdf
2. Надіслати

на

e-mail

кафедри

хореографії

та

музично-

інструментального виконавства: muzinstr@sspu.edu.ua інформацію про себе,
в якій вказати:
1) П.І.Б.;
2) Який документ про освіту ви маєте (диплом про повну загальну
середню освіту, диплом молодшого бакалавра, диплом бакалавра, диплом
магістра тощо);
3) Освітній рівень, на який ви бажаєте вступити (бакалавр, магістр)
4) Форма здобуття освіти (денна, заочна)
5) Спеціальність, на яку ви бажаєте вступити (024 Хореографія)
6) Координати для спілкування (номер мобільного телефону, вайбера,
e-mail, тощо);
7) Посилання на відео-запис власної творчої програми (завантажені на
google-диск чи інший сервіс обміну файлами)
3. Встановити на мобільний телефон або персональний комп’ютер
програму Zoom, яку можна завантажити за посиланням: https://zoom.us/

4. В день складання творчих вступних випробувань відповідно до
затвердженого графіку (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на
основі повної загальної середньої освіти – 07 липня або 14 липня 2022 року;
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня
фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра – 26 серпня або 30
серпня 2022 року; другий (магістерський) рівень вищої освіти – 16 вересня
2022 року) зайти за запрошенням, яке вам буде надіслано на e-mail у зумконференцію з метою ідентифікації абітурієнта (під час відео-конференції
необхідно буде продемонструвати документ, що посвідчує особу).
5. Ознайомитися на офіційній сторінці приймальної комісії Сум ДПУ
імені А.С. Макаренка: https://www.sspu.edu.ua/priimalna-komisiia з переліком
рекомендованих на зарахування.
Консультації з питань вступу надають:
Максименко Анатолій Іванович. Моб. тел.: 0503077489. E-mail:
maximus1961@ukr.net
Ткаченко

Ірина

irisha310192@gmail.com

Олександрівна.

Моб.

тел.:

0668400996.

E-mail:

Спеціальність 025 Музичне мистецтво
У 2022 році у ННІ культури і мистецтв здійснюється вступ у
дистанційній (on-line) формі. З програмами вступних випробувань можна
ознайомитись на офіційному сайті Сумського державного педагогічного
університету

імені

А.С.

Макаренка

у

відповідному

розділі:

https://sspu.edu.ua/prohramy-vstupnykh-vyprobuvan-vstup-2022
Для вступу у дистанційній формі (on-line) вам необхідно:
1. Зробити відео-запис власної творчої програми відповідно до вимог, з
якими можна ознайомитися за посиланнями:
1) перший

(бакалаврський)

рівень

вищої

освіти:

https://sspu.edu.ua/images/2022/vstup/programy/1/025_muzichne_mistetstvo.pdf
та
https://sspu.edu.ua/images/2022/vstup/programy/2/025_muzichne_mistectvo_f318
c.pdf
2) другий

(магістерський)

рівень

вищої

освіти:

https://sspu.edu.ua/images/2022/vstup/programy/3/025_muzichne_mistetstvo.pdf
2. Надіслати на e-mail кафедри хорового диригування, вокалу та
методики музичного навчання: metodmuz@sspu.edu.ua інформацію про себе,
в якій вказати:
1) П.І.Б.;
2) Який документ про освіту ви маєте (диплом про повну загальну
середню освіту, диплом молодшого бакалавра, диплом бакалавра, диплом
магістра тощо);
3) Освітній рівень, на який ви бажаєте вступити (бакалавр, магістр)
4) Форма здобуття освіти (денна, заочна);
5) Спеціальність, на яку ви бажаєте вступити (025 Музичне мистецтво);
6) Координати для спілкування (номер мобільного телефону, вайбера,
e-mail, тощо);
7) Посилання на відео-запис власної творчої програми (завантажені на
google-диск чи інший сервіс обміну файлами).

3. Встановити на мобільний телефон або персональний комп’ютер
програму Zoom, яку можна завантажити за посиланням: https://zoom.us/
4. В день складання творчих вступних випробувань відповідно до
затвердженого графіку (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на
основі повної загальної середньої освіти – 07 липня або 14 липня 2022 року;
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня
фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра – 26 серпня або 30
серпня 2022 року; другий (магістерський) рівень вищої освіти – 16 вересня
2022 року) зайти за запрошенням, яке вам буде надіслано на e-mail до відеоконференції у Zoom з метою ідентифікації абітурієнта (під час відеоконференції необхідно буде продемонструвати документ, що посвідчує
особу).
5. Ознайомитися на офіційній сторінці приймальної комісії Сум ДПУ
імені А.С. Макаренка: https://www.sspu.edu.ua/priimalna-komisiia з переліком
рекомендованих на зарахування.
Консультації з питань вступу надають:
Гавриленко

Юлія

Даріушівна.

Моб.

тел.:

0994711168.

E-mail:

Моб.

тел.:

0506969113.

E-mail:

malinovskaya.yulia2017@gmail.com
Фоломєєва

Наталія

Аркадіївна.

folomeeva.natalya.arkadievna@gmail.com

Спеціальність 026 Сценічне мистецтво
У 2022 році у ННІ культури і мистецтв здійснюється вступ у
дистанційній (on-line) формі. З програмами вступних випробувань можна
ознайомитись на офіційному сайті Сумського державного педагогічного
університету

імені

А.С.

Макаренка

у

відповідному

розділі:

https://sspu.edu.ua/prohramy-vstupnykh-vyprobuvan-vstup-2022
Для вступу у дистанційній формі (on-line) вам необхідно:
1. Зробити відео-запис власної творчої програми відповідно до вимог, з
якими

можна

ознайомитися

за

посиланням:

https://sspu.edu.ua/images/2022/vstup/programy/1/026_stsenichne_mistetstvo.pdf
2. Надіслати на e-mail кафедри хорового диригування, вокалу та
методики музичного навчання: metodmuz@sspu.edu.ua інформацію про себе,
в якій вказати:
1) П.І.Б.;
2) Який документ про освіту ви маєте (диплом про повну загальну
середню освіту, диплом молодшого бакалавра тощо);
3) Освітній

рівень,

на

який

ви

бажаєте

вступити

(перший

(бакалаврський) рівень);
4) Форма здобуття освіти (денна, заочна);
5) Спеціальність, на яку ви бажаєте вступити (026 Сценічне мистецтво);
6) Координати для спілкування (номер мобільного телефону, вайбера,
e-mail, тощо);
7) Посилання на відео-запис власної творчої програми (завантажені на
google-диск чи інший сервіс обміну файлами).
3. Встановити на мобільний телефон або персональний комп’ютер
програму Zoom, яку можна завантажити за посиланням: https://zoom.us/
4. В день складання творчих вступних випробувань відповідно до
затвердженого графіку (07 липня або 14 липня 2022 року) зайти за
запрошенням, яке вам буде надіслано на e-mail до відео-конференції у Zoom з
метою ідентифікації абітурієнта (під час відео-конференції необхідно буде

продемонструвати документ, що посвідчує особу).
5. Ознайомитися на офіційній сторінці приймальної комісії Сум ДПУ
імені А.С. Макаренка: https://www.sspu.edu.ua/priimalna-komisiia з переліком
рекомендованих на зарахування.
Консультації з питань вступу надають:
Фоломєєва

Наталія

Аркадіївна.

Моб.

тел.:

0506969113.

E-mail:

folomeeva.natalya.arkadievna@gmail.com
Корякін Олексій Олексійович. Моб. тел.: 0506192547.

Спеціальність 034 Культурологія
У 2022 році у ННІ культури і мистецтв здійснюється вступ у
дистанційній (on-line) формі. З програмами вступних випробувань можна
ознайомитись на офіційному сайті Сумського державного педагогічного
університету

імені

А.С.

Макаренка

у

відповідному

розділі:

https://sspu.edu.ua/prohramy-vstupnykh-vyprobuvan-vstup-2022
Для вступу у дистанційній формі (on-line) вам необхідно:
1. Надіслати

на

e-mail

кафедри

образотворчого

мистецтва,

музикознавства та культурології: otm@sspu.edu.ua інформацію про себе, в
якій вказати:
1) П.І.Б.;
2) Який документ про освіту ви маєте (диплом бакалавра, диплом
магістра тощо);
3) Освітній рівень, на який ви бажаєте вступити (магістр);
4) Форма здобуття освіти (денна, заочна);
5) Спеціальність, на яку ви бажаєте вступити (034 Культурологія)
6) Координати для спілкування (номер мобільного телефону, вайбера,
e-mail, тощо);
2. Встановити на мобільний телефон або персональний комп’ютер
програму Zoom, яку можна завантажити за посиланням: https://zoom.us/
3. Ознайомитися з програмою фахового вступного випробування за

посиланням:
https://sspu.edu.ua/images/2022/vstup/programy/3/034_kulturologiya.pdf
4. В день складання фахових вступних випробувань відповідно до
затвердженого графіку (16 вересня 2022 року) зайти за запрошенням, яке вам
буде надіслано на e-mail до зум-конференції з метою складання фахового
випробування.
5. Ознайомитися на офіційній сторінці приймальної комісії Сум ДПУ
імені А.С. Макаренка: https://www.sspu.edu.ua/priimalna-komisiia з переліком
рекомендованих на зарахування.
Консультації з питань вступу надають:
Єпик

Лариса

Іванівна.

Моб.

тел.:

0505852041.

kalima2009@rambler.ru
Зленко Наталія Миколаївна. Моб. тел.: 0958837620.

E-mail:

