
 

 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

НАКАЗ 
 

06.05.2020     Миколаїв     № 151 

 

Про внесення змін до наказу 

від 07.04.2020 № 117 

 

У зв’язку з продовженням періоду карантину до 22 травня 2020 року, на 

виконання листа Міністерства освіти і науки України від 30 квітня 2020 року 

№1/9-228 «Щодо реєстрації ЄВІ/ЄФВВ» та з метою організації і проведення 

вступної кампанії 2020 року при прийомі абітурієнтів до магістратури 

університету на спеціальності 032 «Історія та археологія», 122 «Комп'ютерні 

науки», 091 «Біологія», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

073 «Менеджмент», 292 «Міжнародні економічні відносини», 

035.041 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська)», 035.043 «Філологія (Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – німецька)», 035.10 «Філологія (Прикладна 

лінгвістика)», 231 «Соціальна робота», 053 «Психологія» 

НАКАЗУЮ: 

1. Адміністратору закладу вищої освіти, відповідальному за реєстрацію 

вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, 

фахівцю відділу з підготовки до вступу до закладів вищої освіти та 

зовнішнього незалежного оцінювання Колюнець М. С.: 

1.1. Розпочати реєстрацію вступників для складання ЄВІ/ЄФВВ з 09:00 год. 

12 травня 2020 року та закінчити о 18:00 год. 05 червня 2020 року за 

алгоритмом, визначеним листом Міністерства освіти і науки України 

від 30 квітня 2020 року №1/9-228 «Щодо реєстрації ЄВІ/ЄФВВ». 

1.2. Провести інструктаж реєстраторів 12 травня 2020 року о 09:00 год. в 

аудиторії № 02.209 (навчальний корпус № 2) щодо алгоритму дій 

реєстрації вступників для складання ЄВІ /ЄФВВ.  

2. Інспектору навчального відділу, адміністратору ЄДЕБО Рузанову В. А. 

здійснити перевірку інформації про Приймальну комісію (електронна 

адреса, поштова адреса, телефон тощо), внесеної до ЄДЕБО, та 

актуалізувати відповідні реквізити у модулі «Приймальна та відбіркові 

комісії» розділу «Вступна кампанія» в ЄДЕБО.  

3. Розмістити до 08.05.2020 року на офіційному веб-сайті університету 

електронну адресу Приймальної комісії, зазначену в Реєстрі суб’єктів 

освітньої діяльності ЄДЕБО, для отримання копій документів осіб, які 



 

 

бажають взяти участь у вступних випробуваннях, а також номери 

телефонів, за якими вступник може проконсультуватися. 

4. Декану факультету педагогіки та психології Олексюк О. М., декану 

механіко-математичного факультету Пархоменку О. Ю., декану факультету 

іноземної філології Мороз Т. О. забезпечити участь реєстраторів в 

інструктажі. 

5. Проректору з адміністративно-господарчої роботи Даниленко В. Л. 

виділити аудиторії № 02.209, № 02.211 (навчальний корпус № 2) для 

проведення реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови з 12 травня 2020 року до 05 червня 2020 року (включно). 

6. Начальнику відділу інформаційно-технічного забезпечення 

Чернецькому В. І. забезпечити роботу восьми комп’ютерів, підключених до 

мережі Інтернет, та чотирьох принтерів в аудиторіях № 02.209 та № 02.211 

(навчальний корпус № 2) з 12 травня 2020 року. 

7. Контроль виконання наказу покласти на проректора з науково-педагогічної 

роботи Дінжоса Р. В. 

 

 

 

Ректор          В. Д. Будак 

 

 

 

 
Проєкт наказу вносить: 

Відповідальний секретар приймальної 

комісії __________ Н. В. Михальченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Перший проректор  

________ А. В. Овчаренко 

Проректор із науково-педагогічної роботи 

________ Р. В. Дінжос 

Проректор із науково-педагогічної роботи 

________ О. А. Кузнецова 

Начальник юридичного відділу 

________ М. М. Бєлан 



 

 

 


