
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

НАКАЗ  
 

07.04.2020 Миколаїв № 117 

 

Про призначення реєстраторів для 

реєстрації абітурієнтів магістратури 

для складання єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови 

 

З метою організації та 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», відповідно 

до Правил прийому до Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського в 2020 році, на виконання наказу Міністерства освіти і 

науки України від 3 лютого 2020 року № 121 «Про підготовку та проведення в 

2020 році вступних випробувань, що проводяться з використанням 

організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного 

оцінювання» та листа Міністерства освіти і науки України від 07.04.2020 року 

№ 1/9-191 «Щодо підготовки до проведення єдиного вступного іспиту та єдиного 

фахового вступного випробування для вступу для здобуття ступеня магістра в 

2020 році» 

НАКАЗУЮ: 

1. Призначити адміністратором закладу вищої освіти, відповідальним за 

реєстрацію вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови фахівця відділу з підготовки до вступу до закладів вищої освіти та 

зовнішнього незалежного оцінювання Колюнець Марину Сергіївну. 

2. Призначити реєстраторами, які будуть здійснювати формування та 

оформлення екзаменаційних листків: 

2.1. Факультет педагогіки та психології: 

Чугуєву І. Є., доцента кафедри психології та соціальних наук; 

Хрящевську Л. М., доцента кафедри історії; 



 

Ржепецьку О. О., лаборанта кафедри соціальної роботи. 

2.2. Механіко-математичний факультет: 

Рехтету О. М., доцента кафедри економіки та менеджменту; 

Тарасенко В. О., лаборанта кафедри фінансів та обліку; 

Терешенок О. М., лаборанта кафедри фінансів та обліку; 

Пантєлєєву Ю. А., лаборанта кафедри інформаційних технологій. 

2.3. Факультет іноземної філології: 

Нікончук М. П., лаборанта кафедри іноземних мов. 

3. Фахівцю відділу з підготовки до вступу до закладів вищої освіти та 

зовнішнього незалежного оцінювання Колюнець М. С. провести інструктаж 

користувачів 6 травня 2019 р. о 10.00 год. в аудиторії № 02.203. 

4. Деканам факультетів Олексюк О. М., Пархоменку О. Ю., Мороз Т. О. 

забезпечити участь реєстраторів в інструктажі. 

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

аудиторію № 02.203 для проведення реєстрації вступників для складання 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови з 6 травня 2020 р. по 3 червня 

2020 р. 

6. Начальнику відділу інформаційно-технічного забезпечення 

Чернецькому В. І. забезпечити роботу 8 комп’ютерів, підключених до 

мережі Інтернет, та чотирьох принтерів в аудиторії № 02.203 з 6 травня 

2020 р. 

7. Приймальній комісії університету здійснювати координацію діяльності 

реєстраторів сервісу реєстрації на єдиний вступний іспит із іноземної мови.  

8. 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 

 

 


