
 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
 

НАКАЗ 
 

28.11.2017 Миколаїв № 385 

 

Про створення приймальної комісії 

університету у 2018 році 
 

На виконання рішення вченої ради університету від 28.11.2017 

(протокол № 8) та з метою організації та проведення прийому студентів до 

університету і коледжу у 2018 році  

НАКАЗУЮ: 

1. Створити приймальну комісію у такому складі: 

голова комісії: Будак В.Д., ректор університету; 

заступник голови приймальної комісії: Криленко В. І., перший проректор 

університету;  

відповідальний секретар приймальної комісії: Білюк О. Г., доцент кафедри 

спеціальної освіти;  

заступники відповідального секретаря приймальної комісії:  

Покуль О. Б., фахівець відділу з підготовки до вступу до ВНЗ громадян 

України – заступник відповідального секретаря приймальної комісії 

університету; 

Умрихін І. М., керівник центру тестування – заступник відповідального 

секретаря приймальної комісії університету; 

Іванець Н. В., викладач кафедри початкової освіти – заступник 

відповідального секретаря приймальної комісії університету; 

члени приймальної комісії: 

Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи; 

Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи; 

Мхитарян О. Д., в.о. доцента кафедри гуманітарних наук, заступник декана 

факультету – відповідальна особа за роботу приймальної комісії на 

філологічному факультеті; 

Дінжос Р. В., заступник декана – відповідальна особа за роботу 

приймальної комісії на механіко-математичному факультеті; 

Лєбєдєва В. К., викладач кафедри ТМФК – відповідальна особа за роботу 

приймальної комісії на факультеті фізичної культури та спорту; 

Маринченко Г. М., викладач кафедри історії – відповідальна особа за 

роботу приймальної комісії у навчально-науковому інституті історії, політології 

та права; 

Плужник А. В., викладач кафедри іноземних мов – відповідальна особа за  

роботу приймальної комісії на факультеті іноземної філології; 



Мосін Д. І., концертмейстер кафедри музичного мистецтва – відповідальна 

особа за роботу приймальної комісії на факультеті педагогіки та психології; 

Курчатова А. В., заступник декана – відповідальна особа за роботу 

приймальної комісії на факультеті дошкільної та початкової освіти; 

Гуріна О. В., доцент кафедри менеджменту організацій та 

зовнішньоекономічної діяльності – відповідальна особа за роботу приймальної 

комісії на факультеті економіки; 

Черно В. С., завідувач кафедри лабораторної діагностики – відповідальна 

особа за роботу приймальної комісії на біологічному факультеті; 

Царенко О. О., заступник директора коледжу – відповідальна особа за 

роботу приймальної комісії коледжу Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського; 

Трофимишина О. С., керівник навчального відділу; 

Бахтін А. М., завідувач кафедри військової підготовки; 

Бєлан М. М., начальник юридичного відділу; 

Дрібко Г. В., юрисконсульт; 

Олексюк О. М., голова профкому студентів Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського; 

Тертична К. П., студентка 379 групи факультету економіки;  

Тарасенко В. О. , студентка 379 групи факультету економіки; 

Броніцька Т. О., студентка 462 групи механіко-математичного факультету; 

Корня Ю. А., студент 317 групи факультету педагогіки та психології; 

Вірозуб О. Д., інструктор навчального відділу, адміністратор 

(відповідальна особа) бази ЄДЕБО – уповноважена особа приймальної комісії з 

питань прийняття та розгляду електронних заяв; 

Мороз В. Г., інструктор навчального відділу, адміністратор бази ЄДЕБО – 

уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду 

електронних заяв. 

2. Контроль виконання наказу покласти на першого проректора 

Криленка В. І. 

 

 

Ректор          В. Д. Будак 

 

 

 
Проект наказу вносить: 

доцент кафедри спеціальної освіти  

____________ О. Г. Білюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Перший проректор _________ В. І. Криленко  

Проректор із науково-педагогічної роботи 

________ Н. І. Василькова  

Проректор із науково-педагогічної роботи 

________ А. Л. Ситченко  

Учений секретар ______ І. В. Копитіна 

Голова студради університету  

_______ К. П. Тертична 

Начальник юридичного відділу 

__________ М. М. Бєлан 



 


