
 
 

Міністерство освіти і науки України 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

Н А К А З 

 

        27 грудня         2016 р.           Кременчук                  № 286-1 
 

Про структуру та склад приймальної 

комісії Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського (КрНУ) 
 

 Із метою організації прийому студентів на навчання до КрНУ у 2017 році, 

здійснення переводів та поновлень, керуючись Положенням про приймальну 

комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. СТВОРИТИ під моїм головуванням приймальну комісію Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського у складі: 

 

УСАТЮК Володимир Михайлович – проректор з науково-педагогічної роботи 

та економіки, заступник голови; 

КЛІМОВ Едуард Сергійович – відповідальний секретар приймальної комісії; 

БАХАРЄВ Володимир Сергійович – декан факультету природничих наук, 

голова профспілкового комітету, член комісії; 

БІЛИК Поліна Андріївна – директор коледжу КрНУ, голова відбіркової комісії 

коледжу, член комісії; 

БУРЯК Євген Вікторович – заступник відповідального секретаря приймальної 

комісії, 

БЯЛОБРЖЕСЬКИЙ Олексій Володимирович – начальник навчально-

методичного центру з нормативно-правового забезпечення навчального 

процесу, член комісії; 

ВАКУЛЕНКО Роман Андрійович – заступник відповідального секретаря 

приймальної комісії, 

ВОРОБЙОВ Віктор Васильович – директор інституту механіки і транспорту, 

член комісії; 

ГЛАДИР Андрій Іванович – директор центру міжнародної діяльності, член 

комісії; 

ДЗИНА Наталія Анатоліївна – директор Комсомольського політехнічного 

коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла 
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Остроградського, голова приймальної комісії Комсомольського політехнічного 

коледжу КрНУ, член комісії. 

КОНОВАЛЕНКО Олександр Дмитрович – помічник ректора, член комісії; 

КОСТІН Віктор Володимирович – проректор з науково-педагогічної та 

методичної роботи, член комісії; 

ЛІШАЙОВА Олена Іванівна – голова первинної студентської профспілкової 

організації, член комісії; 

МОСЬПАН Владислав Олександрович – декан факультету електроніки та 

комп’ютерної інженерії, член комісії; 

МОСЬПАН Наталія Олегівна – завідувач відділу аспірантури та докторантури, 

голова відбіркової комісії відділу аспірантури та докторантури член комісії; 

НИКИФОРОВ Володимир Валентинович – перший проректор, член комісії; 

ПОЧТОВЮК Андрій Борисович – декан факультету економіки і управління, 

член комісії; 

ПОЯСОК Тамара Борисівна – декан факультету права, гуманітарних і 

соціальних наук, член комісії; 

РЄЗНІК Дмитро Володимирович – заступник відповідального секретаря 

приймальної комісії, уповноважена особа приймальної комісії з питань 

прийняття та розгляду електронних заяв; 

СЕРГІЄНКО Валентина Василівна – проректор з науково-педагогічної роботи 

та гуманітарної освіти, член комісії; 

СЕРГІЄНКО Сергій Анатолійович – проректор з науково-педагогічної роботи 

та новітніх технологій в освіті, член комісії; 

СОШЕНКО Світлана Михайлівна – директор центру підвищення кваліфікації 

та професійної адаптації (ЦПКПА), член комісії; 

ЧЕРНЕНКО Сергій Михайлович – відповідальна особа за внесення відомостей 

та даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти; 

ЧОРНИЙ Олексій Петрович – директор інституту електромеханіки, 

енергозбереження і систем управління, член комісії; 

Представник Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості, член комісії 

(за поданням); 

Представник облради, член комісії (за поданням облради); 

Представник міськради, член комісії (за поданням міськради). 

 

2. ВКЛЮЧИТИ структурно до складу приймальної комісії відбіркову комісію 

ЦПКПА, відбіркову комісію відділу аспірантури та докторантури, приймальну 

комісію коледжу КрНУ, приймальну комісію Комсомольського політехнічного 

коледжу КрНУ. 

 

3. ПРИПИНИТИ дію п. 3 наказу ректора від 28 грудня 2015 р. № 295-1 «Про 

структуру та склад приймальної комісії Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського (КрНУ)». 
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4. ВСТАНОВИТИ термін повноважень приймальної комісії до 31.12.2017 р. 

 

5. ПРИЗНАЧИТИ у термін до 01 квітня 2017 року працівників, задіяних у 

роботі приймальної комісії. Усі призначення провести відповідними наказами 

ректора. 

Відповідальні – директори інститутів, декани факультетів, директори коледжів. 

 

6. ПОКЛАСТИ виконання обов’язків, у разі відсутності з поважних причин, 

директорів інститутів, деканів факультетів на їх заступників. 

 

7. ПОКЛАСТИ виконання обов’язків, у разі відсутності з поважних причин, 

відповідального секретаря на заступників. 

 

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови 

приймальної комісії, проректора з НПРЕ Усатюка В.М. 

 

 

 

Ректор   М.В. Загірняк 

 


