
 

 

 
 

Міністерство освіти і науки України 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

Н А К А З 

 

    23  січня                   2018 р.              Кременчук                  №  05-1   

 
Про створення та роботу пункту 

реєстрації учасників зовнішнього 

незалежного оцінювання 2018 року 
 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 19 вересня 

2017 року № 1287 «Про затвердження Календарного плану підготовки та 

проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» та Договору 

про співробітництво між Харківським регіональним центром оцінювання якості 

освіти та Кременчуцьким національним університетом імені Михайла 

Остроградського від 01 грудня 2016 року № 11-П, 
 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. СТВОРИТИ пункт реєстрації учасників зовнішнього незалежного 

оцінювання 2018 року на базі приймальної комісії університету на період з 06 

лютого 2018 р. по 19 березня 2018 р., аудиторії 2101, 1123. 

 

2. ПРИЗНАЧИТИ відповідальним за пункт реєстрації РАКИТІНУ Діану 

Миколаївну – провідного фахівця приймальної комісії на період з 06 лютого 

2018 р. по 19 березня 2018 р., поклавши на неї виконання наступних функцій: 

 

 надання консультаційної та технічної допомоги випускникам навчальних 

закладів системи загальної середньої освіти минулих років, а також учням 

(слухачам, студентам) професійно-технічних, вищих навчальних закладів, 

які здобудуть повну загальну середню освіту в поточному навчальному 

році, а також випускникам поточного навчального року (у разі потреби); 

 проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань реєстрації. 

 

3. ВСТАНОВИТИ наступний графік роботи пункту: 



 

 

Понеділок – четвер з 9-00 до 17-00, 

П’ятниця з 9-00 до 16-00 год., 

Субота, неділя – вихідний,  

Обідня перерва з 12-30 до 13-18 год. 

 

4. ЗАБЕЗПЕЧИТИ з 06 лютого 2018 р. по 19 березня 2018 р. функціонування 

«Програми створення заяви-реєстраційної картки особи, яка бажає пройти 

незалежне оцінювання в 2018 році» з доступом до мережі Інтернет за адресою 

www.testportal.com.ua. 

Відповідальний - начальник відділу комп’ютерних та інформаційних систем 

Тупіков П.С. 

 

5. ПОКЛАСТИ контроль за виконанням цього наказу на проректора з НПРЕ 

Усатюка В.М. 

 

 

 

 

Ректор     М.В.Загірняк 

 

 
 

http://www.testportal.com.ua/

