
 
 

Міністерство освіти і науки України 
 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 
Н А К А З 

 
      28 лютого       2019 р.                          Кременчук                  № 35-1 
 
Про організацію Всеукраїнської олімпіади  
для професійної орієнтації вступників 
 

Керуючись Положенням про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального 
закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної 
середньої освіти, затвердженого Наказом МОН України від 21 грудня 2016 року 
№ 1587, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10 січня 2017 року 
№ 16/29884, та Положенням про Всеукраїнські олімпіади Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського для професійної 
орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, з метою 
виявлення, розвитку обдарованих вступників, надання їм допомоги у виборі 
професії, залучення їх до навчання в Університеті, 
 
 
НАКАЗУЮ: 
 
 
1. ПРОВЕСТИ у 2018/2019 н.р. Всеукраїнські олімпіади Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського для професійної 
орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти з конкурсних 
предметів: математика, фізика, біологія, географія (1 тур до 15 квітня 2019 року, 2 
тур 18 травня 2019 року). 
 
2. УТВОРИТИ оргкомітет Олімпіади у складі: 
 
Голова оргкомітету – Загірняк Михайло Васильович, д.т.н., проф. – ректор; 
Заступник голови оргкомітету: Усатюк Володимир Михайлович, к.т.н., доц. – 
проректор з науково-педагогічної роботи та економіки; 
Члени оргкомітету: 

- відповідальний секретар організаційного комітету: Клімов Едуард 
Сергійович, к.т.н., доц. – відповідальний секретар приймальної комісії; 
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- уповноважена особа з технічного супроводження олімпіади: 
Ракитіна Діана Миколаївна – провідний фахівець приймальної комісії. 

 
3. СТВОРИТИ предметно-методичні комісії: 
3.1. із математики: 
Дерієнко Андрій Іванович, к.т.н., доцент кафедри “Інформатика та вища 
математика”; 
Кирилаха Наталя Григорівна, к.ф.м.н., доцент кафедри “Інформатика та вища 
математика”; 
Скапа Іван Васильович, доцент кафедри “Інформатика та вища математика”. 
 
3.2. із фізики: 
Прус В’ячеслав В’ячеславович, к.т.н., доцент кафедри “Електричні машини та 
апарати”; 
Якимець Сергій Миколайович, к.т.н., доцент кафедри “Системи 
електроспоживання та енергетичний менеджмент”; 
Ломонос Андрій Іванович, к.т.н., доцент кафедри “Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології”. 
 
3.3. із біології: 
Никифоров Володимир Валентинович, д.б.н., професор кафедри “Біотехнології та 
біоінженерія”; 
Пасенко Альона Вікторівна, к.б.н., доцент каф. кафедри “Біотехнології та 
біоінженерія”; 
Дігтяр Сергій Вікторович, ст. викладач кафедри “Біотехнології та біоінженерія”. 
 
3.4. із географії: 
Артамонов Володимир Володимирович, д.т.н., проф. – завідувач кафедри 
“Геодезія, землевпорядкування та кадастр”; 
Лашко Сергій Петрович, к.т.н., доцент кафедри “Геодезія, землевпорядкування та 
кадастр”; 
Міхно Павло Борисович, к.т.н., ст. викладач кафедри “Геодезія, 
землевпорядкування та кадастр”. 
 
4. СТВОРИТИ апеляційну комісію у складі: 
 
Голова апеляційної комісії – Сергієнко Сергій Анатолійович, к.т.н., доц. – 
проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті; 
 
Члени комісії: 
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Славко Геннадій Володимирович, к.ф.м.н., доцент кафедри “Інформатика 
та вища математика” (математика); 
Зачепа Юрій Володимирович, к.т.н., доцент кафедри “Системи автоматичного 
управління та електропривод” (фізика); 
Сакун Оксана Анатоліївна, ст. викладач кафедри “Біотехнології та біоінженерія” 
(біологія); 
Хохлов Олексій Геннадійович, к.т.н., доцент каф. ГЗК (географія). 
 
5. ПОКЛАСТИ контроль за виконанням цього наказу на заступника голови 
приймальної комісії, проректора з НПРЕ Усатюка В.М. 
 
 
 
 
Ректор     М.В. Загірняк 


