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MIHiCTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАiНИ
НАЦlОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТВТ (ЗАПОРIЗЬКА ПОЛIТЕХНIКА)
(НУ ( ЗАПОРIЗЬItА ПОЛIТЕХНIКА> )

29 грудня

нАкАз
202|

р,

Запорiжжя

Nb

l.i,

a,a

,

Про ввелеtttIя в дiю Правил ttрийоr,rу
ло (lахtlвих колелжiв
НУ кЗаrrорiзыtа по:IiтсхнiIса> в 2022 р.

Згiдно кПоложення про приймzurьну комiсiю вищого навчаJIьного закладу>,
за,гверд)Itеного Наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 15.10,2015
р.
Л,r

l085, заресстрованого в MiHicTepcTBi lостицiТ Украiни 04.10.20l5

р,

Nq 1З53/27798, <<Умов прийому на навLIання до закладiв фаховоi пере;lвищоТ
освir,и>r, затверд}кених наказом MiHic,I.epcTBa освiти i наутtи УкраiЪи вiд
29. l

0.202l року Л! l 059 та зареестрованих у MiHicTepcTBi lостицii Украiни

24.|2.202I за }q1668/37290, Полоrкення про Вчену раду Нацiонального yHiBepситету кЗапорiзьltа полiтехнiка>, затверд}кеного рiшенням Вченоi ради вiд
30,08.2019 р. прот. ЛЪl, та ввеленого в дiю наказом ректора вiл 05.09,2019 р. ЛЪ

264,

IJАКАЗУIо:
Ввести в дiю 11равила прийому на IIавчання ло Вiдdкремленого структурного пiдроздiлу <запорiзький Iуманiтарний фаховий колед)t Нацiопапьного
унiверси,l,ету <Запорiзька полiтехнiка> в 2022 р, затвердrкеннi рiшенням ВчеIIоi
ради I-Iачiоналыlого унiверситету <Запорiзька полiтехнiка> вiд 06.12,2021 р.,
1.

lrротокол ,Nч З.
2, Ввести в дirо ГIравила прийому на навчання до Вiдокремленого c,l,pyктурного пiдроздiлу <запорiзький фаховий коледж комп'ютерних технологiй>
Нацiонального уlriверситету <Запорiзька полiтехнiка>> в 2022 р, заr.вердлtеннi
рiшенням Вченоi ради Нацiонального унiверситету <Запорiзька полiтехнiка>
вiл20,12.2021 р,, протокол Nb 4.
З. Ввести в дiю Ilравила прийому на навчання ло Вiдокремленого с.груктурного пiдроздiлу <Бердянському п,Iашинобудiвному фаховому коледжi НацiонаJ]ьного унiверсиr,ету <Запорiзька полiтехнiка> в 2022 роцi, затверлтtеннi piшенняI,1 Вченоi рали Нацiона:rьного унiверситету <Запорiзька полiтехнiка> вiд

2

20.I2.2021 р., протокол JЪ 4,;
4. Ввести в дiю Правила прийому на навчання до Вiдокремленого структурного пiдроздi;rу <Заrrорiзький електротехнi.rний фаховий коледж нацiоtlалr,tlого унiверситету <Запорiзька полiтехнiк а> в 2022 роцi, затвердженнi рiшенням
B,lelloT рпди Нацiоналыtого унiверси r,ely ,,Запорiзька полiтехнiка,, вiд
20.12,202| р., протокол Nч 4.
5. Ввссти в лiю Правила прийому на навLIаtltIя до Вiдокремленого струкTypнol,o rri,,tроздiлу <Тоt<мацький механiчний фаховий колед)It Нацiонального
унiверситету <ЗаIIорiзька полiтехнiка> в 2022 роцi, затверляtеннi рittrеtIIIял,t

RченоТ ради Нацiонального унiверсиlеrу,,Запорiзьt<а полiтехнiка,,

20.\2.2021 р., протокол J\Ъ 4.
6, Начzutьнику l{IlT ЗОП Савчуку А.С. оприлюдни,l,и цей наказ
ного сайту ун iверси,r,е,гу.

IIа

Bi_r

офiцiй-

1. Вiдповiдtl_пьним особам приймальних комiсiй вiдокрел,IлеItих
с,tруктурних пiдlэоздi.rriв IIY <Запорiзьttа полiтехнiка> до З l грулня 2021 р,

оприлюднити па офiцiйних веб-сайтах та у Сдинiй державнiй е;rектроннiй базi з
питань освiти Правила Ilрийому на навчаIlIlя до Вiдокремленого с.l.руктурного
пiдроздiлiв в 2022 р.
8. Контро,rrь за виконаIJням наказу заJtишаtо за собою.
В. о. peltTopa

Серr,iй

ЯРИМБАШ
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ГУГНIН

ик юридиtlного вlддlлу
Тетяна ПЕТРоВА

