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НДЦIОНДЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ (ЗДПОРIЗЬКД ПОЛIТЕХНIКД>

}L о t/ 2022 р.

нАкАз

Запорiжrкя Ns Д3 -А

Про змiни до наказу Nч 47 вiд23,I2,202t
<про затвердження пiдроздiлiв Приймальноi koMicii>>

згiдно з положенням про приймальну комiсiю .всп (БмФк ну
кзапорiзька полiтехнiка>>, з метою свосчаснот органiзацii та якiсного

проведення прийому студентiв до копедх(у в 2О22 роцi та на пiдставi Порядку

прийомУ до закJIадiв фаховоi передвищоI освiти в 2022 Роцi, затвердженого

наказом MiHicTepcrBa оЪ"iти i науки УкраIни вiд 20 квiтня 2022 року N З64,

НАКАЗУЮ:
1. ,ц,ля виконання покладених на Приймалъну комiсiю завдань i здiйснення нею

cBoix функцiй утворити TaKi пiдроздiли ПриймальноТ KoMiciT для прийому

.rул."ri" на 2О22-202З навчапьний piK: 
_у_ _

t.i.вiдоiркову комiсiю для профорiентацiйноi роботи, прийому документlв та

оформлення особових справ 
".ryrr""niB, 

KpiM членiв приймальноi KoMiciT, до

вiдбiрковоТ KoMicii входять:
Алiсва I.M. - технlчний працiвник ПриймальноТ KoMicii, секретар,

оператор ЕОМ
новицъка lo.o. _ технiчний праuiвник приймальнот KoMicii;

Симоненко Т.Ф. - технiчний працiвник ПриймальноТ KoMicii;

снисаренко н.в. _ технiчний працiвник приймальнот KoMicii;

1.2.Консультацiйний центр для надання допомоги встуtIникам пiд час подання

заяв в електроннiй формi:
Лiтвirrцев м.ю. - застуIIник гоJIови Приймальноt KoMtctt;

Кульбашенко К.В. - консультант, викJIадач;

- консультант, виIшадач;
- r.*rri.r"ий rrp ачiвrrик ПриймальноТ ком iciT, адмiнiс,гратор

IlIувалова В.О.
,Щударсв I.I.

бази даних;
Михайлова Г.В. - технi,Ilлиi,r працiвник ПриймальноТ KoMiciT;



Лiпей о.М.

1.3.koMicii для проведення iндивiдуальноi ycHoi спiвбесiди та розгляду
мотивацiйних листiв:
Саприкiн е.В. - голова KoMicii, заступник директора з НР;

- член KoMicii;
Кожушко О.Я. - член KoMiciT;
1.4.Апеляцiйну комiсiю для розгляду апеляцiй вступникiв у складi:
Блсдний А.О. - голова KoMicii, завiдувач методичним кабiнетом;

- член KoMicii, заступник директора з навчально-виробничоi

член ради
та MicbKoT

Мрига О.М.

Буракова К.
роботи ДНЗ <<Бердянький LЩТО>
- член KoMicii, студентка гр., 3-АЛ-56,
студентського самоврядування коледжу
молодiжноi ради.

2.Вiдповiдальному ceкpeTapeBi Приймалъноi KoMiciT Галайдi Ю.е. :

2.1.Скласти план органiзацiйноi роботи щодо набору студентiв.
2.2.Розробити нормативну документацiю щодо органiзацiТ Та зДiЙСНеННЯ

прийому у 2022 роцi.
З.Термiн повноважень KoMiciT, згiдно Полоrкення "Про Приймальну комiсiю"
встановити на один piK, з дня видання цього наказу.
4.контроль за виконанням наказу покласти на вiдповiдального секретаря

ПриймальноI KoMicii Юрiя ГАЛАЙДУ.

Т.в.о. директора ольга КУЛЬБАШЕНко

ПОГОДЖЕНО:

уповноважена особа з питань запобiгання
та виявлення корупцii пiд час вступноi кампанii

Олександр МАНСВСЬКИЙ

2022р.

Вiдповiдальний секретар
Приймальноi KoMicii Юрiй ГАЛАИДА

2022 р.



Лiпей о.М.

1.3.koMicii для проведення iндивiдуальноi усноi спiвбесiди та розгляду
мотивацiйних листiв:
Саприкiн С.В. - голова KoMicii, заступник директора з НР;

- член KoMicii;
Кожушко О.Я. - член KoMiciT;
1.4.Апеляцiйну комiсiю для розгляду апеляцiй вступникiв у складi:
Блсдний А.О. - голова KoMicii, завiдувач методичним кабiнетом;

- член KoMicii, заступник директора з навчально-виробничоТ

член ради
та MicbKoT

Мрига О.М.

Буракова К.
роботи ДНЗ ((Бердянький IШТО>
- член KoMicii, студентка гр., 3-АЛ-56,
студентського самоврядування коледжу
молодiжноi ради.

2.Вiдповiдальному ceкpeTapeBi Приймалъноi KoMiciT Галайдi Ю.е. :

2.1.Скласти план органiзацiйноi роботи щодо набору студентiв.
2.2.Розробити нормативну документацiю щодо органiзаuiТ Та зДiЙСНеННЯ

прийому у 2022 роцi.
З.Термiн повноважень KoMicii, згiдно Полоrкення "Про Приймальну комiсiю"
встановити на один piK, з дня видання цього наказу.
4.контроль за виконанням нак€ву покласти на вiдповiдального секретаря

ПриймальноТ KoMicii Юрiя ГАЛАЙДУ.

Т.в.о. директора ольга кУЛЬБАШЕНко

ПОГОДЖЕНО:

уповноважена особа з питань запобiгання
та виявлення корупцii пiд час вступноi кампанii

Олександр VIАНеВСЬКИЙ

2022р.

Вiдповiдальний секретар
Приймальноi KoMiciT Юрiй ГАЛАИДА

2022 р.


