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MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАiНИ

вIдокрЕмлЕний структурний пIдроздIл
(БЕрдянський мдшиноБудrвний Фдховий колЕдж

НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ (ЗАПОРВЬКА ПОЛIТЕХНIКА>

0 5. b,a-/ar; 2О22 р. Xs/€

Про змiни до наказу J\Ъ 47 вiд2З.1,2.202I
<Про затвердЖення пiдроздiлiв Приймальноi KoMiciT>>

Згiдно з Положенням цро приймальну комiсiю всп (БМФк ну
<запорiзька полiтехнiка>>, з метою своечасноi органiзацiт ^га якiсного

проведеНня прийому студентiв до коледжу в 2022 роцi та на пiдставi Порядку

прийому до закладiв фаховоi передвищот освiти в 2022 роцi, затвердженого

"u**o11a 
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 20 квiтня 2022 роКу Jф 364.

НАКАЗУЮ:
1. Щля виконання покладених на ПриймаJIъну комiсiю завдань i здiйснення нею

cBoik функцiЙ утворитИ TaKi пiдроздiлИ ПриймальноТ KoMiciT для прийому

студентiв на 2022-2023 навчальний piK:

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

оформлення особових справ вступникiв, KpiM членiв приймальноI KoMiciT, до

вiдбiрковоi KoMiciT входять :

длiсва I.M. - технiчний працiвник Приймальноi KoMicii, секретар,

оператор ЕОМ
Новицька Ю.о. - технiчний працiвник Приймальноi KoMiciT;

Симоненко Т.Ф. - технiчний працiвник ПриймальноТ KoMioii;

Снисаренко Н.В. - технiчний працiвник Приймалъноi KoMiciT;

1.2.консультацiйний центр для надання допомоги вступникам пiд час подання

заяв в електроннiй формi:
Лiтвiнцев м.ю. - заступник голови ПриймалъноТ KoMicii;

Кульбашенко It.B. - консультант, викладач;

Шувалова В.О. - консультант, викладач;

Щударсв I.I. - технiчНий працiВник Приймальноi KoMicii, адмiнiстратор
бази даних;

Михайлова Г.В. - технiчний працiвник ПриймальноТ KoMiciT;

нАкАз

Запорiжжя
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