
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений  структурний  підрозділ  «Фаховий  коледж 

(найменування закладу освіти)

 «Політехніка»  Державного  університету  економіки  і  технологій» 

НАКАЗ
КРИВИЙ РІГ
(населений пункт)

від «05» вересня 2022 року №95-ОДС

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
«Фаховий коледж «Політехніка» Державного університету економіки і технологій» 
у 2022 році та рішення приймальної комісії від «05» вересня 2022 року, протокол 
№40,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «30» вересня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 1 арк.

В.о. директора Наталя ВОЛОШАНЮК
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 

«Фаховий коледж 
«Політехніка» 
Державного 

університету економіки 
і технологій»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 95-ОДС

184 Гірництво Державна Фаховий молодший 
бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб
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1 11465607 103013
8

Березневич Максим Олегович 45037428 KC 27.06.2013 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Підземна 
розробка 
корисних 
копалин

0,000

2 10863255 103013
8

Іллічова Тетяна Володимирівна 030908 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Підземна 
розробка 
корисних 
копалин

0,000

1


