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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1 Це Положення розроблено на підставі Закону України „Про вищу освіту”, 

Закону України „Про фахову передвищу освіту”, Положення про організацію 

освітнього процесу у Харківському державному політехнічному коледжі (далі 

коледж), Правил внутрішнього розпорядку в коледжі та регулює питання 

переведення, відрахування і поновлення студентів коледжу, які навчаються за 

освітньо-кваліфікаційними рівнем „молодший спеціаліст” та освітньо-професійним 

рівнем „фаховий молодший бакалавр”, а також надання їм академічної відпустки. 

1.2 У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях: 

академічна відпустка – перерва у навчанні, у зв'язку з обставинами, які 

унеможливлюють виконання здобувачем фахової передвищої освіти освітньо-

професійної програми з передбачених цим Положенням підстав;  

відрахування – припинення статусу здобувача фахової передвищої освіти, 

прав та обов'язків особи, що здобуває фахову передвищу освіту; 

переведення – зміни в правах та обов'язках особи, що здобуває фахову 

передвищу освіту, зумовлені зміною закладу фахової передвищої освіти та/або 

спеціальності (освітньо-професійної програми), та/або форми навчання, та/або 

джерел фінансування без припинення статусу здобувача фахової передвищої 

освіти; 

поновлення – відновлення статусу здобувача фахової передвищої освіти, прав 

та обов'язків особи, що здобуває фахову передвищу освіту; 

академічна різниця – це перелік навчальних дисциплін чинного навчального 

плану конкретної спеціальності коледжу за попередні семестри, які студент чи 

особа, що прагне здобути фахову передвищу освіту, раніше не вивчали. 

 

2 ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ 
 

2.1 Особи, які навчаються в закладах фахової передвищої освіти, можуть бути 

переведені: 

- із одного закладу фахової передвищої освіти до іншого навчального закладу; 

- із однієї спеціальності (освітньо-професійної програми) на іншу; 

- із однієї форми здобуття освіти на іншу; 

- із одного джерела фінансування на інше. 

2.2 Переведення студентів з однієї спеціальності, за якою здійснюється 

підготовка молодших спеціалістів (фахових молодших бакалаврів), на іншу, або з 

однієї форми навчання на іншу в межах коледжу здійснює директор коледжу. 

Переведення студентів на перший курс коледжу забороняється. За виключних 

обставин ці питання за клопотанням директора коледжу можуть розглядатись 

Міністерством освіти та науки України. 

2.3 Переведення студентів здійснюється, як правило, під час літніх або 

зимових канікул. 

2.4 Особи, які вступили до коледжу і навчались за рахунок коштів 
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регіонального бюджету, користуються пріоритетним правом при переведенні на 

місця регіонального замовлення за умови наявності таких вакантних місць.  

При відсутності вакантних місць, що фінансуються за рахунок коштів 

регіонального бюджету, вищезгадані особи за їх згодою можуть бути переведені на 

навчання з оплатою за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб за умови 

наявності вакантних місць ліцензованого обсягу. 

2.5 Особи, які навчаються в державному закладі фахової передвищої освіти на 

договірній основі з оплатою послуг за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб 

можуть бути переведені на навчання на таких же умовах до інших навчальних 

закладів. Такі переведення можуть бути здійснені за умови наявності вакантних 

місць ліцензованого обсягу та згоди замовників, що фінансують підготовку.  

При існуванні двосторонніх (студент і підприємство, організація, установа) 

або трьохсторонніх (студент, заклад освіти і підприємство, організація, установа) 

угод переведення студентів з одного напряму підготовки фахівців на інший, з 

однієї спеціальності, форми на іншу, або з одного закладу фахової передвищої 

освіти до іншого здійснюється за умови внесення відповідних змін до даних угод, з 

дотриманням вимог чинного законодавства. 

2.6 Особи, які навчаються в акредитованому недержавному закладі фахової 

передвищої освіти, можуть бути переведені на навчання в коледж за рахунок 

коштів фізичних та юридичних осіб. Студенти, які навчаються в неакредитованих 

недержавних закладах фахової передвищої освіти, не користуються правом 

переведення до коледжу. 

2.7 Переведення осіб, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, на 

навчання за кошти регіонального бюджету здійснюється після першого курсу 

навчання в межах ліцензованого обсягу підготовки зі спеціальності за наявності 

вакантних місць регіонального замовлення.  

Переведення на студентів на вакантні місця регіонального замовлення 

здійснюється на конкурсній основі, наказом директора, за обов'язкової участі 

органів студентського самоврядування.  

Підставою для переведення є заява студента (Додаток 1), його батьків, 

подання завідувача відділення, в якому вказується рейтинг успішності студента, 

інформація про участь у науковій та громадській роботі за весь період навчання. 

До заяви додаються відповідні документи: клопотання класного керівника, витяг із 

протоколу зборів академічної групи, погодження студентської ради коледжу. 

2.8 При ухваленні рішення про переведення студента на вакантні місця 

регіонального замовлення, як основний критерій, враховується рейтинг успішності. 

Правом на заповнення вакантних місць користуються студенти, які мають середній 

бал успішності 4,0 і більше (за 4-бальною шкалою) та 7,0 і більше (за 12-бальною 

шкалою).  

При однаковому середньому балі беруться до уваги інші показники діяльності 

студента (здобутки у науковій діяльності, громадській роботі, мистецтві, спорті 

тощо). 

2.9 Студенти, право яких на безоплатне навчання визначено відповідними 
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Законами України, Указами Президента України та актами Кабінету Міністрів 

України, користуються правом першочергового переведення на навчання на місця 

регіонального замовлення. 

2.10 Переведення здобувачів фахової передвищої освіти з одного закладу 

освіти до іншого здійснюється за погодженням директорів обох закладів освіти. 

2.11 Студент, який бажає перевестись до іншого закладу освіти, подає на ім'я 

директора коледжу, в якому він навчається, заяву про переведення і, одержавши 

його письмову згоду, звертається з цією заявою до директора того закладу освіти, 

до якого він бажає перевестись, та додає копію залікової книжки, що містить 

інформацію про здобуті результати навчання. 

Заява про переведення розглядається протягом двох тижнів і заявникові 

повідомляється про умови переведення на навчання або причину відмови. 

2.12 Здобувачі фахової передвищої освіти, які навчаються за кошти фізичних 

або юридичних осіб, можуть бути переведені за згодою особи, яка здійснює 

фінансування навчання.  

2.13 При позитивному розгляді заяви і за умови ліквідації академічної різниці 

директор закладу освіти, до якого переводиться студент, видає наказ згідно з яким 

студент допускається до занять та направляє запит до коледжу щодо одержання 

його особової справи. 

2.14 Директор коледжу, отримавши запит, видає наказ про відрахування 

студента у зв'язку з його переведенням до іншого закладу освіти і в тижневий 

термін пересилає особову справу студента на адресу закладу освіти, від якого 

надійшов запит. У коледжі залишаються копії академічної довідки, 

індивідуального навчального плану студента, залікова книжка та список 

пересланих документів. 

2.15 Директор закладу освіти, до якого переводиться студент, після одержання 

особової справи видає наказ про його зарахування. 

 

3 ВІДРАХУВАННЯ СТУДЕНТІВ 
 

3.1 Підставою для відрахування студента коледжу є: 

- завершення навчання за відповідною освітньо-професійною програмою; 

- власне бажання; 

- переведення до іншого закладу фахової передвищої освіти або закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої освіти (для 

здобувачів фахової передвищої освіти, які зараховані на основі базової середньої 

освіти, протягом першого та другого років навчання); 

- невиконання індивідуального навчального плану; 

- порушення умов договору про надання освітніх послуг, який є підставою для 

зарахування; 

- порушення академічної доброчесності; 

- стан здоров'я (за наявності відповідного висновку); 

- інші випадки, визначені законом. 
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3.2 Відрахування неповнолітніх студентів здійснюється за погодженням зі 

службою у справах неповнолітніх місцевих органів виконавчої влади. 

3.3 Відрахування студентів оформлюється наказом директора коледжу за 

поданням завідувача відділення та погодженням з радою студентського 

самоврядування коледжу. 

3.4 До особової справи при відрахуванні вкладаються: 

- копія наказу про відрахування; 

- копія академічної довідки, підписана та скріплена печаткою; 

- залікова книжка та індивідуальний навчальний план студента; 

- студентський квиток. 

3.5 Вносяться відповідні дані про відрахування в систему ЄДЕБО.  

3.6 Особа, відрахована з коледжу до завершення навчання, отримає 

академічну довідку, що містить інформацію про результати навчання, назви 

дисциплін (предметів), отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС. Форма 

академічної довідки затверджується центральним органом виконавчої влади у 

сфері освіти та науки.  

3.7 Студентам, які були відраховані з першого курсу коледжу і не складали 

екзамени та заліки, видається академічна довідка із записом, що студент заліків та 

екзаменів не складав. 

3.8 Реєстрація академічних довідок проводиться в спеціальній книзі, до якої 

заносяться наступні дані: порядковий реєстраційний номер; прізвище, ім'я, по -

батькові особи, яка одержала академічну довідку; номер академічної довідки; дата 

видачі; підпис особи, яка одержала довідку. 

 

4 ПОНОВЛЕННЯ ДО СКЛАДУ СТУДЕНТІВ 
 

4.1 Поновленими до складу студентів можуть бути особи, відраховані з 

коледжу до завершення навчання за освітньо-професійною програмою. 

Здобувачі фахової передвищої освіти, яким було надано академічну відпустку, 

поновлюють навчання шляхом допуску до освітнього процесу. 

4.2 Поновлення до складу студентів здійснюється за умови наявності 

вакантних місць ліцензованого обсягу незалежно від тривалості перерви в 

навчанні, причини відрахування, трудового стажу, форми навчання, віку особи, що 

бажає поновитися, на підставі поданих документів і з урахуванням здатності 

претендента успішно виконувати графік освітнього процесу.  

При відсутності вакантних місць, що фінансуються за рахунок коштів 

регіонального бюджету, вищезгадані особи за їх згодою можуть бути поновлені на 

навчання з оплатою за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб за умови 

наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.  

4.3 Поновлення на навчання здійснюється на ту ж саму спеціальність, за якою 

здобувач освіти навчався у коледжі до відрахування або до надання академічної 

відпустки і на той же курс, з якого він був відрахований. 

4.4 Особи, відраховані за академічну неуспішність (невиконання 
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індивідуального навчального плану), можуть бути поновлені тільки у наступному 

навчальному році, з початку того семестру, за невиконання навчального плану 

якого вони були відраховані, як правило, на умовах договору за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб. Особи, які отримали академічну відпустку, 

допускаються до навчання за тим же джерелом фінансування і на той же курс, за 

яким вони навчалися до оформлення відпустки. 

4.5 Поновлення до складу студентів першого курсу забороняється. За умови 

виключних обставин директор коледжу має право поновити на другий курс 

студента, який був відрахований з першого курсу, за умови ліквідації академічної 

різниці до початку навчальних занять. 

4.6 Заява щодо поновлення/допуску до навчання має бути розглянута у 

коледжі протягом двох тижнів від дати подачі (Додаток 2). Умови зарахування до 

складу студентів (допуску до навчання) або причина відмови мають бути 

повідомлені заявникові завідувачем відділення у триденний термін після розгляду 

заяви. 

4.7 Умовою поновлення є попереднє складання або включення до 

індивідуального навчального плану студента певних обов'язкових дисциплін та/або 

певного обсягу вибіркових дисциплін освітньої програми.  

Порядок ліквідації академічної різниці встановлюється завідувачем відділення 

відповідно до даного Положення. 

4.8 Директор коледжу поновлює на навчання здобувачів фахової передвищої 

освіти за погодженням з органами студентського самоврядування. 

4.9 Поновлення осіб до складу студентів, як правило, здійснюється під час 

літніх або зимових канікул. 

 

5 НАДАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПУСТКИ 
 

5.1 Здобувач фахової передвищої освіти має право на перерву у навчанні у 

зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньо-професійної 

програми (стан здоров'я, призов на строкову військову службу у разі втрати права 

на відстрочку від неї, сімейні обставини тощо). Таким особам надається академічна 

відпустка у встановленому порядку (Додаток 3). 

5.2 Максимальна тривалість академічної відпустки встановлюється до одного 

року. При необхідності тривалість академічної відпустки може бути продовжена 

ще на один рік. Відпустки по вагітності та пологах, відпустка по догляду за 

дитиною до досягнення нею 3-річного віку, а в разі, коли дитина хворіє та потребує 

домашнього догляду, - до досягнення дитиною 6-річного віку, надаються 

відповідно до Кодексу законів про працю України. 

5.3 Академічна відпустка за медичними показаннями надається студенту 

наказом директора коледжу на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії 

закладу охорони здоров'я де лікується студент.  

5.4 Надання академічної відпустки оформляється відповідним наказом 

директора коледжу із зазначенням підстави надання відпустки та її термінів. 
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5.5 Допуск до навчання студентів, у яких завершився термін академічної 

відпустки, здійснюється наказом директора коледжу на підставі заяви студента, яка 

подається не пізніше 10 денного терміну після завершення академічної відпустки. 

У разі академічної відпустки за станом здоров'я до заяви додається висновок 

лікарсько-консультативної комісії про стан здоров'я. 

5.6 Студенти, які не подали в установлений термін документи для допуску до 

навчання або документи для продовження терміну академічної відпустки, 

відраховуються із коледжу. Усі суперечливі питання з приводу надання 

академічної відпустки розглядає директор коледжу за участю органів 

студентського самоврядування. 

5.7 За весь період навчання студент може скористатися правом на отримання 

академічної відпустки, як правило, один раз. 

 

6 ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ 

РІЗНИЦІ І ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

6.1 Встановлення академічної різниці та перезарахування результатів 

навчання, які були отримані під час навчання за іншими освітньо-професійними 

програмами, здійснюється для здобувачів освіти, які:  

- переводяться з інших закладів освіти до коледжу (порівнянням академічної 

довідки та освітньо-професійної програми/навчального плану/робочих навчальних 

планів відповідного року прийому);  

- поновлюються на навчання після відрахування (порівнянням академічної 

довідки та освітньо-професійної програми/навчального плану/робочих навчальних 

планів відповідного року прийому);  

- навчаються у коледжі і бажають перевестись з однієї спеціальності на іншу 

(порівняння освітньо-професійних програм/навчальних планів 

спеціальностей/робочих навчальних планів відповідного року прийому);  

- переводяться з однієї форми навчання на іншу (порівняння навчальних 

планів спеціальності та робочих навчальних планів обох форм навчання 

відповідного року прийому);  

- продовжують навчання після академічної відпустки (визначається 

порівнянням індивідуального навчального плану студента або освітньо-

професійних програм, навчальних та робочих навчальних планів спеціальності для 

відповідного року прийому до академічної відпустки з освітньою програмою, 

навчальним планом, робочим навчальним планом поточного навчального року).  

6.2 Академічна різниця не повинна перевищувати 30 кредитів (10 кредитів при 

зарахуванні на останній курс чи рік навчання) (якщо більше – виноситься рішення 

про рекомендацію на навчання на курс нижче, враховуючи, що переведення та 

поновлення студентів на перший курс забороняється).  

6.3 При поновленні студентів коледжу або при продовженні ними навчання 

після академічної відпустки дисципліни навчального плану за вибором студента, 

наявні у документах з результатами попереднього навчання перезараховуються 
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замість відповідних дисциплін за вибором студента, передбачених навчальним 

планом відповідної спеціальності.  

6.4 Якщо назви предметів у академічній довідці і у навчальному плані 

спеціальності відрізняються, то завідувач відділення приймає рішення про їх 

перезарахування на підставі консультації з відповідними цикловими комісіями. 

Навчальна дисципліна може бути перезарахована за умови відповідності 

змісту, якщо загальні обсяги вивченої дисципліни відрізняються не менше, ніж на 

20% від передбачених освітньо-професійною програмою/навчальним планом. 

6.5 Підготовка висновків щодо перезарахування результатів навчання та 

визначення академічної різниці покладається на відділення коледжу. Студент надає 

заяву по перезарахування результатів навчання завідувачу відділення (Додаток 4). 

Завідувач відділення порівнює освітні компоненти/результати навчання, наявні в 

документах попереднього навчання здобувача освіти та освітні 

компоненти/результати навчання освітньої програми вибраної спеціальності в 

коледжі та видає розпорядження про перезарахування (Додаток 5). При 

перезарахуванні освітнього компоненту зберігається раніше здобута позитивна 

оцінка навчальних досягнень здобувача.  

6.6 На підставі зробленого аналізу завідувач відділення затверджує графік 

складання академічної різниці (Додаток 6) та включає дисципліни академічної 

різниці до індивідуального навчального плану студента. Основною формою 

оволодіння навчальним матеріалом при ліквідації академічної різниці є самостійна 

робота студента. Циклові комісії, за якими закріплені дисципліни, що складають 

академічну різницю, мають надати здобувачу необхідні навчально-методичні 

вказівки та рекомендації для самостійної роботи, забезпечити достатній рівень 

консультативної допомоги та об’єктивний підсумковий контроль знань.  

6.7 Особам, які були відраховані з коледжу за невиконання індивідуального 

навчального плану, можуть бути перезараховані виключно ті освітні компоненти, з 

яких за результатами підсумкового контролю вони мали оцінку не нижче «добре» 

або «зараховано».  

6.8 Перезараховані освітні компоненти з відповідними оцінками вносяться до 

залікової книжки студента і засвідчуються підписом завідувача відділення.  

6.9 Студент має право відмовитися від перезарахування дисципліни, якщо 

його не влаштовує отримана раніше оцінка, та складати її як академічну різницю. 

 

Заступник директора з НР     Раїса КОРОЛЬОВА 

Завідувач відділення  

комп'ютерної інженерії та будівництва   Ірина КРЮКОВА 

Завідувач відділення 

електротехніки та електромеханіки    Наталія РЕШЕТНЯК 

Завідувач відділення 

автоматизації та залізничного транспорту            Олеся ТВЕРДОХЛІБОВА 

Голова студентського       Маргарита  

самоврядування       КУРІЦИНА-СІРЕНКО 
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ДОДАТОК 1  

 

Директору Харківського державного 

політехнічного коледжу 

Володимиру ВЕЛИЧКУ 

студента (ки) ________________________  

(форма навчання)  

____________________________________ 
(форма фінансування)  

____________________________________  
(спеціальність)  

____________________________________  
(освітньо-кваліфікаційний рівень) 

____________________________________ 
(курс та група) 

____________________________________ 
(ПІБ студента) 

 

 

ЗАЯВА  

 

Прошу Вас перевести мене з навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на 

вакантне місце регіонального замовлення цієї ж спеціальності.  

До заяви додаються наступні документи:  

1) копія індивідуального навчального плану або навчальної картки студента;  

2) копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг. 

 

 

 

 ________________      ___________________  
(дата)         (підпис)  

 

 

 

 

 

 

Заява має бути завізована:  

- завідувачем відділення;  

- бухгалтерською службою – про відсутність заборгованості по оплаті 
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ДОДАТОК 2  

 

Директору Харківського державного 

політехнічного коледжу 

Володимиру ВЕЛИЧКУ 

ПІБ ________________________________  

____________________________________ 

який(ка) мешкає за адресою:___________ 

____________________________________ 

тел._________________________________ 
 

 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу поновити мене до складу студентів _______ курсу денної (заочної) 

форми навчання за спеціальністю ________________________________________ 

ОКР «фаховий молодший бакалавр» на умовах договору (за регіональним 

замовленням).  

 

 

________________        ___________________  
(дата)          (підпис)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заява має бути завізована завідувачем відділення  



 

 12  

ДОДАТОК 3  

 

Директору Харківського державного 

політехнічного коледжу 

Володимиру ВЕЛИЧКУ 

студента (ки) ________________________  

(форма навчання)  

____________________________________ 
(форма фінансування)  

____________________________________  
(спеціальність)  

____________________________________  
(освітньо-кваліфікаційний рівень) 

____________________________________ 
(курс та група) 

____________________________________ 
(ПІБ студента) 

 

 

ЗАЯВА  

 

Прошу надати мені академічну відпустку на __________ з _____________ по  
(1 чи 2 роки)  (число, місяць, рік) 

_________________  в зв’язку з____________________________________________. 
(число, місяць, рік)    за станом здоров’я / за сімейними обставинами / у зв’язку з вагітністю й пологами / у зв’язку з 

призовом на строкову військову службу / для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 

 

До заяви додаю:  

Висновок ЛКК / медичну довідку / копію повістки з РТЦК та СП / копію 

свідоцтва про народження дитини / інші підтвердні документи за необхідності. 

 

 

 

________________        ___________________  
(дата)          (підпис)  

 

 

 

 

 

 

Заява має бути завізована завідувачем відділення 
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ДОДАТОК 4  
 

Завідувачу відділення 

____________________________________  
(назва відділення) 

____________________________________  
(прізвище, ініціали)  

студента (ки) ________________________  

(форма навчання)  

____________________________________ 
(форма фінансування)  

____________________________________  
(спеціальність)  

____________________________________  
(освітньо-кваліфікаційний рівень) 

____________________________________ 
(курс та група) 

____________________________________ 
(ПІБ студента) 

 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу перезарахувати мені оцінки з дисциплін:  

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

у зв’язку з тим, що _______________________________________  

 

 

 

 

________________      ___________________  
(дата)         (підпис) 
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ДОДАТОК 5  
 

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

 

Відділення ________________________________________________ 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

м. Харків     №________    ______________  
(дата)  

 

Про перезарахування дисциплін  
 

 

У зв’язку з (зарахуванням на навчання, поновленням на навчання тощо), 

студента____________________________________________ до _____ курсу 

відділення _______________________________ денної (заочної) форми навчання 

спеціальності ____________________________________________________________  

ОКР(ОПР)_______________________________________________________.  

 

 

ПЕРЕЗАРАХУВАТИ:  

 

навчальні дисципліни  
№  

з/п 

Навчальна дисципліна Кількість 

годин/кредитів 

Підсумковий 

контроль 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Додаток: (копія свідоцтва про повну загальну середню освіту серія ______ 

№____________, виданий _________________________________________________;  

копія академічної довідки тощо).  
 

 

 

 

 

 

 

Завідувач відділення       _______________  
(підпис) 

 

  



 

 15  

 ДОДАТОК 6  
 

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

 

Відділення ________________________________________________ 
 

 

ВІДОМІСТЬ ЛІКВІДАЦІЇЇ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ 

 

студента (ки)____________________________________________________________ 

 (прізвище, імя, по батькові) 

Яка(кий) поновлюється до Харківського державного політехнічного коледжу 

_________________ , ____________________________________________________  
(форма навчання)      (освітньо-кваліфікаційний рівень) 

 ________________________________________________________________________ 
(спеціальність) 

________________________________________________________________________ 
 (форма фінансування)  

Термін складання академічної різниці до «_____ » _______________ 20 _ р. 

 

Академічна різниця становить:  

 
№  

з/п 

Навчальна  

дисципліна 

К
іл

ь
к
іс

ть
 г

о
д

и
н

/ 

к
р
ед

и
ті

в
 

П
ід

су
м

к
о
в
и

й
 

к
о
н

тр
о
л
ь 

О
ц

ін
к
а 

за
 

н
ац

іо
н

ал
ьн

о
ю

 

ш
к
ал

о
ю

 

Д
ат

а 
п

р
о
в
ед

ен
н

я
 

к
о
н

тр
о
л
ю

 
ПІБ 

викладача 

Підпис 

1        
2        
3        
4        
5        

 

 

 

 

Завідувач відділення   (підпис)    ___________________  
(прізвище, ініціали)  

 


