
Протокол №20 

 

Засідання приймальної комісії 

 

15. 06. 2017 року                                  м. Херсон 

 

Присутні: члени приймальної комісії (Список додається) 

 

Голова:        Яковенко О. Є.  

Секретар:    Гайналій М.В. 

 

Порядок денний: 

 

Про врахування середнього бала документа про  базову загальну середню 

освіту, повну загальну середню освіту, диплома кваліфікованого робітника та 

молодшого спеціаліста. 

                        

СЛУХАЛИ: 

М. В. Гайналій про врахування середнього бала документа про повну загальну 

середню освіту, запропонував зразок довідки про середній бал документа, яку 

необхідно видавати абітурієнтам із базовою загальною середньою освітою, повною 

загальною середньою освітою, дипломом кваліфікованого робітника та молодшого 

спеціаліста в разі, якщо середній бал зазначеного документа про освіту не 

підрахований. 

 
Міністерство освіти і науки України 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ХЕРСОНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 
 

ДОВІДКА 
 

«____»___________2017 р.        м. Херсон                                   №  
 

Видана________________________________________________________________________ 
(ПІБ абітурієнта) 

Атестат/свідоцтво/диплом____________________________________________________________ 
                                                                                                                          (серія та номер атестата) 

 

в тому, що йому (їй) визначено середній бал 

атестату/свідоцтва/диплому_________________________ 
                                                                             (обидва значення середнього бала)     

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                                                            М.В. Гайналій       

 

 

 



УХВАЛИЛИ: 

Зразок довідки про середній бал документа, яку необхідно видавати абітурієнтам із 

базовою загальною середньою освітою, повною загальною середньою освітою, 

дипломом кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста. 

 

 
Міністерство освіти і науки України 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ХЕРСОНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 
 

ДОВІДКА 
 

«____»___________2017 р.           м. Херсон                                   №  
 

Видана________________________________________________________________________ 
(ПІБ абітурієнта) 

Атестат/свідоцтво/диплом ____________________________________________________________ 
                                                                                                                          (серія та номер атестата) 

 

в тому, що йому (їй) визначено середній бал 

атестату/свідоцтва/диплому_________________________ 
                                                                             (обидва значення середнього бала)     

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                                                         М.В. Гайналій       

 

 

 

 

Голова     О. Є. Яковенко 

 

Секретар              М.В. Гайналій 

 

 

 

 

 



СПИСОК ЧЛЕНІВ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

1. Яковенко О.Є.   – директор коледжу, голова приймальної комісії коледжу 

2. Ротань Н.В. – заступник директора з навчальної роботи , заступник голови 

приймальної комісії  

3. Лебедь Г.М.  – заступник директора з гуманітарної освіти та виховної 

роботи, член комісії 

4. Нарожний О.В. – заступник директора з навчально-виробничої роботи, 

член комісії 

5. Яковенко В.Д. – завідувач відділення , член комісії 

6. Подозьорова А.В.  – завідувач відділення , член комісії 

7. Воронова Н.В. – завідувач відділення , член комісії 

8. Чебукіна В.Ф. – завідувач відділення , член комісії 

9. Коленко В.В. – відсутня  

10. Маляренко А.О.  – т.в.о.завідувача відділення, член комісії   

11. Гайналій М.В. – відповідальний секретар 

11. Горішня А.В. – голова профкому коледжу 

12. Артищенко Д.М. – голова студентського самоврядування, член комісії 

13. Самойленко В.С. – член студентського самоврядування, член комісії 

 

 

 

 

       Секретар                                                              М.В.Гайналій 

 

 

 

 


