
   

 

 

 
 

ПРОТОКОЛ  

проведення атестації (заліку) з _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
                                                                                           (назва навчального предмета) 

                                      Дата проведення _________________________________________ 
                       Навчальна група № _________________ Курс навчання ________________________  

 
 

№ 
з/п  

Прізвище, ініціали учня, 
слухача  

Номер 
білета  

Оцінка (прописом)  

семестрова 
(річна)  

атестаційна  підсумкова  

1  2  3  4  5  6  

 
 

Голова атестаційної комісії  _________________ 
(посада)  

   __________ 
(підпис)  

_______________ 
(прізвище, ініціали)  

Члени атестаційної комісії  _________________     __________  _______________  

   _________________     __________  _______________  

   _________________     __________  _______________  

   _________________     __________  _______________  

   _________________     __________  _______________  

   _________________     __________  _______________  

   _________________ 
(посади)  

   __________ 
(підписи)  

_______________ 
(прізвища, ініціали)  

 
 
  

Додаток 1 
до пункту 6.14 Положення про 
організацію навчально-
виробничого процесу у 
професійно-технічних навчальних 
закладах  

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Керівник _____________________ 
_____________________________ 
                          (назва ПТНЗ) 

_________    __________________ 
    (підпис)                (прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 200_ р.  



 

 

 

ДОВІДКА  

_______________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові)  

навча____ з "___" ____________ 20__ р. до "___" ____________ 20__ р. 
у ___________________________________________________________________________________ 
                                                                (назва професійно-технічного навчального закладу) 

_____________________________________________________________________________________ 
за професією __________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
і одержа__ такі оцінки з навчальних предметів із загальнотехнічної, професійно-теоретичної та професійно-
практичної підготовки:  

назва предмета  | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|  

оцінка  

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________  

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________  

Наказом    від    "___" ____________ 20__ року    №___    він    (вона)    відрахова ___ 
з ___________________________________________________________________________________ 
                                                          (курс, назва професійно-технічного навчального закладу) 

____________________________________________________________________________________ 
за __________________________________________________________________________________ 
                                                                                           (вказати причину)  

   

Керівник            ____________                       ________________________ 
                                             (підпис)                                                        (прізвище, ініціали)  

               М. П.  

"___" ____________ 20__ р.  

Реєстраційний номер __________________  

  

Додаток 2 
до пункту 9.7 Положення про 
організацію навчально-
виробничого процесу у 
професійно-технічних навчальних 
закладах  



 

 

 

ДОВІДКА  

_______________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові)  

навча____ з "___" ____________ 20__ р. до "___" ____________ 20__ р. 
у ___________________________________________________________________________________ 
                                                                  (назва професійно-технічного навчального закладу) 

____________________________________________________________________________________ 
за професією _________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
і одержа__ такі оцінки із загальноосвітніх предметів:  

назва предмета  | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|  

оцінка  

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________  

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________  

Наказом      від      "___" ____________ 20__ року      №___     він    (вона)    відрахова ___ 
з ___________________________________________________________________________________ 
                                                               (курс, назва професійно-технічного навчального закладу) 

____________________________________________________________________________________ 
за __________________________________________________________________________________ 
                                                                                                (вказати причину)  

   

Керівник            ____________                    ________________________ 
                                            (підпис)                                                  (прізвище, ініціали)  

               М. П.  

"___" ____________ 20__ р.  

Реєстраційний номер __________________  

 
 

Додаток 3 
до пункту 9.8 Положення про 
організацію навчально-
виробничого процесу у 
професійно-технічних 
навчальних закладах  


