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Документи щодо особового складу 

Зразок автобіографії 

АВТОБІОГРАФІЯ 

Я, Христенко Сергій Григорович, народився 25 грудня 1963 року в 

селі Ґонтів Яр Валківського району Харківської області. У 1970 році пішов 

до школи. Закінчив школу у 1980 році. 

У 1980 році вступив на факультет обліку і аудиту Харківського 

державного економічного  університету і закінчив  його     у  1985  році 

здобувши спеціальність "економіст". 

У 1991 році закінчив трирічні державні курси англійської мови, З 1986 

по 1992 рік працював бухгалтером розрахункового відділу центральної 

бухгалтерії Харківського моторобудівного заводу "Серп і молот". З 

1993 по 2000 рік працював головним бухгалтером у приватній 

будівельній фірмі "Техпром - С". З 2002 року працюю інспектором 

державної податкової інспекції у Червонозаводському районі м. Харкова. 

Склад сім'ї: 

батько — Христенко Григорій Васильович, пенсіонер; мати   - Христенко 

Софія Миколаївна, пенсіонерка; дружина - Христенко Валентина 

Тимофіївна, бібліограф Центральної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка; 

син - Христенко    Ігор Сергійович, студент факультету менеджменту і 

маркетингу Харківського державного економічного університету; 

дочка  - Христенко Ольга   Сергіївна, навчається   у   восьмому класі 

школи №88           м. Харкова. 

 

22 вересня 2008 р. Підпис 

 

 

  



 

АВТОБІОГРАФІЯ 

Я,  Власенко Валентина Іванівна, народилась 1 серпня 1970 року ум. 

Новограді-Волинському, в родині службовців. 

 

У 1977 р. пішла у перший клас середньої школи № 9 і закінчила її в 

1987 році з золотою медаллю. Під час навчання в школі виконувала громадські 

доручення, очолювала учком школи. З 1980 по 1987 р. навчалась в музичній 

школі № 2 по класу фортепіано. 

 

В 1987 році поступила в Вінницький медичний інститут по 

спеціальності лікувальна справа, який закінчила в 1993 р. 

 

З 1993 року працюю в Новоград-Волинському ТМО лікарем - 

невропатологом. Займаюсь громадською роботою, є членом профкому. 

 

За успіхи в роботі в 1999 р. обласним управлінням охорони здоров"я 

нагороджена премією імені Горбачевського. 

 

Склад сім'ї: 

Одружена. Чоловік - Власенко Ігор Володимирович - працює лікарем – 

хірургом. Син Василь - 1992 р. народження, навчається у школі № 10. 

Батько - Іван Степанович - пенсіонер, 61 р. 

Мати - Ірина Гнатівна - пенсіонерка, 55 р. 

02.04.10 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис 



 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Коваленко Олена Анатоліївна 

 

Адреса: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, б.7, кв. 13, тел. 66-04-90 

 

Дата і місце народження: 11 березня 1982 р. м. Черкаси. 

 

Мета: заміщення вакантної посади менеджера з питань реклами у 

корпорації ―Біржа нерухомості‖ 

 

Досвід роботи: 2001 р. – навчально-виробнича практика на посаді 

менеджера з питань реклами у цій фірмі. 

 

Освіта: 2000-2002 рр. – навчання у Черкаському державному бізнес-

коледжі на відділенні економіки та підприємництва за 

спеціальністю ―Комерційна діяльність‖. 

 2002 р. – студентка ІІІ курсу економічного факультету 

Черкаського державного університету ім. Б. Хмельницького за 

спеціальністю ―Менеджмент організації‖. 

 

Працюю на комп’ютері: Маю досвід роботи з електронними 

таблицями, текстовим і графічним редакторами у середовищах 

DOS і WINDOWS, а також володію системою програмування на 

мові PASCAL. 

 

 

Знання мов: вільно володію англійською, українською та російською 

мовами, німецькою (читаю і перекладаю із словником). 

 

Контактний телефон: 45-05-90 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

РЕЗЮМЕ 

 

 

Романенко Катерина Дмитрівна                                                                                 

 

Мета: заміщення вакантної посади головної медсестри поліклініки .                          

 

Досвід роботи: упродовж 10 років з 1993 по 2003 роки працювала старшою 

медичною сестрою в хірургічному відділенні. 

Маю досвід: 

1) надання медичної допомогою при виконанні 

внутрішньовенних, внутрішньом"язевих, підшкірних 

ін'єкцій; 

2) знаю методи запобігання внутрішньолікарняних інфекцій; 

3) вмію вести медичну документацію; 

4) знаю санітарно-гігієнічні норми, працюю на комп'ютері. 

Освіта: 

1989-1991 - навчалася по спеціальності "Основи сестринської справи" 

в Новоград-Волинському медичному коледжі. 

 

Кваліфікація: медсестра. 1991-1993- навчалася в Житомирському 

медичному коледжі по спеціальності "Бакалаврат сестринської справи"; 

спеціальність: медсестра-бакалавр.                                                                                          

 

Знання мов:вільно володію англійською, українською, російською.  

 

Контактний телефон: 5-38-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зразок: 

 

 

 

Ректору Черкаського 

державного  

технологічного університету 

професору Лезі Ю. Г. 

випускника Черкаського 

державного 

бізнес-коледжу 

Петренка Олега Петровича 

 

 

ЗАЯВА 

 

 Прошу зарахувати мене студентом 3-го курсу денної форми навчання 

за спеціальністю ―Комп’ютерні системи та мережі‖ на контрактній основі за 

співбесідою. 

До заяви додаю: 

 

1. Диплом молодшого спеціаліста за фахом ―Обслуговування 

комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж‖. 

2. Автобіографію. 

3. Довідку з місця проживання. 

4. Медичну довідку. 

5. Шість фотокарток. 

 

 

 

 

24 червня 2002 р.   Підпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(зразок простої заяви) 

Головному лікарю (еві) 

Новоград-Волинського 

міськрай ТМО Борису 

В.М. 

Коваленко Марії Іванівни, яка 

проживає за адресою: вул. 

Зарічна, буд2,кв. 5 

ЗАЯВА 

Прошу призначити мене на посаду медичної сестри 

хірургічного відділення. 

20 січня 2010р. Підпис 

(зразок складної заяви) 

Директору Нікопольського медичного 

коледжу        К а п і н у с  В А .  

Савчук Ірини Петрівни, студентки 

Житомирського базового коледжу 

ЗАЯВА 

У зв'язку з переїздом моїх батьків до м. Нікополя на проживання прошу 

зарахувати мене студенткою III курсу із спеціальності "Сестринська справа". 

Додаток: 

1) витяг із залікової книжки на 2 арк. в 1 примірнику; 

2) характеристика, видана Житомирським медичним коледжем на 1 арк. в 1 

пр.; 

3) копія свідоцтва про народження на І арк. в 1 пр. 



2.02.2009р.  Підпис 



Зразок: 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

Тихонова Євгена Володимировича, 

1983 року народження, 

студента групи № 1Д-2000 

Черкаського державного бізнес-коледжу 
  Черкаського державного бізнес-коледжу 

 

  Тихонов Євген навчається в Черкаському державному бізнес-коледжі з                 

1  вересня 2000 р. за спеціальністю ―Дизайн‖ на денному відділенні за власні 

кошти. 

 За час навчання зарекомендував себе здібним студентом, сумлінно 

ставиться до навчання, має глибокі та міцні знання з усіх предметів, всебічно 

розвинений. Особливі здібності має з обраної спеціальності: він добре 

володіє технікою рисунку та живопису, має творчий підхід до виконуваних 

робіт, у яких розкривається неординарний погляд на світ, світовідчуття та 

світобачення юнака. Брав участь у міському конкурсі творчих робіт з 

комп’ютерної графіки. 

 Має досвід роботи на персональному комп’ютері, добре володіє 

англійською мовою. 

 Тихонов Є. виявляє активність у громадській та суспільно корисній 

роботі, відповідає за спортивну роботу в групі. 

 Євген чуйний, вимогливий до себе, користується повагою в 

студентському колективі та серед викладачів коледжу. 

 

 

Характеристику видано для ______________________ 

 

 

Директор               Підпис    О. В. Куклін 

 

Куратор     Підпис    В. Л. 

Красюк 
 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Шевчук Оксани 

Петрівни,                             

1976 р. народження, 

освіта - середня 

спеціальна 

Шевчук О. П. працює в Новоград-Волинському міськрай 

ТМО медичною сестрою з 1988 року. 

З 1999 року працює старшою медичною сестрою дитячого 

відділення. До обов'язків ставиться сумлінно. Уміло застосовує свої 

знання в практичній роботі, веде пропагандистську роботу серед батьків 

з метою профілактики захворювань серед дітей. 

Шевчук О. П. проводить роботу серед медпрацівників по 

впровадженню всесвітньо відомої програми "Лемон", виступає з 

лекціями на конференціях, випускає санбюлетні, постійно поглиблює 

свої знання в галузі медицини новинками, шляхом самоосвіти, курсової 

перепідготовки. Бере участь у роботі профкому членом якого вона є. 

Користується авторитетом серед медпрацівників та 

службовців. Завжди є охайна, у спілкуванні ввічлива, у побуті скромна. 

Характеристика видана в Житомирський інститут здоров"я 

людини. 

02.04.10 р. 
 

Головний лікар міськрай ТМО                 підпис В. М. Борис 

Голова комітету профспілки підпис Д. І. Остапенко 

 

 

 

 



Довідково — інформаційні документи 

 

 

Зразок:  
 

Завідуючому відділенням 

комп’ютерних технологій 

Коритіну І. В. 

 

  

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

25.04.2009 р.  

Про порушення навчальної дисципліни 

 

 Студенти групи № 1П-01 спеціальності ―Програмування для 

електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем‖ запізнилися 

на заняття з фізики (IV пара) тому, що відвідували виставку новітніх 

технологій в галузі комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж. 

Виставку організовувала науково-виробнича фірма ―Інтеграл‖ і запросила 

студентів на 10-ту годину.  

 

Староста  гр. № 1П-01        А. 

Буковський 

 

  



Зразок:  

 

 

 Заступнику директора  

 з навчальної роботи 

 Колесник Л.А 

 старости 359 групи 

 Бежевець Наталії Іванівни 

 

 

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

  Студенти 359-ї групи не з’явилися на заняття з філософії тому, що 

відвідували виставку «Вишиванки нашого краю», що відбулася в 

краєзнавчому музеї. Відвідання виставки організувала викладач української 

мови (за професійним спрямуванням). 

 

 

 

 

16. 10. 2016 р.                                                              Підпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Зразок:  

Директорові ЗАТ „Сокіл"  

Афанасенку В. Ю.  

начальника дільниці №5  

Недбаєва Д. В. 

 

 

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА 

 

       25 лютого 2003 року о 22 годині я здійснював перевірку охорони 

дільниці №5. У ході перевірки було виявлено, що охоронець ЛуньовПетро 

Пилипович перебував на вахті разом зі сторонньою особою, обоє були на 

підпитку. На зроблені Луньову П. П. зауваження щодо невиконання ним 

службових обов'язків він відповів мені брутальною лайкою. Вважаю, що 

охоронець   Луньов П. П. грубо порушив вимоги інструкції з охорони 

об'єкта і заслуговує на суворе покарання. 

 

 

 

Начальник (ПІПБ)                                                                            Підпис   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Зразок:  

 

 Заступнику директора  

 з навчальної роботи 

 Колесник Л.А 

 викладача української мови (за                                   

 професійним спрямуванням)         

 Мисюри Ірини Володимирівни 

       

    

 

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА 

 

  

Доводжу до вашого відома, що протягом ІІ семестру студентка Савчук С.Т. 

пропустила 26 академічних годин, має не атестації, численні зауваження. 

Прошу вжити заходів до студентки Савчук С.Т. 

 

 

 

 

26.05. 17             Підпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зразок оформлення протоколу 

 

 

ПРОТОКОЛ №3 

 

засідання технічної ради   Харківського велосипедного заводу 

м. Харків 

12 грудня 2002 р. 

Голова        А. В. Тимченко 

Секретар     Н. Г. Лисанюк 

 Присутні:   члени    технічної     ради    заводу    (всього    25 , список додається). 

Запрошені: Ферзенко І. М. - головний       спеціаліст НІС  ДПІ, Щукін І. Г.— завідувач сектору, 

Карасьов Є. К. - начальник відділу. 

Порядок денний 

1. Обговорення     пропозиції    слюсаря       складального       цеху Ігнатьєва П. С. "заміна 

металевих заглушок на заглушки з пластмаси". 

2. Обговорення       пропозиції      майстра       механічного       цеху Шабалтая О. М. "Заміна 

конфігурації деталі № 5587 і заготівки для неї". 

1. СЛУХАЛИ: Слюсар складального цеху Ігнатьєв П. С. запропонував замінити металеві 

заглушки на заглушки з пластмаси. 

ВИСТУПИЛИ: Григоренко П.М. — інженер складального цеху. Він вважає, що пропозиція 

Ігнатьєва П. С. є корисною такою, що дає економічний ефект близько 90 млн. грн. Абрамов М. 

А. - начальник технічного відділу, відзначив, що необхідні прес-форми можна виготовити в 

інструментальному цеху. 

УХВАЛИЛИ: 1. Прийняти    пропозицію    Ігнатьєва П. С.   „Замінаметалевих заглушок 

на заглушки з пластмаси". 

2. Прес-форми   виготовити   в    інструментальному цеху до 12.03.03 р. 

3. Дослідну партію заглушок з пластичних мас виготовити і випробувати до 

12.04.03 р. 

2. СЛУХАЛИ: Майстра механічного цеху Шабалтая О. М. про заміну 

конфігурації деталі № 5587 і заготовки для неї. 

ВИСТУПИЛИ: Радіонов В.Н.- начальник механічного цеху, який відзначив, що 

пропозиція Шабалтая О. М. корисна, оскільки дає можливість зменшити витрати бронзи 

для виготовлення деталі № 5587 приблизно на 500 кг на рік і одержати економію 10 млн. грн.  

УХВАЛИЛИ: Прийняти пропозицію Шабалтая О. М. „Замінаконфігурації деталі № 

5587 і заготовки для неї". 

 

Голова     Н. Г. Лисанюк(підпис) 

осіб 



Секретар    О. А. Тимченко (підпис) 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № З 

зборів колективу санітарно-технічної дільниці 

Відкритого акціонерного товариства „Будівельник" 

від 10 березня 2017 р. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника голови профкому підприємства 

Клочка С. С. про виділення для робітників дільниці двох квартир 

(двокімнатної і трикімнатної) по вул. Стеценка, 5. 

 

УХВАЛИЛИ: надати в будинку по вул. Стеценка, 5 двокімнатну 

квартиру Петриківському Володимиру Миколайовичу, трикімнатну 

квартиру — Лисенку Роману Григоровичу. 

 

 

Оригінали підписали:  

 

Голова зборівІ. А. Шевченко                   (підпис) 

 

Секретар                                      В. П. Калина                      (підпис)              

 

 

Печатка 

 

  



 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 2 

засіданняпедагогічної ради    Новоград-

Волинськогомедичногоколеджувід 2 жовтня2017 р. 

 

Присутні – 37 викладачів.Відсутні – 6 викладачів.Голова педради – 

Солодовник О.В.      Секретар -  Мисюра І.В. 

  

Порядок денний 

 

5. Різне. 

СЛУХАЛИ: інформаціюзаввідділенням «Лікувальна справа» 

Бистрицького В.В.   простудентів:   Дзеха  В.   319   групи,  Савицьку О.  

220 групи, Боятюка О. 220 групи,Андрощук І. 220 групищодоїхуспішності;  

 

заввідділенням «Сестринська справа» Паламарчук Т.Ю., яка надала  

інформацію про студентку 364 групи Копач Т., як дитину з 

обмеженимифізичнимиможливостями (інвалідадитинства ІІ групи), 

якірекомендували перевести данихстудентів з контрактноїформинавчання 

на державну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: перевести студентівДзеха Вячеслава, Савицьку Ольгу, 

БоятюкаОлександра, АндрощукІнну та Копач Тетяну з 

контрактноїформинавчання на державну форму навчання.  

 

 

Оригіналпідписали:  

Голова педради - Солодовник О.В. 

Секретар - Мисюра І.В. 

 

 

 



 

Зразок:  

 

ЗАПРОШЕННЯ 

Шановний  Андрію Івановичу!  

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі науково-практичної конференції 

"Українська мова — державна мова".  

Доповіді, що виголошуватимуться на пленарному засіданні:  

Становлення української мови як державної                      

                                                             (А.Д.Заболотний).  

Українська мова — мова ділових паперів  

                                                            (К.М.Зюбрецький).  

Труднощі впровадження української мови в документацію різних галузей 

промисловості  

                                                          (П.П.Очеретний).  

  Науково-практична конференція відбудеться в актовому залі Будинку 

вчителя (вул. Володимирська, 57) 30-31 жовтня 2017 року. Початок о 12.00.  

Їхати: тролейбусами № 5, 8, 9, 17 або метро до зупинки "Університет".  

 

  Всеукраїнське товариство «Просвіта»  

 

 

 

 

 

 

 



ЗАПРОШЕННЯ 

 

Шановна Теліженко Оксано Іванівно! 

Запрошуємо Вас на прем'єру повнометражного науково-історичного фільму 

"Українці. Віра", яка відбудеться 12 травня 2009 року в Червоному залі 

Будинку кінематографістів (вул. Саксаганського, 6). 

Початок о 19-й годині.                                                                                                         

                                 Т/О "Київнаукфільм―.  

 

 

 

 

 

 

Зразок оформлення повідомлення про захід: 

 

 

Шановний Пономаренко В.В.! 

Науково-практична конференція "Українська держава та українська армія" 

відбудеться 30-31 жовтня 2017 р. 

в актовому залі Будинку збройних сил України  

(вул. Грушевського, 30/1). Початок об11.00.  

Проїзд: тролейбус № 20 до зуп. "Будинок офіцерів".  

 

 Всеукраїнське товариство "Просвіта",     Міністерство оборони України  

 

 

 



     Центральна клінічна лікарня №;;4 

    «    «                  2017 рік 

   м. Нікополь 

    тел. приймального   відділення   

 

Довідка 

Видана Коваленку Івану Павловичу  у тому що, він перебував у 

Центральній клінічній лікарні №4 у хірургічному відділенні з 19 

травня до 20 травня з приводу різаної рани  передпліччя. 

     Головний лікар (підпис) 

    Фельдшер (підпис)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Довідка  

Про тимчасову непрацездатність студента 

Видана 24 травня 2017 року Нікопольською  

міською лікарнею №;4 

Макаренку Максиму 27 травня 2017 року, в тому. що він знаходився на 

амбулаторному лікуванні з 21 травня по 25 травня. 

Діагноз : ГРЗ 

Звільнений від занять фізичної культури до 21 червня 2017 року 

Лікар  Андрійчук І. В (підпис) 

Печатка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Розпорядчі та організаційні документи 

Зразок: 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ 

 

 

НАКАЗ № _______ 

 

 

11 січня 2017 року         

 Черкаси 

 

Про зарахування студентки 

 

 1. Згідно з поданою заявою зарахувати з 11 січня 2002 року до складу 

студентів коледжу, які навчаються за програмами підготовки молодших 

спеціалістів, з 2-річним терміном навчання, за рахунок коштів юридичних 

або фізичних осіб, в: 

 

групу № 1Е-01 за спеціальністю 

“Економіка підприємства” 

 

1. 17184.  Сєдих Олену Володимирівну 

 

2. Старшому диспетчеру навчально-методичного відділуКибі Т. Л. занести 

відповідні записи в ―Поіменну книгу студентів‖ денного відділення. 

 



 

 

 

Директор        О. В. Куклін 

 

 

 

  



Новоград — ВолинськеміськрайТМО 

НАКАЗ 

3.04.17  №123 м. Новоград - Волинський 
Щодо особового складу 

§ 1 НАДАТИ: 

Поліщук Любові Іванівні, медичній сестрі інфекційного відділення, відпустку 
за власний рахунок з 4.04.12 по 18.04.12 по сімейним обставинам. 

Підстава: заява Поліщук Л.І. та згода завідуючого інфекційним відділенням 
Волощука П.П. 

§2 ВІДРЯДИТИ: 

Котвицького Миколу Івановича, лікаря - терапевта, в м. Київ з 4.04.17 по 
30.04.18 на курси підвищення кваліфікації. 

Підстава: згідно плану підвищення кваліфікації.                                                                      

§З ЗВІЛЬНИТИ: 

Грибченко Василя Сергійовича, лікаря - анестезіолога, займаної посади з 
4.04.18  у зв'язку з виходом на пенсію. 

Підстава: заява В.С. Грибченка 

 

Головний лікар                                                     БорисВ. М. 

 

 

 



 

Новоград – Волинськеміськрай ТМО 

 
НАКАЗ №123 * 

З квітня 2017 р. м.Новоград - Волинський 

Про створення 

спеціальної комісії по профілактиці захворюваності населення 
гострими кишковими інфекціями, сальмонельозом, вірусним 
гепатитом "А" 

 

Внаслідок різкого збільшення захворюваності населення міста і району 
гострими кишковими інфекціями, сальмонельозом, вірусним гепатитом 
"А" в порівнянні з цим періодом минулого року, а також перевищенням 
середньо обласних показників, наказую: 

1. Першому заступнику головного лікаря міськрай ТМО Потопальській 
С.С.: 
1.1. Створити спеціальну комісію по профілактиці захворюваності 
гострими кишковими інфекціями в кількості 10 провідних спеціалістів в 
міськрайТМО і до 10.04.01 подати на затвердження. 
1.2. Керівництво спеціальною комісією покласти на першого 
заступника головного лікаряПотопальську С.С. 
1.3. Про результати проведеної роботи прозвітувати на медичній 
нараді по підсумках роботи за І - II квартал. 

2. Заступнику головного лікаря по дитинству ХолевчукуB.C. 
2.1. Провести додаткове заняття з педіатрами та дитячими дільничими 
медичними сестрами по клініці, діагностиці та профілактиці кишкових 
захворювань. 
2.2. Провести в школах, дитячих садках міста та району санітарно-
просвітницьку роботу. 

2.3. Надати практичну допомогу ФАПампо забезпеченню їх наочною 

агітацією про причини захворювань та їх наслідки. 

3. Наказ довести до відома всіх медичних працівників міста та району. 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого 

заступника головного лікаряПотопальську С.С. 

 



Головний лікар                                                     Борис  В. М. 

 

 

Зразок: 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ________ 

 

30 січня 2016          

 Черкаси 

Про надання знижок по оплаті 

З метою підвищення якості навчання та заохочення кращих студентів, керуючись 

рішенням педагогічної ради та Статутом коледжу. 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

 1. Встановити знижки по оплаті за навчання або за додаткові освітні послуги в  

ІІ семестрі 2001-2002 навчального року з урахуванням підсумків попереднього 

навчального семестру: 

 1.1. Студентам комерційних груп на базі повної загальної середньої освіти: 

 1.1.1. Знижка 100% - при умові, що студент за результатами зимової 

екзаменаційної сесії має середній бал успішності – 5,0; 

 1.1.2. Знижка 50% - при умові, що студент має середній бал успішності – 4,75; 

 1.1.3. Знижка 10% - при умові, що студент має середній бал успішності – 4,5. 

 2. При наданні знижок по оплаті враховувати своєчасність здачі заліків та 

екзаменів, яка відображена у відповідних заліковій та екзаменаційній відомостях (графа 

―Оцінка‖). 

 3. Кураторам академічних груп довести дане розпорядження до відома студентів. 

 4. Списки студентів академічних груп, яким будуть надані знижки по оплаті на 

наступний семестр, затвердити на засіданні педагогічної ради коледжу 30 січня 2002 року. 



 5. Контроль за виконанням дійсного розпорядження покласти на завідуючого 

відділеннямКоритіна І. В. та головного бухгалтераГензерську О. О. 
 

 

 

 

Директор         О. В. Куклін 



Новоград-Волинське  міськрайТМО 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 58 

м. Новоград-Волинський 

15.04 .2003 р .  
Про поліпшення 
профілактичної 
роботи по профілактиці 
туберкульозу 

Для поліпшенняпрофілактичноїроботи по профілактицітуберкульозу в 
дитячих закладах міста та району пропоную; 
2. Створитиспеціальнукомісію з представниківохорониздоров'я (список 

додається). 

3. Головікомісії, заступнику головного лікаря по профілактичнійроботі 
Яремчук В.І. скласти план організаційнихзаходів. 

4. Прозвітувати про виконану роботу та подати інформацію про стан 
захворюваності на туберкульоз в дитячихустановахміста та району в 
двохмісячнийтермін. 

5. Контроль за виконаннямданогорозпорядженнязалишаю за собою. 

 
 
Головнийлікар 

Новоград-Волинського ТМО М.В. Борис



  



  



  



 

 


