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УКРАЇНА 
UKRAINE 

 
 

АКАДЕМІЧНА ДОВІДКА / TRANSCRIPT OF RECORDS № ____ 
 
 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 GENERAL INFORMATION 
ON THE STUDENT 

     
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ 
ОСВІТИ 
  

 INFORMATION ON THE STUDENT 
 

Прізвище 
0 

Ім’я 
0 

 Last name(s) 
0 

First name(s) 
0 

  
Дата народження (дд/мм/рррр) / Date of birth (dd/mm/yyyy) 

00/00/0000 
Код картки фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти/ 
Personal ID in Unified State Electronic Database on Education 

00000000 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ  INFORMATION ON STUDIES 

Зарахований(а)/прикріплений(а) до закладу вищої 
освіти (закладу фахової передвищої освіти, 
територіально відокремленого структурного 
підрозділу закладу вищої освіти, наукової 
установи) 

  

0  0 
0  0 

(повне найменування закладу освіти (наукової 
установи)) 

 (full name of education institution (research institution)) 
(research institution) 

Місцезнаходження закладу освіти (наукової 
установи) 

   

0  0 
Країна закладу 

0 
 Country of institution 

0 
Інститут (факультет) 

0 
 Institute (faculty) 

0 
Ступінь вищої освіти 

0 
 Degree 

0 
Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова, 
освітньо-творча) програма 
 

0 

 Educational Programme (Educational-Professional 
Programme, Educational-Scientific Programme, 
Educational Programme in Fine Arts) 

0 
Галузь знань (галузі знань) 

0 
 Field(s) of Study 

0 
(шифр та назва)  (code and name) 

Спеціальність (спеціальності) 
0 

 Programme Subject Area(s) 
0 

(код та найменування)  (code and name) 
Спеціалізація 

0 
 Specialization 

0 
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Акредитована 
0 

 Accredited by 
0 

найменування органу (органів акредитації)  name of accreditation authority (authorities) 

Мова(и) навчання/оцінювання 
Українська 

 Language(s) of instruction/examination 
Ukrainian 

Форма здобуття освіти 
Заочна 

 Mode of study 
Intermittent (Off-Campus) 

Термін навчання 
0 

 Period of education 
0 

   
Документ про освіту, що був підставою для вступу 
(вид документа, серія та реєстраційний номер, 
найменування закладу освіти, який видав 
документ, країна видачі, дата видачі). Інформація 
про визнання іноземного документа про освіту в 
Україні (у разі вступу на його підставі) 

  

   
   
   

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ 
МОБІЛЬНІСТЬ 

 INFORMATION ON ACADEMIC MOBILITY 

(блок інформація про академічну мобільність включається в 
академічну довідку у разі необхідності, якщо академічна 
довідка формується за результатами академічної 
мобільності) 

 (information on academic mobility is included 
in the transcript of records upon necessity if 
the transcript of records is generated following the results of 
academic mobility) 

 
 
 
 

  

ІНФОРМАЦІЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ, ЩО 
НАПРАВЛЯЄ НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ 

 INFORMATION OF THE SENDING 
EDUCATION INSTITUTION 

   
Заклад вищої освіти (територіально відокремлений 
структурний підрозділ закладу вищої освіти, 
наукова установа), що направляє на академічну 
мобільність 

  

0  0 
(повне найменування закладу освіти (наукової установи))  full name of education institution (research institution)) 

(research institution) 
Місцезнаходження закладу освіти (наукової 
установи) 

0 

  
 

0 
Країна закладу 

0 
 Country of institution 

0 
Інститут (факультет) 

0 
 Institute (faculty) 

0 
Ступінь вищої освіти 

0 
 Degree 

0 
Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова, 
освітньо-творча) програма 
 

0 

 Educational Programme (Educational-Professional 
Programme, Educational-Scientific Programme, 
Educational Programme in Fine Arts) 

0 
Термін академічної мобільності 

0 
 Period of academic mobility 

0 
Ім’я, прізвище відповідальної особи закладу 
 

0 

 Name, surname of the responsible person of the 
institution 

0 
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Контактна інформація відповідальної особи 
закладу 

0 

 Contact information of the responsible person 
of the institution 

0 
   
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  LEARNING OUTCOMES 

Код 
освітнього 
компонент

у або 
результатів 
навчання 

(за 
наявності)/ 
Component 

code or 
learning 

outcomes 
code (if 

available) 

Назва освітнього 
компоненту або 

результатів 
навчання/ 

Component title 
or learning 

outcomes title 

Відмітка про успішне завершення освітнього компоненту 
студентом або досягнення результатів навчання/ 

Component successfully completed by a student or learning 
outcomes achieved 

Кількість 
кредитів 

Європейської 
кредитної 

трансферно-
накопичувал
ьної системи 

/ Number 
of ECTS 
credits 

Оцінка за 
шкалою 
закладу 
вищої 
освіти/ 

Institution
al Grade 

1 2 3 4 5 
     
     
     
     
     
     
Загальна кількість кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи / 
Total number of ECTS credits 

  
 

   
НАУКОВА СКЛАДОВА 
(блок наукова складова включається в академічну довідку у 
разі необхідності, якщо академічна довідка формується для 
освітньо-наукових програм) 

 SCIENTIFIC COMPONENT 
(information on scientific component is included in the 
transcript of records upon necessity if the transcript of records 
is generated for Educational-Scientific Programmes) 

   
Індивідуальний план наукової роботи 
затверджений вченою радою 

0 

 Individual plan of scientific work has been 
approved by the Academic Council 

0 
назва факультету/інституту та (або) повне найменування 

закладу вищої освіти (наукової установи) 
 name of Institute/faculty and (or) full name of institution of 

higher education (scientific institution) 
Протокол/Protocol № __________ від/ dated «___» ____________ /_____________20____ 
Тема дисертації 

0 
 Title of dissertation 

0 
назва  name 

затверджена вченою радою 
0 

 has been approved by the Academic Council 
0 

назва факультету/інституту та (або) повне найменування 
закладу вищої освіти (наукової установи) 

 name of Institute/faculty and (or) full name of institution of 
higher education (scientific institution) 

Протокол/ Protoсol № __________ від/ dated «___» ____________/_____________20____ 
 

Звітування про виконання індивідуального 
плану наукової роботи 

 Performance report of the Individual plan of 
scientific work 

   
Рік навчання / Year of study Назва кафедри (відділу, 

лабораторії) / Name of the 
cathedra (department, laboratory) 

Дата / Date 

   
   

 

   
Кількість публікацій за темою дисертації / Number of publications on the topic of the dissertation: 
 
Відрахований(а) 

0 
 Expelled 

0 
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причина відрахування відповідно до наказу  reason of expulsion according to the order 

за наказом 
0 

 order 
0 

 
Посада керівника або іншої 
уповноваженої особи / Position of the 
Head or another authorized person 

 Ім’я, прізвище/ 
First name(s), Last name(s) 

В.о. ректора / Acting Rector  О. Чернега / Oksana Chernega 
 Підпис/Signature  
   

 М. П. / Seal «___» _________ /______ 20__ р. 
(дата видачі / Date of issue) 

   

У разі наявності в академічній довідці будь-яких 
розбіжностей перевагу має текст українською мовою. 

 In case of any differences in interpretation of the 
information in the  transcript of records, the Ukrainian 
text shall prevail. 

 


