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Україна 
UKRAINE 

АКАДЕМІЧНА ДОВІДКА / TRANSCRIPT OF RECORDS N ____ 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

GENERAL INFORMATION ON THE STUDENT 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ 
ОСВІТИ 

INFORMATION ON THE STUDENT 

Прізвище 
_______________________________________ 

Last name(s) 
________________________________________ 

Ім'я 
_______________________________________ 

First name(s) 
__________________________________________ 

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

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

 
 

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) 

  

_______________________________________ 
(повне найменування закладу освіти (наукової 
установи)) 

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

Місцезнаходження закладу освіти (наукової 
установи) 
______________________________________ 

Address of education institution (research 
institution) 
__________________________________________ 

Країна закладу 
______________________________________ 

Country of institution 

__________________________________________ 

Інститут (факультет) 
______________________________________ 

Institute (faculty) 
__________________________________________ 

Ступінь вищої освіти 
______________________________________ 

Degree 
__________________________________________ 

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

Educational Programme (Educational-Professional 
Programme, Educational-Scientific Programme, 
Educational Programme in Fine Arts) 
__________________________________________ 
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Галузь знань (галузі знань) 
______________________________________ 
                                    (шифр та назва) 

Field(s) of Study 
__________________________________________ 
                                         (code and name) 

Спеціальність (спеціальності) 
______________________________________ 
                             (код та найменування) 

Programme Subject Area(s) 
__________________________________________ 
                                        (code and name) 

Спеціалізація 
______________________________________ 

Specialization 
__________________________________________ 

Акредитована 
______________________________________ 
          найменування органу (органів 
акредитації) 

Accredited by 
__________________________________________ 
                 name of accreditation authority (authorities) 

Мова(и) навчання/оцінювання 
______________________________________ 

Language(s) of instruction/examination 
__________________________________________ 

Форма здобуття освіти 
______________________________________ 

Mode of study 
__________________________________________ 

Термін навчання 
______________________________________ 

Period of education 
__________________________________________ 

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 
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__________________________________ 
(повне найменування закладу освіти (наукової 
установи)) 

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

Місцезнаходження закладу освіти 
(наукової установи) 
__________________________________ 

Address of education institution (research 
institution) 
_______________________________________ 

Країна закладу 
__________________________________ 

Country of institution 
_______________________________________ 

Інститут (факультет) 
__________________________________ 

Institute (faculty) 
_______________________________________ 

Ступінь вищої освіти 
__________________________________ 

Degree 
_______________________________________ 

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

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

Термін академічної мобільності 
__________________________________ 

Period of academic mobility 
_______________________________________ 

Ім'я, прізвище відповідальної особи 
закладу 
__________________________________ 

First name (s), Last name (s) of the responsible 
person of the institution 
_______________________________________ 

Контактна інформація відповідальної 
особи закладу 
__________________________________ 

Contact information of the responsible person of 
the institution 
_________________________________________ 

 
 

  

  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ LEARNING OUTCOMES 

 

 

Код освітнього 
компоненту 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-
накопичувальної 
системи / 
Number of ECTS 
credits 

Оцінка за 
шкалою 
закладу 
вищої 
освіти / 
Institutional 
Grade 

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

    

НАУКОВА СКЛАДОВА SCIENTIFIC COMPONENT 

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

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

Individual plan of scientific work has been 
approved by the Academic Council 
______________________________________ 
    name of Institute/faculty and (or) full name of 
institution 
                   of higher education (scientific 
institution) 

Протокол / Protocol N __________ від/ dated "___" ____________/_____________20____ 

Тема дисертації 
_____________________________________ 

назва  
затверджена вченою радою 

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

Title of dissertation 
______________________________________ 

name 
 has been approved by the Academic Council 

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

Протокол / Protocol N __________ 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 
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Кількість публікацій за темою дисертації / Number of publications on the topic of the dissertation: 
________________________________________________________________________________ 

Відрахований(а) 
_____________________________________ 

причина відрахування відповідно до наказу 

_____________________________________ 

Expelled 
_______________________________________ 

 reason of expulsion according to the order 

_____________________________________ 

за наказом 
______________________________________д
ата і номер наказу 

order 
_______________________________________ d
ate, number 

 
 

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

Підпис/Signature 
  
М. П. / Seal 

Ім'я, прізвище / 
First name(s), Last name(s) 
"___" _________ / _________ 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. 

Примітки: Notes: 

1. До запровадження Європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи 
оцінювання вказується кількість годин. 

2. Інформація про відрахування включається в 
академічну довідку у разі необхідності у випадку 
переривання навчання здобувачем вищої освіти. 
/ 

1. The amount of study hours is indicated prior to 
the introduction of the European Credit Transfer and 
Accumulation System. 

2. Information on expulsion is included in the 
transcript of records upon necessity in case of 
expulsion. 

  

 

  



Додаток 2 

10  

 
ОПИС  ЗАПОВНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ФОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ  

ДОВІДКИ  

1. Бланк академічної довідки має розмір формату А4 (210x297 мм) із полями 
(зверху знизу, і з обох сторін) 15 мм.  

2. У бланку академічної довідки остання сторінка документа вільна від 
текстової інформації і передбачена для проставляння апостилю та штампа 
консульської легалізації.  

3. Електронна форма академічної довідки заповнюється двома мовами - 
українською, англійською.  

4. Електронна форма академічної довідки заповнюється з використанням 
гарнітури Times New Roman та шрифту розміром 10 з одинарним 
міжрядковим проміжком. Під час друкування використовується 
прямийзвичайний шрифт.  

5. Розділи форми, що містять «Дату, період», оформлюють цифровим 
способом. Елементи дати наводять арабськими цифрами в один рядок через 
крапку в послідовності: число місяця, місяць, рік за форматом: 
ЧЧ.ММ.РРРР.  

6. У розділі форми «Назва дисципліни (курсу)» - назви дисциплін друкуються 
двома мовами через косу риску ( / - друкарський знак у вигляді тонкої 
прямої лінії, нахиленої вправо), відокремлюючи текст українською мовою 
від тексту англійською мовою через один пробіл.   

7. Внесення змін щодо полів документу, назви розділів, гарнітури, розміру 
шрифту, міжрядкових проміжків, вдрукованого тексту, розмірів таблиць 
при заповненні Електронної форми академічної довідки забороняється.  

8. Робочі файли заповнюються і запам’ятовуються з унікальним іменем, що 
містить інформацію про рік видачі академічної довідки, скорочені назви 
структурного підрозділу та спеціальності, прізвище заявника1 у форматі 
«.dосх» або «.dос» для надання можливості корегування за узгодженням 
тексту.  
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ЖУРНАЛ  

реєстрації видачі академічних довідок  
здобувачам вищої освіти   

третього (освітньо-наукового) рівня в  
Інституті радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова Національної 

академії наук України  
  

№  
п/п  

Прізвище ім’я по 
батькові  

Номер 
академічної 

довідки  
Спеціальність  

Дата і 
номер  

наказу про  
відрахуванн 

я*  

Дата 
видачі  

Підпис особи 
про  

отримання 
довідки  

Примітки  

                

                

                

                

  
  

*Заповнюється у випадку дострокового переривання навчання здобувачем вищої освіти або відрахуванням у зв’язку з 
закінченням строку підготовки.  
  
Ця форма призначена для обліку видачі академічних довідок і ведеться в аспірантурі Інституту. Формат бланка 
становить А4 (210 х 297 мм).   


