Харків, 2016

1. ДОКУМЕНТИ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА
1.1. Документ про вищу освіту Харківського національного
економічного університету імені Семена Кузнеця (далі – Університет)
видається особі, яка успішно виконала відповідну освітню програму та
пройшла атестацію.
1.2. Документ про вищу освіту державного зразка видається
Університетом тільки за акредитованою освітньою програмою.
1.3. В Університеті встановлені такі види документів про вищу освіту
за відповідними ступенями:
 диплом бакалавра;
 диплом бакалавра з відзнакою;
 диплом магістра;
 диплом магістра з відзнакою.
1.4. Інформація про видані дипломи вноситься Університетом до
Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО) і є
доступною для перевірки в Реєстрі документів про вищу освіту на сайті
http://inforesurs.gov.ua.
1.5. Бланки документів про вищу освіту державного зразка мають
розміри формату А4 (210×297 мм) та виготовляються поліграфічним
способом на папері щільністю 150 г/м2.
1.6. У документах про вищу освіту зазначаються назва Університету,
а також кваліфікація, що складається з інформації про здобутий особою
ступінь вищої освіти, спеціальність та спеціалізацію.
1.7. Текстову інформацію документів про вищу освіту державного
зразка надруковано відповідно до форми диплому бакалавра, форми
диплому бакалавра з відзнакою, форми диплому магістра, форми диплому
магістра з відзнакою, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки
України №701 від 22.06.2016 р.
1.8. Текст, передбачений відповідною формою диплому про вищу
освіту державного зразка, розміщується лише з лицьового боку бланка та
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відтворюється друкарським способом двома мовами – українською та
англійською.
1.9. Зворотний бік бланка диплома про вищу освіту державного
зразка призначений для проставлення штампів консульської легалізації та
апостиля і не містить жодних написів.
1.10. Бланки дипломів про вищу освіту державного зразка не
ламінуються.
1.11. Короткий технічний опис бланка диплому про вищу освіту
державного зразка:
1.11.1. Бланк диплому про вищу освіту державного зразка
виготовляється на офсетному папері форматом 210 х 297 мм (± 0,5 мм) з
використанням графічних зображень, з текстовою інформацією з одного
боку. Вся інформація нанесена способом офсетного друку.
1.11.2.
Основні
технічні
характеристики
паперу,
що
використовується для виготовлення бланків дипломів про вищу освіту
державного зразка:
 маса 1м2 – 150 г;
 папір – крейдований.
1.11.3. Лицьовий бік бланку диплому про вищу освіту державного
зразка надрукований 3 фарбами офсетного друку:
 фонова сітка товщиною 50 мкм фарбою синього кольору;
 по периметру зроблено художнє оформлення у вигляді віньєтки
синього кольору з написами у нижній частині «Ми навчаємо вчитися,
мислити, працювати» на одній частині і «Discere, cogitare, laborare
docemus» – на іншій;
 по центру бланку графічна підложка із зображенням корпусу
Університету блакитного кольору;
 по центру зверху під віньєткою зображення малого державного
гербу України, надписи «УКРАЇНА» та «UKRAINE» фарбою синього кольору;
 з правого боку знизу над віньєткою надпис «ХАРКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Семена Кузнеця»
фарбою синього кольору;
 з лівого боку знизу над віньєткою надпис «Simon Kuznets KHARKIV
NATIONAL UNIVERSITY OF ECONOMICS» фарбою синього кольору;
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по центру знизу на віньєтці емблема Університету виконується за
допомогою видавлювання її пресом на фользі. Для звичайних дипломів
колір фольги – срібний, для дипломів з відзнакою – золотий.
1.11.4. Зворотній бік бланку диплому про вищу освіту державного
зразка не містить жодних написів та графічних зображень.


1.12. Інші реквізити диплому про вищу освіту державного зразка
вдруковуються на бланку працівниками Університету у відповідності до
вимог Наказу Міністерства освіти і науки України №701 від 22.06.2016 р.
фарбою чорного кольору. Допускається друк змістовного елементу
диплому: текст «з відзнакою» – червоним кольором.
1.13. Основні реквізити диплому про вищу освіту державного зразка:
1.13.1. Назва документа про вищу освіту державного зразка
відповідно присудженого ступеня:
 «ДИПЛОМ БАКАЛАВРА»;
 «ДИПЛОМ МАГІСТРА».
У разі рішення атестаційної комісії про видачу диплому з відзнакою в
документі про вищу освіту державного зразка під назвою прописується: «з
відзнакою».
1.13.2. Серія та реєстраційний номер документа про вищу освіту
присвоюється в ЄДЕБО та відтворюється у вигляді:

А 00 № 000000

1


2
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1 – літера серії реєстраційних номерів, що ідентифікує рівень вищої
освіти: B – диплом бакалавра; М – диплом магістра;
2 – дві цифри серії реєстраційних номерів, які відповідають двом
останнім цифрам року видачі документа про вищу освіту;
3 – порядковий номер документу про вищу освіту, присвоєний в
ЄДЕБО, складається з шести цифр.
1.13.3. Прізвище, ім'я та по батькові випускника. У дипломах про
вищу освіту державного зразка прізвище, ім’я та по батькові громадянина
України українською мовою пишеться за зразком запису в документі, що
посвідчує особу громадянина України. Написання прізвища та імені
громадянина України англійською мовою узгоджується з ним до моменту
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замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про
вищу освіту, в ЄДЕБО.
Прізвище та ім’я іноземця англійською мовою пишеться за зразком
запису латиницею в документі, що посвідчує його особу. Прізвище та ім’я
іноземців та осіб без громадянства українською мовою зазначаються за
даними ЄДЕБО, але в обов’язковому порядку узгоджуються з ними до
моменту замовлення на створення інформації, що відтворюється в
документах про вищу освіту, в ЄДЕБО.
У разі неможливості отримання документального підтвердження
інформації про написання прізвища та імені іноземця й особи без
громадянства їх написання українською та англійською мовами
узгоджується з іноземцем та особою без громадянства письмово до
моменту замовлення на створення інформації, що відтворюється в
документах про вищу освіту, в ЄДЕБО.
1.13.4. Рік закінчення навчання.
1.13.5. Назва вищого навчального закладу.
1.13.6. Кваліфікація випускника (ступінь вищої освіти, спеціальність;
спеціалізація та освітня програма передбачаються у разі їх необхідності).
1.13.7. Посада, прізвище та ініціали, а також підпис ректора
Університету. У разі заміщення ректора відповідно наказу іншою
вповноваженою особою, до посади додається «Виконуючий обов'язки» або
«В.о.». Не допускається розміщення сканованих або нанесених друкованим
способом підписів.
1.13.8. Гербова печатка Університету. Не допускається розміщення
сканованих або нанесених друкованим способом печаток.
1.13.9. Дата видачі документу.
1.14. Зразки дипломів державного зразка
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1.14.1. Зразок диплому бакалавра

1.14.2. Зразок диплому бакалавра з відзнакою
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1.14.3. Зразок диплому магістра

1.14.4. Зразок диплому магістра
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2. ДОДАТКИ ДО ДИПЛОМІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ
2.1. Додаток до диплома про вищу освіту є невід’ємною частиною
дипломів бакалавра, бакалавра з відзнакою, магістра, магістра з відзнакою,
який містить структуровану інформацію про завершене навчання.
2.2. Структура додатку до диплома про вищу освіту є єдиною та
встановлюється Міністерством освіти і науки України.
2.3. Бланки додатків до диплома про вищу освіту мають розміри
формату А4 (210×297 мм) та виготовляються поліграфічним способом на
папері щільністю 150 г/м2.
2.4. Додаток до диплому про вищу освіту складається з 4-5 аркушів
(8-10 сторінок), в залежності від обсягів інформації документу. Остання
сторінка повинна бути вільною від текстової інформації для проставлення
апостиля та штампа консульської
легалізації.
Усі
аркуші
повинні бути
прошиті або скріплені у спосіб, що
унеможливлює їх роз'єднання без
порушення їх цілісності, на них має
бути зазначено кількість скріплених
та
пронумерованих
аркушів,
проставлено
підпис
декана
відповідного факультету та печатка
Університету.
2.5. У додатку до диплому про вищу освіту наведено інформацію про
випускника, здобуту їм кваліфікацію, рівень кваліфікації за національною
рамкою кваліфікацій, зміст та результати навчання, академічні та
професійні права, надається також додаткова інформація та інформація
про національну систему вищої освіти.
2.6. Додатки до диплому засвідчуються підписом ректора та
гербовою печаткою Університету.
2.7. Текстова інформація додатків до дипломів про вищу освіту
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друкується відповідно до форми додатку до диплому бакалавра, бакалавра
з відзнакою, магістра, магістра з відзнакою європейського зразка,
затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України №701 від
22.06.2016 р.
2.8. Текст, передбачений відповідною формою додатку до диплома
про вищу освіту, розміщується з обох боків бланку та відтворюється
друкарським способом двома мовами – українською та англійською.
2.9. Бланки додатків до дипломів про вищу освіту не ламінуються.
2.10. Короткий технічний опис бланка додатку до диплома про вищу
освіту:
2.10.1. Бланк додатку до диплома виготовляється на офсетному
папері форматом 210 х 297 мм (± 0,5 мм) з використанням графічних
зображень, з текстовою інформацією з двох боків. Вся інформація нанесена
способом офсетного друку.
2.10.2.
Основні
технічні
характеристики
паперу,
що
використовується для виготовлення бланків додатків до дипломів про
вищу освіту:
 маса 1м2 – 150 г;
 папір – крейдований.
2.10.3. Додаток до диплому про вищу освіту має титульний бланк
(1 аркуш) та звичайні бланки (3-4 аркуші).
2.10.4. Лицьовий бік титульного бланку додатку до диплома про
вищу освіту надрукований 4 фарбами офсетного друку:
 фонова сітка товщиною 50 мкм фарбою сірого кольору на
жовтому фоні;
 по нижньому краю зроблено художнє оформлення у вигляді
віньєтки синього кольору з написом «Ми навчаємо вчитися, мислити,
працювати»;
 у лівому верхньому куті зображено емблему Університету
фарбами синього, сірого та білого кольорів;
 під
емблемою
Університету
напис
«ХАРКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Семена Кузнеця» та
нижче напис «Simon Kuznets KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY OF
ECONOMICS» фарбою синього кольору;
2.10.5. Зворотній бік титульного бланку додатку до диплома про
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вищу освіту надрукований 3 фарбами офсетного друку:
 фонова сітка товщиною 50 мкм фарбою сірого кольору на
жовтому фоні;
 по нижньому краю зроблено художнє оформлення у вигляді
віньєтки синього кольору з написом «Discere, cogitare, laborare docemus».
2.10.6. Лицьовий бік звичайного бланку додатку до диплома про
вищу освіту надрукований 3 фарбами офсетного друку:
 фонова сітка товщиною 50 мкм фарбою сірого кольору на
жовтому фоні;
 по нижньому краю зроблено художнє оформлення у вигляді
віньєтки синього кольору з написом «Ми навчаємо вчитися, мислити,
працювати»;
2.10.7. Зворотній бік звичайного бланку додатку до диплома про
вищу освіту надрукований 3 фарбами офсетного друку:
 фонова сітка товщиною 50 мкм фарбою сірого кольору на
жовтому фоні;
 по нижньому краю зроблено художнє оформлення у вигляді
віньєтки синього кольору з написом «Discere, cogitare, laborare docemus».
2.11. Основна інформація додатку до диплома про вищу освіту
вдруковуються на бланку працівниками Університету у відповідності до
вимог Наказу Міністерства освіти і науки України №701 від 22.06.2016 р.
фарбою чорного кольору.
2.12. За структурою додаток до диплому про вищу освіту містить
преамбулу та вісім розділів відповідно структури, затвердженої
Міністерством освіти і науки України. Основні реквізити додатку до
диплома:
2.12.1. Назва документа «ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА ПРО ВИЩУ
ОСВІТУ», «DIPLOMA SUPPLEMENT».
2.12.2. Серія, реєстраційний номер та дата видачі диплома
відтворюються відповідно запису у дипломі.
2.12.3. Реєстраційний номер додатка до диплому присвоюється в
ЄДЕБО та відтворюється у вигляді 7 цифр. Дата видачі додатка до диплому
відповідає даті видачі диплому про вищу освіту. Нижче друкується напис
«(без диплому не дійсний) / (not valid without the diploma)».
2.12.4. Преамбула (коротка пояснювальна записка) є обов’язковою
частиною документу та розміщується під реєстраційним номером та
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датою видачі додатка до диплому про вищу освіту з метою надання
загальної інформації щодо його призначення та змісту.
2.12.5. Перший розділ додатка до диплому про вищу освіту містить
наступну інформацію про випускника:
І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПУСКНИКА / INFORMATION ABOUT THE GRADUATE
1. Прізвище / Family name(s).
2. Ім’я та по батькові / Given name(s).
3. Дата народження (число/місяць/рік) / Date of birth (day/month/year).
У додатку до диплому про вищу освіту прізвище, ім’я та по батькові
пишеться відповідно основним вимогам та за зразком запису у дипломі
про вищу освіту.
2.12.6. Другий розділ додатка до диплому про вищу освіту містить
інформацію про здобуту кваліфікацію:
ІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗДОБУТУ КВАЛІФІКАЦІЮ / INFORMATION ABOUT THE
QUALIFICATION
1. Кваліфікація випускника: ступінь вищої освіти, спеціальність (за
необхідності – спеціалізація, освітня програма, професійна кваліфікація) /
Qualification: Degree, Program Subject Area (if necessary Study program,
Educational program, Professional qualification).
2. Галузь знань / Field of Study
3. Найменування і статус навчального закладу (наукової установи), який
(яка) виконував(ла) освітню програму та присвоїв(ла) кваліфікацію /
Name and status of the the higher education (research) institution delivered the
study program and conferred the qualification.
4. Мова(и) навчання / Language(s) of instruction.
2.12.7. Третій розділ додатка до диплому про вищу освіту містить
інформацію про рівень кваліфікації за національною рамкою кваліфікацій:
ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ РАМКОЮ
КВАЛІФІКАЦІЙ / INFORMATION ABOUT THE LEVEL OF THE QUALIFICATION
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1. Рівень кваліфікації / Level of qualification.
2. Офіційна тривалість програми / Official duration of programme.
3. Вимоги до вступу / Admission requirements(s).
2.12.8. Четвертий розділ додатка до диплому про вищу освіту містить
інформацію про зміст та результати навчання:
IV. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІСТ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ / INFORMATION
ABOUT THE CONTENTS AND OUTCOMES GAINED
1. Форма навчання / Mode of study
2. Вимоги освітньої програми та результати навчання за нею/ Programme
requirements.
3. Детальні відомості про освітні компоненти та результати навчання за
кожним з них (за необхідності), кредити Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи, оцінки, рейтинги, бали / Detailed
information about the educational components and the learning outcomes,
including European Credit Transfer and Accumulation System credits, grades,
rating points, scores.
4. Схема оцінювання / Grading scheme.
Довідник з розподілу оцінок / Reference book on ratings.
5. Загальна класифікація присвоєної кваліфікації / Qualification within the
general classification of qualifications.
2.12.9. П’ятий розділ додатка до диплому про вищу освіту містить
інформацію про академічні та професійні права випускника:
V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА / INFORMATION
ABOUT ACADEMIC AND PROFESSIONAL RIGHTS
1. Академічні права / Access to further studies.
2. Професійні права / Professional status.
2.12.10. Шостий розділ додатка до диплому про вищу освіту містить
додаткову інформацію про випускника:
VІ. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ / ADDITIONAL INFORMATION
1. Найменування всіх вищих навчальних закладів (наукових установ)
(відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів), у
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яких здобувалася кваліфікація (у тому числі навчальні заклади, в яких
здобувач вищої освіти вивчав окремі дисципліни за програмами
академічної мобільності).
Строки навчання в кожному з них / Name of the the higher education
(research) institutions. Duration of training.
2. Інформація про атестацію / Information on certification.
3. Контактна інформація вищого навчального закладу (наукової установи)
(у тому числі гарант освітньої програми) / Contacts of the the higher
education (research) institution (including the information on the Head of
Educational program).
4. Інформація про попередній документ про освіту (вид документа, серія та
реєстраційний номер, найменування навчального закладу, який видав
документ, дата видачі) / Information about the previous document of
education (type of document, registration number, name of the institutions, date
of issue).
Інформація про визнання іноземних документів про освіту /Information on
the recognition of international education documents.
2.12.11. Сьомий
освіту:

розділ засвідчує додаток до диплому про вищу

VІІ. ЗАСВІДЧЕННЯ ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА / CERTIFICATION OF THE
SUPPLEMENT
1. Посада керівника вищого навчального закладу (наукової установи) або
іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу (наукової
установи) / Position of the head of the higher education (research) institution
or another authorized person.
У разі заміщення ректора відповідно наказу іншою вповноваженою особою,
до посади додається «Виконуючий обов'язки» або «В.о.». Не допускається
розміщення сканованих або нанесених друкованим способом підписів.
2. Підпис керівника вищого навчального закладу (наукової установи) або
іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу (наукової
установи) / Signature of the head of the higher education (research) institution
or another authorized person.
3. Прізвище та ініціали керівника вищого навчального закладу (наукової
установи) або іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу
(наукової установи) / Surname and initials of the head of the higher education
(research) institution or another authorized person.
4. Печатка вищого навчального закладу (наукової установи) / Seal of the
13

higher education (research) institution.
Не допускається розміщення сканованих або нанесених друкованим
способом печаток.
5. Дата (день/місяць/рік) / Date of issue (day/month/year).
Дата видачі додатку повинна відповідати даті видічі диплому про вищу
освіту.
2.12.12. Восьмий розділ додатка до диплому про вищу освіту містить
інформацію про національну систему вищої освіти:
VІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ /
INFORMATION ABOUT THE NATIONAL SYSTEM OF HIGHER EDUCATION
2.13. Інформація в додатку до диплому викладається українською та
англійською мовами з таким застереженням: «У разі наявності в дипломі
будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою / In case of
any differences in interpretation of the information in the diploma or
supplement, the Ukrainian text shall prevail».
2.14. Остання сторінка додатку до диплому про вищу освіту
призначений для проставлення штампів консульської легалізації та
апостиля і не містить жодних написів.
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2.16. Зразок додатку до диплому про вищу освіту
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3. АКАДЕМІЧНА ДОВІДКА
3.1. Академічна довідка – це документ про освіту встановленої форми,
що видається студенту, який відрахований з Університету наказом
ректора до завершення навчання за освітньої програмою підготовки.
3.2. Бланки академічної довідки мають розміри формату А4
(210×297 мм) та виготовляються поліграфічним способом на папері
щільністю 150 г/м2.
3.3. Академічна довідка складається з 2-3 аркушів (4-6 сторінок), в
залежності від обсягів інформації документу. Остання сторінка повинна
бути вільною від текстової інформації для проставлення апостиля та
штампа консульської легалізації.
Усі
аркуші
повинні бути
прошиті або скріплені у спосіб, що
унеможливлює їх роз'єднання без
порушення їх цілісності, на них має
бути зазначено кількість скріплених
та
пронумерованих
аркушів,
проставлено
підпис
декана
відповідного факультету та печатка
Університету.
3.4. В академічній довідці наведено інформацію про особу, якій
видається документ про освіту, період навчання, факультет, спеціальність
(у разі необхідності вказується спеціалізація та освітня програма
підготовки); вказується перелік вивчених навчальних дисциплін, їх обсяг в
кредитах ECTS та отримані результати за шкалою Університету; надається
опис системи оцінювання, довідник з розподілу оцінок; вказуються
причини та підстави відрахування студента.
3.5. Академічна довідка засвідчуються підписом ректора, декана
відповідного факультету та скріплюється гербовою печаткою
Університету.
3.6. Текстова інформація академічної довідки друкується відповідно
до форми академічної довідки, затвердженої Наказом Міністерства освіти і
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науки України №701 від 22.06.2016 р.
3.7. Текст, передбачений відповідним бланком академічної довідки,
розміщується з обох боків бланку та відтворюється друкарським способом
двома мовами – українською та англійською.
3.8. Бланки академічної довідки не ламінуються.
3.9. Короткий технічний опис бланка академічної довідки:
3.9.1. Бланк академічної довідки виготовляється на офсетному папері
форматом 210 х 297 мм (± 0,5 мм) з використанням графічних зображень, з
текстовою інформацією з двох боків. Вся інформація нанесена способом
офсетного друку.
3.9.2. Основні технічні характеристики паперу, що використовується
для виготовлення бланків академічної довідки:
 маса 1м2 – 150 г;
 папір – крейдований.
3.9.3. Лицьовий бік бланку академічної довідки надрукований
2 фарбами офсетного друку:
 фонова сітка товщиною 50 мкм фарбою сірого кольору на білому
фоні;
 по нижньому краю зроблено художнє оформлення у вигляді
віньєтки синього кольору з написом «Ми навчаємо вчитися, мислити,
працювати»;
3.10.4. Зворотній бік бланку академічної довідки надрукований
2 фарбами офсетного друку:
 фонова сітка товщиною 50 мкм фарбою сірого кольору на білому
фоні;
 по нижньому краю зроблено художнє оформлення у вигляді
віньєтки синього кольору з написом «Discere, cogitare, laborare docemus».
3.9.5. Основна інформація академічної довідки вдруковуються на
бланку працівниками Університету у відповідності до вимог Наказу
Міністерства освіти і науки України №701 від 22.06.2016 р. фарбою
чорного кольору.
3.10. Основні реквізити академічної довідки:
3.10.1. Назва документа «АКАДЕМІЧНА ДОВІДКА», «Transcript of
Records».
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3.10.2. Реєстраційний номер академічної довідки присвоюється
деканатом, що видає документ, та відтворюється у вигляді:

000 / 00  00 / А 00

1


2


3


4


5

1 – порядковий номер академічної довідки, присвоєний деканатом,
що видає документ, складається з трьох цифр;
2 – дві цифри, які відповідають коду факультету, що видає
академічну довідку (коди факультетів затверджуються наказом ректора);
3 – дві цифри, які відповідають коду спеціалізації, за якою навчався
отримувач академічної довідки (коди спеціалізацій затверджуються
наказом ректора);
4 – літера серії реєстраційних номерів, що ідентифікує рівень вищої
освіти: B – академічна довідка за освітньо-професійною програмою
підготовки бакалавра; М – академічна довідка за освітньо-професійною
програмою підготовки магістра;
5 – дві цифри серії реєстраційних номерів, які відповідають двом
останнім цифрам року видачі академічної довідки;
3.10.3. Прізвище, ім'я та по батькові особи, якій видається академічна
довідка.
В академічній довідці прізвище, ім’я та по батькові громадянина
України українською мовою пишеться у давальному відмінку за зразком
запису в документі, що посвідчує особу громадянина України. Написання
прізвища та імені громадянина України англійською мовою узгоджується з
ним до моменту створення інформації, що відтворюється в академічній
довідці.
Прізвище та ім’я іноземця англійською мовою пишеться за зразком
запису латиницею в документі, що посвідчує його особу. Прізвище та ім’я
іноземців та осіб без громадянства українською мовою зазначаються за
даними ЄДЕБО, але в обов’язковому порядку узгоджуються з ними до
моменту створення інформації, що відтворюється в академічній довідці.
У разі неможливості отримання документального підтвердження
інформації про написання прізвища та імені іноземця й особи без
громадянства їх написання українською та англійською мовами
узгоджується з іноземцем та особою без громадянства письмово до
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моменту створення інформації, що відтворюється в академічній довідці.
3.10.4. Період навчання. Вказуються дати зарахування та
відрахування з Університету.
3.10.5. Назва вищого навчального закладу.
3.10.6. Факультет.
3.10.7. Код та назва спеціальності за якою навчався студент. В разі
необхідності вказується спеціалізація та/або освітня програма.
3.10.8. Індивідуальний номер студента в ЄДЕБО, дата та місце
народження.
3.10.9. Інформація про вивчені навчальні дисципліни (курси), їх
обсяги у кредитах ECTS та результати навчання за шкалою Університету.
3.10.10. Опис системи оцінювання вищого навчального закладу.
3.10.11. Довідник розподілу оцінок.
3.10.12. Причина та підстава відрахування з Університету.
3.10.13. Посада, прізвище та ініціали, а також підпис ректора
Університету. У разі заміщення ректора відповідно наказу іншою
вповноваженою особою, до посади додається «Виконуючий обов'язки» або
«В.о.». Не допускається розміщення сканованих або нанесених друкованим
способом підписів.
3.10.14. Посада, прізвище та ініціали, а також підпис декана
факультету. У разі заміщення декана відповідно наказу іншою
вповноваженою особою, до посади додається «Виконуючий обов'язки» або
«В.о.». Не допускається розміщення сканованих або нанесених друкованим
способом підписів.
3.10.15. Гербова печатка Університету. Не допускається розміщення
сканованих або нанесених друкованим способом печаток.
3.10.16. Дата видачі документу.
3.10.17. Посада, прізвище та ініціали гаранта освітньої програми.
3.10.18. Контактна інформація Університету (телефони, факс,
електронні адреси).
3.11. Остання сторінка академічної довідки призначена для
проставлення штампів консульської легалізації та апостиля і не містить
жодних написів.
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3.12. Зразок академічної довідки
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