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дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС. Академічна 

довідка видається українською та англійською мовами. Переклад академічної 

довідки англійською мовою здійснюється працівниками кафедри іноземних мов 

НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Здобувачам вищої освіти, які відраховані з першого року навчання та не 

склали екзамени та заліки, видається академічна довідка із записом, що 

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії екзаменів та заліків не 

складав.  

2.3. Достовірність внесених до академічної довідки даних 

підтверджується підписами завідувача відділу аспірантури та клінічної 

ординатури, декана факультету або директора навчально-наукового інституту.  

Академічна довідка засвідчується підписом проректора з наукової роботи. 

2.4.   Підготовлена академічна довідка підписується першим проректором 

НМАПО імені П. Л. Шупика, на ній проставляється гербова печатка НМАПО 

імені П. Л. Шупика. 

 

3. Видача, облік і збереження академічних довідок 

3.1. Оформлену академічну довідку, встановленого зразка, здобувач  

вищої освіти ступеня доктора філософії отримує у відділі аспірантури та 

клінічної ординатури. 

3.2. Академічна довідка може видаватися представнику здобувача вищої 

освіти ступеня доктор філософії за наявності нотаріально засвідченої 

довіреності. 

3.3. Реєстрація академічних довідок проводиться у журналі видачі 

академічних довідок (Додаток 2) відділу аспірантури та клінічної ординатури, 

до якого вносяться наступні відомості: 

- порядковий номер; 

- ПІБ особи, яка отримала академічну довідку; 

- номер академічної довідки; 

- спеціальність (спеціалізація); 

- дата і номер наказу про відрахування (за наявності); 

- дата видачі; 

- підпис особи про отримання довідки. 

Реєстраційний номер з журналу видачі академічних довідок 

проставляється на академічній довідці. 

3.4. Академічні довідки, не отримані здобувачами вищої освіти ступеня 

доктора філософії після відрахування, зберігаються у відділі аспірантури та 

клінічної ординатури НМАПО імені П. Л. Шупика. 

 

4. Видача дублікатів академічних довідок 

4.1. У разі втрати академічної довідки здобувач вищої освіти ступеня 

доктор філософії подає заяву на ім'я проректора з наукової роботи та отримує 

дублікат академічної довідки. 

 



 



 

 

Додаток 1 

до Положення 

про порядок видачі 

академічних довідок  

здобувачам вищої освіти в  

НМАПО імені П. Л. Шупика 

 
 

АКАДЕМІЧНА ДОВІДКА № ____ 

про виконання освітньо-наукової програми 

Academical certificate about the completion of the Study and Research Program 

 

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО АСПІРАНТА (АД’ЮНКТА)/ЗДОБУВАЧА 

GENERAL INFORMATION ABOUT A POSTGRADUATE 

Прізвище _______________________________________________________________________ 

Family name (s) __________________________________________________________________ 

Ім’я та по батькові _______________________________________________________________ 

Given name (s) ___________________________________________________________________ 

Дата народження/Date of birth ______________________________________________________ 

Громадянство /Nationality ___________________________ /_____________________________ 

Зарахований (а) до аспірантури/ад’юнктури (прикріплений (а) до закладу вищої освіти) 

________________________________________________________________________________ 

повне найменування закладу вищої освіти (наукової установи) 

Admitted to postgraduate study (affiliated to a higher education institution) at _________________ 

________________________________________________________________________________ 

full name of institution of higher education (scientific institution) 

за галуззю знань _________________________________________________________________ 
шифр та назва 

by Field of study __________________________________________________________________ 
code and name 

за спеціальністю _________________________________________________________________ 
код та назва 

by Program Subject Area ___________________________________________________________ 
code and name 

наказ/order № ____ від/dated «___»_____________20__ 

Форма навчання _________________________________________________________________ 
денна/вечірня, заочна, прикріплення 

Mode of study ____________________________________________________________________ 
full-time/evening, part-time education, affiliation 

Термін навчання з/Period of education from «___» _________20__ по/to «___» __________20__ 

Інститут/факультет _______________________________________________________________ 
назва 

Institute/faculty ___________________________________________________________________ 
name 



 

 

Кафедра ________________________________________________________________________ 
назва 

Cathedra ________________________________________________________________________ 
name 

Освітньо-наукова програма ________________________________________________________ 
назва 

Study and Research Program ________________________________________________________ 
name 

Індивідуальний номер аспіранта (ад’юнкта)/здобувача в ЄДЕБО/ 

Postgraduete’s ID in USEDE ________________________________________________________ 

 

II. ОСВІТНЯ СКЛАДОВА/EDUCATIONAL COMPONENT 

Індивідуальний навчальний план затверджений вченою радою __________________________ 

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

 

Individual curriculum has been approved by the Academic Council _________________________  

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

 

Протокол/Protokol № __________ від/ dated «___» _______________/_______________20____ 
 

Назва дисципліни (курсу)/ 

Course title 

Кількість кредитів 

ЄКТС/ Quantity of  

ECTS credits 

Форма 

контролю/ 
Form of 

control 

Рік 

навчання/ 
Year of 

study 

Оцінка за 

шкалою 

ЗВО/ Score 

on the IHE 

1. Обов’язкові навчальні дисципліни/Obligatory educational courses 

1.1. Дисципліни загальної підготовки/Courses of general preparation 

1.      

2.      

…      

∑ кредитів ЄКТС/of ECTS credits     

1.2. Дисципліни професійної підготовки/Courses of professional preparation 

1.      

2.      

…      

∑ кредитів ЄКТС/of ECTS credits     

2. Дисципліни за вибором аспіранта (ад’юнкта)/здобувача/Courses at the choice of postgraduate 

1.      

2.      

…      

∑ кредитів ЄКТС/of ECTS credits     

Загальна ∑ кредитів ЄКТС/ 

Total ∑ of ECTS credits 

    

 

Вид роботи/ 

Kind of work 

Кількість годин/ 
Quantity of hours 

Форма 

контролю/ 
Form of 

control 

Рік 

навчання/ 
Year of 

study 

Оцінка за 

шкалою 

ЗВО/ Score 

on the IHE 

Педагогічна практика/Pedagogical practice 

1.      

2.      

…      
 



 

 

III. НАУКОВА СКЛАДОВА/SCIENTIFIC COMPONENT 

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/Protokol № __________ від/ dated «___» _______________/_______________20____ 
Тема дисертації __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

назва 
 

Title of dissertation ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

name
 

затверджена вченою радою ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

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

 
has been approved by the Academic Council ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

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

Протокол/Protokol № __________ 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: 

всього/total                                                                                                                                            
– 

__________ 

з них відповідають вимогам п. 11 Порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 167/ 

of them accord with the requirements of p. 11 of the Procedure for conducting 

an experiment on the awarding of the degree of Philosophy Doctor, approved by 

the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 6, 2019, No. 167                

–  

 

 

 

 

 

__________ 

Гарант освітньо-наукової програми/Head of the Study and Research Program: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
прізвище, ім’я та по батькові, посада

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Family name, Given name (s), position 

Керівник закладу вищої освіти 

(наукової установи)/ 

Head of institution of higher education 

(scientific institution) 

 

 

____________________ 
підпис/signature

 

 

 

______________________________ 
ініціали та прізвище/initials and family name

 

 мп/seal  



 

 

 Додаток 2 

до Положення 

про порядок видачі кадемічних 

довідок здобувачам вищої 

освіти в НМАПО імені  

П. Л. Шупика 

 

ЖУРНАЛ 

Реєстрації видачі академічної довідки 
№ 

з/п 

ПІБ Номер 

довідки 

Спеціальність 

(спеціалізація) 

Рік 

навчання 

Дата і номер 

наказу про 

відрахування 

Дата 

видачі 

Підпис особи 

про отримання 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 


