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1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

це Положення встановлюе процедуру замовлення, друку, облiку та

видачi доку\4ентiв про вищу ocBiTy, виготовлених полiграфiчним способом,

перелiк i зразки яких затверджено вiдповiдними нормативними документами i

якi видають випускникам (у тому числi iноземним громадянам чи особам без

громадянства) Харкiвського нацiонального аграрного унiверситету iM. В. В.

,Щокучаева (далi - Унiверситет).

положення розроблено вiдповiдно до Закону Украiни <про виtцу освlту)

(J\ъ1556-vII вiд 01.07.2014 р.), Постанови КМУ J\b811 вiд 09.09.2020 р. <Про

документи про виЩу ocBiTy (HayKoBi ступенi)>, наказу моН }ф102 вiд

25.01 .2O2I р. <Про затвердженнrI фор, документiв про виЩу ocBiTy (HayKoBi

ступенi) та додатКа до них, зр€вка академiчноi довiдки>, нак€ву моН Ns249 вiд

06.0З .2О|5 р. <Про затвердження Порядку надання доступу фiзичним та

юридичниМ особам до Реестру документiв про виЩу ocBiTy та Порядку

замовлення, виготовлення, видачi, облiку документiв гtро вИЩу ocBiTy та

додаткiв до дипломiв европейського зразка), нак€ву мон JФ164 вiд 10,02,2021

р. <Про затвердження Методичних рекомендацiй щодо опису документiв про

виЩу ocBiTy (HayKoBi ступенi) та додатка до них, академiчноТ довiдки та

Методичних рекомендацiй щодо заповненнrI додатка до диплома свропейського

зразкаD.

Щокумент про вИЩу ocBiTy (д-i - Щиплом) _ iнформачiя (у тому числ1

персонzlльнi данi), сформована в Сдинiй державнiй електроннiй базi з питань

освiти (далi _ €ШБО) згiдно з перелiком iнформацii, яка повинна мlститися в

:

документах про вищу освlту r вiдтворена на матерiальному носii полiграфiчним

способом, про здобутi особою ступiнъ, спецiа_пънiсть, ква_гriфiкачiю,

,I|,одатоК до диплОма прО вИЩУ ocBiTy (далi - ,Щодаток) - iнформацiя (у

тому числi персональнi данi) щодо отриманоi квалiфiкацii, вiдтворена на

матерiальному Hocii, яка е невiд'емною частиною ,щиплома та мiстить

структуровану iнформачiю про завершене навчання, У додатку до диплома



мiститься iнформацiя про

отриманi оцiнки i здобута

нацiональну систему вищоi

резулътати навчання особи: назви дисциплlн,

кiлькiсть кредитiв сктс, а також вiдомостi про

освiти Украiни.

з

й

замовлення на створення iнформацii, що вiдтворюеться в документах про

вищу ocBiTy i додатках до них, - електронний документ (далi - Замовлення),

сформов а]ний вiдповiда-гrьною особою в еЩЕБО в межах лiцензованого обсяry

на ocнoBi достовiрних даних i збережений у едЕБо,

,Щокументи про виЩу ocBiTy видають випускникам Унiверситету, якi

виконЕUIи в повному обсязi навч€lJIьний план i були aтecToBaнi Екзаменацiйною

комiсiею. Унiверситет на пiдставi рiшення Екзаменацiйноi koMicii присуджу€

особi, яка успiшно виконала освiтню програму на певному piBHi вищоТ освiти,

вiдповiдний ступiнь вищоi освiти i присвоюс вiдповiдну кв€Lлiфiкацiю

англiйською, при цьому переваry, у разi наявностi будь-яких розбiжностей, Мас

текст украiнською мовою.

Перелiк документiв про вИЩу ocBiTy, якi вида€ Унiверситет:

о диплом молодшого бака;rавра;

о диплом бака-шавра;

о диплом магiстра;

. додаток до диплома про вищу ocBiTy европейського зразка.

'|Д,одатокДоДипЛоМапроВиЩУосвiтУевропейсЬкогоЗршкабез
диплома не дiйснИй. ,Щодато\до дипJIома про вищу ocBiTy (Diplorna Supplement)

видають випускникам ХНДУ iM. В.В. Щокучаева не пiзнiше нiж через 10 днiв

пiсля дати врученнJI диплома.

зразки зазначених вище документiв додаються,

,Ц,окумеНти прО виЩУ ocBiTy (далi -,Щокументи) мають статуси:

о первинний -,щокумент, який виготовляють i видають уIIерше;



первинний ,Щокумент.

Iнформацiйно-обчислювzulьний цен,гр унiверситету (Iоц) органiзовус

укладання договору мiж Унiверситетом i полiграфiчним пiдприемством щодо

друку бланкiв дипломiв та персон€шiзованоi iнформацii шляхом передачi

вiдповiдного замовлення (xd файлiв з е.щьо) полiграфiчному пiдприемству.

Полiграфiчне пiдприсмство виготовляе Щокументи про ocBiTy i передае ik IOI_{

для под€шьшоi передачi на факультети.

.Щокументи про ocBiTy - дипломи i додатки до них - мiстять оригiнал

пiдпису ректора i печатки Унiверситету.

за повноту, достовiрнiстъ i актуальнiсть iнформацii, що друкуеться в

Щокументах, i даних, внесених до еШБО, вiдповiдають декани вiдповtдних

числi

вищоТ

факультетiв.

За ведення журншriв реестрацiI виданих дипломiв вiдповiдають

диспетчери факультетiв (журнали надруковано полiграфiчним способом),

2 Порядок замовлення i створення iнформацii , що вiдтворюеться в

дипломi про вищу ocBiry

пiдотавою для створення Замовлення с iнформацiя (у тому

персон€tльнi данi) про здобувачiв та ik навчання на вiдповiдних рiвнях

освiти, що мiститься в сш,Бо, згiдно з таким порядком:

,щеканати факультетiв Унiверситету за три мiсяцi до дати випуску

подають до IоЦ загальну iнформацiю щодо спецiальностей, присвосних

квалiфiкацiй та ocBiTHix програм дJuI перекладу та погодження з метою

под€шьшого вiдображення в документах про ocBiTy,



За два мiсяцi до дати випуску деканати передають спецiалiСтаМ IOI_{

попереднi списки випускникiв з копiями документiв (паспорт,

iдентифiкацiйний код, закордонний паспорт).

Спецiалiсти IOI_{ перевiряють TaKi aHKeTHi данi випускникiв:

- номер та серiя паспорта,

- реестрацiйний номер облiковоi картки платника поДатКiв (У РаЗi

вiдсутностi, надасться копiя сторiнки паспорту з вiдмiткою про його

вiдсутнiсть);

- достовiрнiсть прiзвищ, iMeH, дати народження здобувачiв вiдповiдно

до чинних документiв, що засвiдчують особу;

- правилънiсть написання транслiтерованих прiзвищ, iMeH вiдповiдно до

чинних закордонних паспортiв (за наявностi);

не ранirпе нiж за З0 днiв до дати випуску здобувачiв деканати подають до

IоЦ остаточний списоК випускникiВ iЗ з€}значеннrIМ типУ документа, дати

випуску, перелiком здобувачiв, якi претендують на дипломи з вiдзнакою.

Вiдповiд€шьна особа створю€ в сшБо пакети iз Замовленням щодо

виготовлення ,.Щокумента про ocBiTy, на якi накладають електроннi цифровi

пiдписи особи, вiдповiда_гrьноi за Замовлення документiв i ректора а також

печатку Унiверситету.

Пiсля цього, електронне Замовлення (*.хm1 файл) з присвоеними

ресстрацiйними номерами дипломiв, якi с унiка_пъними (власними) номерами

дипломiв та iдентифiкаторами документiв про вищу ocBiTy в PeecTpi документiв

сдЕБо, що складаються iз cepii (лiтери i двох цифр) та порядкового номера lз

шести цифр, передаеться спецiшriстом IОЩ полiграфiчному пiдприемству (з

яким укладено вiдповiдний договiр) д- безпосереднъого друку дипломiв,

Щипломи про вищу ocBiTy видають випускникам Унiверситету згiдно

наказом ректора на пiдставi протоколiв рiшень Екзаменацiйних комiсiй

атестацii здобувачiв вищоi освiти.

з

з



У разi видачi випускнику диплома з вiдзнакою, вiдповiдну iнформацiю

вiдображають записом кЩиплом з вiдзнакою)) в полi <,Щодаткова iнформацiя>.

якщо данi про вiдзнаку вiдсутнi, поле <додаткова iнформацiя> не друкують.

Умовu оmрuJ,lання durutолtа з вidзнакою:

Випускник, який досяг особливих успiхiв у засвосннi ocBiTHboi (ocBiTHbo-

професiйноI) програми, мае право претендувати на отримання диплома з

вiдзнакою за вiдповiдностi таким вимогам:

- наявнiсть оцiнок за нацiон€шьною шkа-гrою <вiдмiнно> (за шк€Lпою ECTS

-д(90-100 балiв) не менше нiж iз 75 % ycix навч€LгIьних дисциплiн та

iндивiдуальних завдань, передбачених навчztJIъним планом, а з iнших

навчzlJIьних дисциплiн - оцiнок <добре> за нацiон€Lпъною шкагIою (за шкалою

ECTS-B (s2_s9) i с (75_S1)) та оцiнки за нацiон€шъною шкаJIою <вiдмiнно> (за

шк€lJIою ECTS -д(90-100 балiв) за результатами пiдсумковоi атестацiТ;

протягом усього перiоду

- участь здобувача

конкурсах наукових робiт протягом перiоду його навчаннrI за певним освlтнlм

piBHeM, що пiдтверджено програмами участi, грамотами, дипломами тощо;

- активна участь у громадсъкiй роботi, наукових гуртках,

,.щиплом з вiдзнакою для здобувачiв вищот освiти денноi форми навчання

- наявнiсть наукових робiт (не менше однiеi в поточному навч€Lльному

роцi, яка вiдповiдае спецiальностi), опублiкованих здобувачем виIцоi освtти

наукових практичних конференцiях протягом перiоду його навчаннrI за певним

ocBiTHiM piBHeM, що пiдтверджено публiкацiями у вiдповiдних збiрниках;

- участь здобувача

студентсъких олiмпiадах

piBHeM, що пiдтверджено

заходах;

- участь здобувача

навчання за певним освlтнlм рlвнем;

вищоi освiти в мiжнародних, всеукраiЪських та (або)

вищоi освiти в мiжнародних, всеукраiнських та (або)

протягом перiоду його навчання за певним ocBiTHiM

грамотами або дипломами про результати yracTi в цих

вищоi освiти в мiжнародних, всеукраiнсъких та (або)

видають за умови виконання не менше двох (дп" початкового (короткого



циклу) рiвня вищоi освiти, першого (бакалаврського) рiвня вищоi освiти) та не

менше трьох вимог (дп" другого (магiстерського) рiвня вищоi освiти) i

наявностi пiдтверджув€tльних матерiа_гliв до них та рекомендацiТ випусковоТ

кафедри щодо видачi здобувачевi вищоТ оовiти диплома з вiдзнакою.

,,Щиплом з вiдзнакою для здобувачiв вищоТ освiти заочноi (дистанцiйноi)

форми навчання видають за умови виконання однlе1 вимоги:

- наявнiсть оцiнок за нацiонаJIъною шкаJIою <вiдмiнно> (за шк€lJIою ECTS

-д(90-100 балiв) не менше нiж iз 75 % ycix навч€шьних дисциплiн та

iндивiдуальних завдань, передбачених навч€lJIьним планом, а з iнших

навч€шьних дисциплiн - оцiнок <<добре>> за нацiон€Lльною шкаIIою (за шкалою

ECTS-B (s2-s9) i с (75-S1)) та оцiнки за нацiонаJIьною шкаJIою <вiдмiнно> (за

шкаJIою ECTS _д(90_100 баrriв) за результатами пiдсумковот атестацii.

Щиплом магiстра з вiдзнакою видають без урахування результатiв

навчання за ocBiTHiM ступенем бакалавра,

.Ц,иплом бакалавра з вiдзнакою видають без урахування результатiв

навчання за ocBiTHiM ступенем молодшого бака-irавра.

,щля отримання диплома з вiдзнакою здобувач може, не пiзнiше нiж за

мiсяць до початку роботи Екзаменацiйноi koMicii, повторно скласти екзамен або

залiк не бiльше нiж iз двох навч€шьних дисциплiн,

Повторне скJIадання екзамену чи залiку для пiдвищення оцiнки

здiйснюютъ з дозволу ректора Унiверситету за письмовою заявою здобувача i

наказом по Унiверситету.

остаточне рiшення щодо видачi здобувачевi випускного курсу диплома з

вiдзнакою ухв€rлюс Екзаменацiйна комiсiя за результатами атестацiт та з

урахуванням ycix поданих до Hei матерiа-шiв, якi засвiдчують навчаrrьнi та

HayKoBi досягнення здобувача пiд час навчання за певним ocBiTHiM piBHeM,

Екзаменацiйна комiсiя може не погодитися iз рекомендацiею випусковоТ

кафедри, якщо вважатиме мотивув€UIьну частину такого поданн,I недостатньою,



3 Порядок замовлення додатка до диплома про вищу ocBiTy (DIPLQMд

SUPPLEMENT)

Невiд'емною частиною дипlrома молодшого бакалавра, бакалавра,

магiстра е додатоК до диплОма свроПейськогО зрuLзка, що мiстить структуровану

iнформацiю про завершене навчання. У додатку до диплома мlститься

iнформацiя про результати навчання особи: нЕLзви дисциплiн, отриманi оцiнки t

здобута кiлькiсть кредитiв ектс, а також вiдомостi про нацiона-гtьну систему

вищоI освiти Украiни.

що мае бути в додатку до дипломаВiдповiдну iнформацiю,

европейського зразка, подають деканати. ,Щетальнi вимоги щодо заповненнJI

Bcix роздiлiв додатку викладено в наказi моН J\ъ164 вiд 10.02.2021 р. <Про

затвердженнrI Методичних рекомендацiй щодо опису документiв про вищу

ocBiTy (HayKoBi ступенi) та додатка до них, академiчноi довiдки та Методичних

рекоменДацiй щодо заповнення додатка до диплома свропейського зразк31),

за переклад англiйською мовою iнформацiт, kpiM прiзвищ та iMeH

випускникiв, вiдповiдае перекладач Iнформацiйно-обчислюв€L[ъного центру

Унiверситету.

для перекладу прiзвищ та iMeH здобувачiв використовуютъ

транслiтерацiю вiдповiдно до Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни Jф55 вiд

27.0| 2010 р. або данi закордонних паспортiв випускникiв за ix бажанням,

спецiалiсти Iощ у вiдповiдному програмному забезпеченнi, за поданням

iнформацii деканатами, формують загаJIъну iнформацiю (шаблон) щодо

змiстовного наповненнlI додатка до диплома:

- iнформацiю про присвоену кваrriфiкацiю;

- iнформацiю про piBeHb квалiфiкацiТ та тривztлiсть if здобуття;

-iнформацiюПроЗаВершенУосвiтнюПроГраМУтаздобУтiрезУльтати

навчання;

- iнформацiю про академiчнi

присвоеною квалiфiкацiею ;

та професiйнi права, передбаченi



- додаткову iнформацiю, щодо атестацii здобувачiв,

Iнформацiю про дипломи з вiдзнакою вiдображають записом <,Щиплом з

вiдзнакою> в полi <<.Щодаткова iнформацiя>,

сформовану та узгоджену загаJIьну iнформацiю передають перекладачу

IОЦ для перекладу англiйською мовою,

Пiсля замовлення реестрацiйних HoMepiB дипломiв про ocBiTy в еЩЕБО

(отримання *.хml файлу), у вiдповiдному програмному забезпеченнi спецiа_rriсти

Iоц формують замовлення на додатки ilо дипломiв про виЩу освlту в

електронному виглядi, додають iнформацiю про номер додатка (lD навчання

особи в еДЕБО) та попереднього документа

(електронний BapiaHT) передають диспетчерам

результатiв навчання студентiв (оцiнок та ба-iriв)i персональноi iнформацii rцодо

атестацii. Iнформацiя перевiряетъся та передаеться спецiа,гriстами Iоц для друку

(*.pdf файли) у вiдповiдне полiграфiчне пiдприемство,

У пункт \ 4.З додатка до диплома <<Вiдомостi про програМУ, накопиченi

iндивiдуальнi кредити та отриманi балиl оцiнки>> значення рядка <Пiдсумкова

оцiнка> обчислюютъ як середнс арифметичне Bcix бzuriв з навчаJIьних

дисциплiн, курсових робiт i практик, з яких навч€шьним планом передбачено

диференцiйоване оцiнювання,

вiдповiда-пьнiстъ за достовiрнiсть iнформацii, що друкують у додатку до

дипломq несуть декани факулътетiв,

,Ц,одатки до дипломiв пiдписуе ректор Унiверситету, Пiдпис засвiдчуютъ

вiдбитком печатки.

',ЩиспетчерифакУльтетiвПрошиВаЮтъаркУшiДоДаткаабоскрiплЮЮтЬУ
спосiб, що унеможливлюе ix роз'еднанн,I без порушенн,I цiлiсностi; зазначають

кiлькiсть прошити></скрiплених, пронумерованих аркушiв,

копii документiв про вищу ocBiTy, завiренi в канцелярiт унiверситету,

диспетчери факультетiв вкJIадають до вiдповiдних особових с,прав випускникiв,

про ocBiTy. Замовлення

факулътетiв для внесення



4 Видача та облiк документiв про вищу ocBiry

,Щокументи про вИЩУ ocBiTy видають випускникаМ унiверситету за

наказом ректора вiдповiдно до рiшення Екзаменацiйноi koMiciT з атестацiт

здобувачiв вищоi освiти.

.Щиспетчери факультетiв формують накази про закiнчення навчання, у якi

вносять вiдповiднi номери i дати протоколiв засiдань Екзаменацiйних комiсiй,

номери додаткiв, cepii та номери дипломiв. Потiм накази роздруковують,

погоджують пiдписом декана, пiдписуютi у ректора та ресструютъ у вiддiлi

кадрiв за встановленим порядком, а спецiа-rriсти Iощ вiдображають ix в едЕБо

шляхом установлення здобувачам статусу <закiнчення навчання)),

номери невиданих дипломiв, у зв'язку з неотриманням (протягом трьох

мiсяцiв), вiдрахуванням здобувача до завершення навчання, виправленням

вiдзнаки в документi тощо, за поданнrIм деканатiв (до IОЦ здають невиданi

дипломи з пояснюв€lJIъною запискою щодо причини невидачi) слiд анулювати

накладанням електронного цифрового пiдпису вiдповiдальноi особи та ректора

унiверситету, печатки. Бланки невиданих документiв знищуються комiсiею,

створеною в скJIадi чотирьох штатних працiвникiв унiверситету. Комiсiя

складае акт про зниIценнrI документiв, який затверджуетъся ректором

Унiверситету.

,,Щля видачi та облiку дипломiв на факультетах використовують журн€Lпи

реестрацii виданих дипломiв, виготовленi полiграфiчним способом, Список

випускникiв та i"-y iнформацiю вносять диспетчери факультетiв вiд руки, У

кiнцi кожного виIIуску ставить

MiHicTepcTBo освiти i науки.

пiдпис ректор. Форму журналу затверджуе

Далi вiдповiдальна особа IоЦ передас в реестр реестрацiйнi номери

дипломiв. Вiдповiда-пьнiсть за видачу документiв несуть декани факультетiв,

Для отримання документiв про ocBiTy

вiдповiдний деканат заповнений обхiдний

документи у вiдповiдному журналi видачi,

випускник зобов'язаний подати у

пист i поставити,пiдпис за отриманi

10



5 Видача та облiк дублiкатiв документiв про вищу ocBlTy

.Щублiкат - документ, який видають повторно в р€в1 втрати, викрадення,

пошкодження документа про ocBiTy, що призвело до порушенн,I цlлlсност1

iнформацii: невiдповiдностi документа про ocBiTy формi (зразку), установленiй

на дату його видачi; H€UIBHocTi помилок або змiни cTaTi особи, на iм'я якоi було

видано первинний документ.

.Щублiкати дипломiв, додаткiв до дипломiв, академiчних довiдок,

дати видачi первинЁого документа, оформлюються

Унiверситетом на бланку, зразок якого е чинним на дату видачi дублiката,

Якщо iнше не передбачено формою (зразком), кожен пункт форми

(зразка) дублiката диплома i додатка, академiчноi довiдки мае бути заповнений,

у дублiкатi диплома, додатка, академiчноi довiдки Унiверситетом

вiдтворюсться вся iнформацiя, що мiстилася в первинному документi,

переклад на англiйською мовою iнформацii, що внесена украiнською

мовою, виконуе перекладач Iot{.

повторне виготовлення втраченого або пошкодженого документа

здiйснюють за письмовою заявою особи, на iм'я якоТ було видано первинний

документ, шляхом вiдтворення в повторно виготовленому документi Bciei

iнформацii' щО мiстиласЬ У первинному. У разi виготовЛеннrI дублiката

втраченого або пошкодженого документа до зЕUIви додають:

о згоду на обробку персонzLпьних даних;

о гоз€ту з оголошенням про визнання втраченого диплома недiйсним;

о квитанцiю про оплату за виготовленнrI документiв;

. копiю тръох cTopiнoк паспорта;

о копiю закордонного паспорту;

о копiЮ реестраЦiйногО номерУ облiковоi картки платника податкiв (у pa"i

вiдсутностi, надаеться копiя сторiнки паспорту з вiдмiткою про його

вiдсутнiсть);
. копiю втраченого диплома (якщо така е) або оригiнал пошкодженого;

. копiю свiдоцтва про одруженнrI (за необхiдностi).

незапежно вiд
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виготовпеннrI дублiката у зв'язку з наявнiстю в оригiналi помилок або

змiною cTaTi особи, на iм'я якоi було видано документ, здlйснюють шляхом

вiдтворення в дублiкатi оновленоТ iнформацiТ, сформованоi з е,.ЩЕБО. ,,Що заяви

та перелiку локументiв' зазначеному вище' додаютъ оригlн€ш документ&, Що

пiдлягае замiнi, який знищують за актом протягом трьох робочих днiв з

моменту подачi заlIвником заяви й анулюють у еЩЕБО,

На докуМентах, якi видаЮть повторНо, у верхньому правому KyTi роблять

вiдмiтку <Щублiкат> (украiЪською й англiйсь'кою мовами).

У дублiкатi документа вiдтворюють найменування, яке мав заклад вищоi

освiти на дату закiнчення випускником, а також фактичнi дату видачi, печатку,

посаду, пiдпис, iм'я та прiзвище керiвника закладу вищоi освiти на момент

видачi.

,,що електронного замовлення дублiката документа про освlту додають

cKaHoBaHi копii документiв, залежно вiд причини виготовлення: apxiBHy довiдку

про навчаннrI, акт про знищення диплома про виIцу ocBiTy чи додатка до нього,

У разi змiнИ cTaTi здобуваЧа слiД додатИ медичне свiдоцтво про змiну cTaTi,

свiдоцтво про змiну iMeHi.

,Щублiкати документiв виготовляють i видаютъ протягом тридцяти

особи, на iм'я якоi було виданок€Lлендарних днiв з дати отриманнrI заяви вlд

докуменТ, прИ цьому IОЩ видае накаЗ по унiвеРситетУ про видаЧУ дублiката

документа. Формуеться замовлення в едЕБО про перевигIуск документа про

виЩУ ocBiTy. Пiсля отримання серiI та номера спецiалiсти IOI-{ передаютьlхml

файл до полiграфiчного пiдприемства для безпосереднього друку диплома та

вiдправляють реестрацiйний номер диплома в реестр документiв,

облiк та видачу Дублiкатiв дипломiв веде Iоц Унiверситету, ресструючи

документiв (денна форма). Завiренi

дублiкатiв документiв вкладають до

випускникiв та передаються до аркву,

витрати на виготовлення дублiкатiв документlв покривае заявник,

Тх у журналi реестрацiТ

канцелярiею унiверситету

вiдповiдних особових справ

виданих

копii
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б Видача та облiк академiчних довiдок

Дкадемiчна довiдка документ установленого зр€Lзка, щО мiститЬ

iнформацiю про н€lзви ocBiTHix компонентiв та результати навчання, кiлькiсть

кредитiв европейськоi кредитноt

отриманi здобувачем вищоi освiти

програмою.

трансферно-накопичувальноi

до завершення навчання за

системи,

освiтньою

пiсля пiдготовки нак€ву про вiдрахування здобувача диспетчери

вiдповiдних деканатiв подають iнформацiЁ про навчання особи до IОЦ для

пiдготовки академiчноi довiдки та друку if на бланку затвердженого зразка.

Бланки академiчних довiдок € бланками суворОТ ЗВiТНОСТi, ЯКi

зберiгаютъся в сейфi вiдповiда-пьноi особи IOI_{.

дкадемiчну довiдку видають украiнською та англtйською мовами.

переклад iнформацiт, що мiститься в академiчнiй довiдцi, на англiйською

мовою виконуе перекладач Iоц. Зразок академiчноi довiдки додасться.

пiдготовлену академiчну довiдку пiдписуе ректор Унiверситету. На нiй

ставиться гербова печатка Унiверситету.

дркушi академiчноi довiдки прошиваютъ або скрiплюютъ у спосiб, Що

унеможливлюе ix роз'сднання без порушення цiлiсностi. На них зазначають

кiлькiсть прошитих/скрiплених, пронумерованих аркушiв, проставлять пiдпис

ректора та печатку Унiверситету.

дкадемiчнi довiдки рееструють у журналi видачi академiчних довiдок, за

веденнЯ якогО вiдповiдаютЬ фахiвцi Iоц. !о нього заносять TaKi данi:

прiзвище, iм'я, по батьковi особи) яка одерж€Lла академiчну довiлку, номер

академiчноi довiдки, спецiа-пьнiсть, курс навчання, дату i номер нак€Lзу про

едЕБо та порядкового номера довiдки (хххххх)Oххх).
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вiдрахування, даry видачi, пiдпис особи про отримання, примiтки. (форrу

журналу н-3.01 затверджено наказом мон |з.02.2019 Jф1]9).

Реестрацiйний номер

проставляють на академiчнiй

з журналу видачi академiчних довiдок, який

довiдцi, складаеться з коДу картки здобувача в



Копiя академiчноi довiдки зберiгаеться в особистiй справi здобувача.

зiпсованi бланки академiчнот довiдки пiдлягають списанню та знищенню

згiдно з актом.

у разi втрати академiчноi довiдки здобувач, який навчався в

Унiверситетi, подаС заявУ на iм'Я ректора Унiверситету з попереднiм

погодженняМ з деканатоМ вiдповiдногО факультетУ Й отримуе ЛУблiкат

академiчноТ довiдки.

Академiчну ловiдку видають

Якщо здобувач перебувас

академiчну довiдку може його

Поштою iT не пересилають.

ЗдобувачаМ третьогО (освiтньО-наукового) рiвнЯ академiчну довiдку

видаютъ у разi Тх вiдрахування з числа аспiрантiв або за умови завершення

навчаннrI в аспiрантурi та виконання ocBiTHbo-HayкoBoi програми в повному

обсязi.

Що бланку академiчноi довiдки, додають блок HayKoBoi складовоi:

iндивiдуальний план науковоi роботи, затверджений вченою радою, тему

дисертацii, звiт про виконання iндивiдуатrьного плану науковоi роботи,

кiлькiстъ публiкацiй за темою дисертацiт, реквiзити нак€ву про вiдрахування чи

закlнчення навчання.

Iнформацiю для академiчноi довiдки здобувачам третього (ocBiTHbo-

наукового) рiвня готуе та вносить у вiдповiдне програмне забезпечення вlддlл

аспiрантури i докторантури: перекладае англiйською мовою, друкус, ресструе

та видае в установленому порядку - IоЦ Унiверситету,

7 Прикiнцевi положення

Положення про порядок замовлення, друку, облiку та видачi документiв

про вишу ocBiTy в Харкiвсъкому нацiоналъному аграрному унiверситетi

вiдрахованiй особi особисто.

за межами мiста/краiни, то отримати

представник за нотарiальним дорученням,
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iM. в.в. !,окулаева розглядае та затверджуС вчена Рада V"i".p."TeTy.

Положення вводиться в дiю наказом ректора Унiверситету.
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yKPAlHA
UKRAlNE

АкАдЕпfi*чнА ýовlдкА / тRАNýсRIрт оF ftЕс**ýý
Нs ý748738/оо2

ЗАГАЛЬНА lНФОРМАЦlЯ ПРО ЗДОБУВАЧА ВИЩОl
ссвlти

GENERAL lNFCIRMATlCIN ОN ТНЕ SТUDЁNТ

lнФормАцlя про здоБувАчА вищоl освlти
Прiзвище

КолеcHiK
lм'я

Владислав
flaTa народження / Date of birth

05i02/1999

lNFORMAT|ON ON ТНЕ STUDENT
Last name(s)

koliesnik
First name(s)

Vladyslav
Код картки фiзичноi особи в еДЕБО / Personal lD in USEDE

5243904

lнФормАцlя про нАвчАння
Зарахований / прикрiплений до

Харкiвський нацiональний аграрний
ун jверситет iM. В.В. .Щокучасва
,ЩержавноТ форми власностi
М i сцез находже н ня

www.knau.kharkov.ua, поштова адреса: 6248З, XapKiBcbKa область,

Харкiвський район, п/в !окучаевське-2, учбове мiстечко ХНАУ (057) 709-03-

00, (057)709-03-1 0

KpaiHa

УкраТна

Факультет

Агрономiчний

Ступiнь вищоТ освiти
Бакалавр - перший piBeHb вищоi освiти

Освiтньо-професiйна проrрама
Агрономiя

Галузь знань

Аграрнi науки та продовольств0

Спецiальнiсть
201 Агрономiя

Спецiалiзацiя

Акредитована
MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни, Сертифiкат У,Щ Nе2100070З дiйсний до

0,1.07.2025

Мова(и) навчання/оцiнювання
УкраТнська

Форма здобутrя освiти / Mode of study

Очна (денна) / Fulltimе

TepMiH навчання

01.09.2017 - 01.03 2021

ýокуменТ про ocBiTy, що був пiдставою для вступу,
lнформацiя про визнання iноземного документа про

ocBiTy в YKpaTHi

Атестат про повну заrальну середню освiгу: ХА 49406661

lNFoRMATloN oN STUDlES
Admitted to i affiliated to

Kharkiv National Agrarian University named
after V. V. Dokuchayev
State
Address
www.knau.kharkov.ua, 624В3, Kharkiv Oblast', Kharkiv Region, р/о

Dokuchayevske-2, KhNAU Students' Campus (057) 709-03-00,(057)709-03-1 0

Country
Ukraine

Faculý

Аgrопоmу

Degree
Bachelor - First level of higher education

Educational-Professional Programme
Agronomy

Field of Study

Agricultural science and food

Programme Subject Аrеа
201 Аgrопоmу

Specialization

Accredited Ьу

Ministry of Education апd Science of Ukrаiпе, Certiflcate У! No21000703 valid

until 0'1.07.2025

Language(s) of instruction/examination

u krаiпlап

period of education
0,1.09.2017 - 01.03.2021

Еdчсаtiоп document as а basis to access the progratntne,

lnformation оп recognition of foreign education dосumепt in

Ukraine

Atesta1 of complete secondary education: ХА 49406661

cтepiнKa,1
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ДОДАТОК ДО

yKPAlHA
UKRAlNE

дипломА / DIPLoMA ýuPPLEMENT
серiя, ре€страцiйний номер та дата видачi диплома

series, registration number and date of issue о' the diploma
м20 Ne 050123 вidоп 31.12.2020

ре€страцiйнrй номер (код картки здобувача в единiй державнiй елекгроннiй
базi з питань освiти) та дата видачi додатка до диплома

registration пUmЬеr (Student lD iп Unified State Electronic Database оп Education)
and date of issue of the diploma supplement

Ns 8387633 вiд/оп 31.12.2020
(без диплома не дiйсний) / (поt valid Without the diploma)

Харкiвський нацiональний
аграрний унiверситет

iM. В.В. !|окучаева
Kharkiv National Аgrаriап

Uпiчеrsitу паmеd after
V, V. Dokuchayev

1. lнФормАцlя про осоБи якlЙ ]

присвоено квАrllФlкАцlю

1.1. Прiзвище
Атаманський
1,2, lм'я
евгенiй

1. lNFoRMATIoN IDENTIFYING тнЕ
HOLDER ОF ТНЕ QUALIF|CATION

{.l. Last паmе(s)
Atamanskyi
1.2. First name(s)
Yevhenii

1.3. flaTa народження (дд/мм/рррр) / Date of ЬiЁh (dd/mm/yyyy)

1.4, Код картки фiзичноI особи в Gдинiй дерlкавнiй
елекrроннiй базi з питань освiти / Personal lD in Unified State
Electronic Database оп Education

25110/1987

4009969

rrЩrT-{F,
, l8l$ ,1
н вв.дOýJчigOi

2. lнФормАц|я про присвоену квАлlФlкАцlю
2.1, Назва квалiфiкацii та присвоений ступiнь
2.1.1 Сryпiнь вхцоi ocBiTи
Магiстр

2.'|.2. Спецiальнiсть
205 Лimве госmдарство

2,1.3. Спецiiliзацiя

2-,l.,l. Професiйна кшiфiкацiя (у разi присвоення)
f|атэ.]Фют .оffiдарстм

2,2. Основна (ocHoBHi) галузь (галузi) знань за квалiфiкацiею
Ав €у+ъпоодФюм

],!, t{ай.мену9з н ня та стаryс за кладу,_який присвоiв квалiфi кацi ю
Харýвьgй iа]юФоFий аФарний упiвеосите, iM, В.В. Доryчаева. Держав"а фрма власност.
Ншm до ферв упфшiння MiHicтepcтBa освiти i науки Украiни,

2,4, Найменування i стаryс закладу (якщо вiдмiннi вiд п, 2.3),
який реалiзуе освiтню програму

2,5. Мова(и) навчання/оцiнювання
yкpa'iнcb€

2. lNFoRMATloN lDENTlFYlNG тнЕ QUALlFlcATloN
2,'l. Nаmе of qualification and (if applicable) tit|e сопfеrrеd
2.'1.1 Degree
Maýte/s dфгее
2.1.2, Programma SчЬjёсt Area
205 Forestry

2.1.3. Specialization

2.1,4. Professional Qualification {if awaded)

Master of Science in Forestry

2.2. Маiп fie|d(S) of study for the qualification
Agricultural sсiепсе and food

2.з. Name апd status of awardino institution
Kharkiv Nаtiопаl Аgmriап UniveBity паmеd afteT V, V, Dokuchayev, State оwпеrshiр fom, lt фlопgs
to tho spheE of management ofthe Ministry of Edlcation and SсЪпсе of Ukrаiпе

2,4. Name and Siatus of institution (if different from 2.3)
administering studies

2.5, Language(s) of instruction/examination
[Jkгainian

з, lнФормАц|я про PlBEHb кмлtоttацi l тгивалlGгь ii здоБугЕ
3.1. PiBeHb квалiфiкацiiзriдно з Нацiональною рамкою
квалiфiкацiй
Другий (маfiстерський) piBeHb вицоi освiтп вiдповiдао 7 рiвню Нацiонmьноi рамки квалiфiкацiй
та друIому циклу вицоI освiти Рамки кsалiфiкацiй 0sропейського простору вицоi освiти,
Передбачае набупя здобувачами вицоI освiти здатностi до фзs'язування задач дослiдницького
таlаф iнновацiйного харакеру у пеsнiй галузi профсiйноiдiяльност!

3.2. Тривалiсть освiтньоI проrрами в кредитах та/або роках
1 piк4 мiсяцi (90.00 кредитiв 0КIС)

3, lNFoRMATtoN oN тнЕ LEVELAND DURAT|oN оF тнЕ QUALlFlcATloN
3.1. Level of the qualification according to the National Qualification
Frаmеwоrk
The Second level of higher фucatjon (mastё/S degree) refers to level 7 ofthe National Qualificatioлs
FrаmеWоrk and the second cycle of higher education of the FrаmеWоrk fоr Qualifications of the
European Higher Education Аrеа. it pюvides for the acquisition Ьу higher education StudenБ the
ability to complete taskS of rеsеаrсh апd/оr innovation character in а certain field of рrоЪssiопаl
acliMty

3.2. official duration of рrоgrаmmе in crediЪ and/or уеаrs
1 уеаr 4 months (90,00 credits EcTs)

Ра9е 1


