МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від « 23 » листопада 2016р.

№ 104

У зв’язку з затвердженням нової форми академічної довідки (додаток1),
затвердженої наказом МОНУ від 22.06.2016 № 701 «Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 року № 525», пропоную
деканам факультетів/директорам центрів та відповідальним за ЄДЕБО надати до
15.12.2016 року перелік дисциплін, практик, курсових робіт/проектів (українською
та англійською мовами), які відсутні в Єдиній державній електронній базі з питань
освіти, за навчальними планами наборів здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти – 2013/2014н.р., 2014/2015н.р., 2015/2016н.р.,
2016/2017н.р., ОКР-спеціаліст та другого (магістерського) рівня вищої освіти
2016/2017н.р., а також 2015/2016 н.р. – для спеціальностей 8.03030101
Журналістика, 8.03030201 Реклама, 8.03030202 Зв’язки з громадськістю, 8.03030301
Видавнича справа та редагування, 8.18010019 Медіа-комунікації, 8.05100305
Прилади та системи неруйнівного контролю, 8.15010002 Державна служба та для
спеціальностей з перепідготовки спеціалістів.
Інформацію надати від факультету/центру у вигляді рапорту на ім’я ректора
за підписом виконавця та декана факультету/директора центру до навчального
відділу кім. 319 корпус 1 та на електронну адресу (nv-edebo@ukr.net) у форматі MS
Excel за відповідною формою (додаток 2).
За довідками звертатись до навчального відділу (Сюсюрченко Олена
Валеріївна, Лисова Ірина Миколаївна, Демура Вікторія Ігорівна за телефоном
374-98-38).

Ректор

М.В. Поляков

Додаток 1 до службового
розпорядження від _23_ листопада 2016р. № 104
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки України
12 травня 2015 року № 525
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки
України від 22 червня 2016 року № 701)

АКАДЕМІЧНА ДОВІДКА
№__________
Transcript of Records
Видана
Issued by

(прізвище, ім'я, по батькові студента)

(Family name, Given name(s))

про те, що у період з
from

«___»__________ 20__

він (вона) навчався(лась) у
He (she) studied at the

по
to

«___»__________ 20__

(повне найменування вищого навчального закладу)

(Name of institution)

Факультет (інститут)
Faculty
Код та назва спеціальності
Code and Program Subject Area
Спеціалізація
Study program
Освітня програма
Educational program
Індивідуальний номер студента в ЄДЕБО
Дата народження
ХХХХХХХХХХХХ
«___»_____ 20____
Student ID in USEDE
Date of birth
Місце народження
(країна)
Place of birth
(Country)
Назва дисципліни
(курсу) / Course title

Код
дисципліни/
Course code1

Кредити Європейської
кредитної трансфернонакопичувальної системи /

ECTS credits2

Оцінка за шкалою
вищого навчального
закладу /
Institutional Grade

Опис системи оцінювання вищого навчального закладу _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Explanation of the Institutional Grading System ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Довідник з розподілу оцінок / Reference book on ratings
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Відрахований(а)3
(причина відрахування відповідно до наказу)

Expelled3
(reason of expulsion according the order)

за наказом
order

(дата і номер наказу)

(Date, number)

Посада керівника
або іншої уповноваженої особи
вищого навчального закладу /
Position of the Head
of the Higher Education Institution
or another authorized person
М.П.
Seal

Ініціали, прізвище

Декан / Директор
Dean / Director

Name, Surname

Ініціали, прізвище

Name, Surname

"___"_____________20____

Гарант освітньої програми
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Head of Educational program
(Family name, Given name(s), position)

Тел./Tel.: __________________Факс/Fax: _________________ E-mail: ________________________
1

Коди та опис відповідно до інформаційного пакета: www.xxxx.xx/infopaket/*** / Code unit and unit description
according to the ECTS package www.xxxx.xx/infopaket/***.
2
До запровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи оцінювання вказується кількість
годин.
3
Заповнюється у випадку переривання навчання здобувачем вищої освіти / Fill in case of expulsion.

Директор департаменту вищої освіти
Управління міжнародного співробітництва
та європейської інтеграції

О. І. Шаров

Г. І. Новосад

Додаток 2 до службового
розпорядження від _23_ листопада 2016р. №104
№
з/п

Коди
спеціальностей

Рівень
вищої
освіти*

Назва навчальної дисципліни,
практики, курсової роботи
(проекту) українською мовою

Назва навчальної
дисципліни, практики,
курсової роботи
(проекту) англійською
мовою

1

2

3

4

5

Примітка: * 6 – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти,
7 – освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст,
8 – другий (магістерського) рівень вищої освіти.

