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Прізвище Last name(s)

Ім'я First name(s)

!
І

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ INFORMATION ON STUDENT

Зарахований(а) / прикріплений(а) до 
закладу вищої освіти (закладу фахової 
передвищої освіти, територіально 
відокремленого структурного підрозділу 
закладу вищої освіти, наукової установи) 

Львівський національний університет 
ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С.З. Ґжицького

Admitted to / affdiate to higher education 
institution (pre-higher professional 
education institution, geographically 
separated structural unit of higher 
education, research institution)

Stepan Gzhytskyi National University of 
Veterinary Medicine and Biotechnologies 

Lviv
(повне найменування закладу освіти (наукової установи)) (lull name ol education institution (research institution)

Адреса закладу освіти (наукової установи)

Україна. 79010, Львів, 
вул. Пекарська, 50 

тел. (032) 260-28-89; (032) 260-28-90 
http://lvet.edu.ua 

admin@ lvet.edu.ua

Address of education institution (research 
institution)

50 Pekarska str., Lviv, Ukraine, 79010 
tel. (032) 260-28-89; (032) 260-28-90 

http://lvet.edu.ua 
admin@lvet.edu.ua

Країна закладу
Україна

Country of institution
Ukraine

Інститут (факультет)
Ветеринарної медицини

Institute (faculty)
Veterinary medicine

Ступінь вищої освіти
Магістр / Бакалавр

Degree
Master / Bachelor

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

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

Дата народження (дд/мм/ррр) / Date of birth (dd/mm/yyy) 
00/01/1999

Код картки фізичної особи в ЄДЕБО / Personal ID in USEDE 
0000000000

http://lvet.edu.ua
http://lvet.edu.ua
mailto:admin@lvet.edu.ua


Ветеринарна Медицина Veterinary medicine
Галузь знань (галузі знань)

21 -  Ветеринарна Медицина
Field(s) of Study

21 -  Veterinary medicine
(шифр та назва) (code and name)

Спеціальність (спеціальності)
211 ветеринарна медицина

Programme Subject Area(s)
211 -  Veterinary medicine

(код та найменування) (code and name)

Спеціалізація Specialization

Акредитована
НД №1493476 

Дата видачі: 09Л0.2017 
Строк дії до 01,07.2025 

Рішення Акредитаційної комісії від 
24.07.2015 № 118 (наказ МОН України від 

28.07.2015 № 1709л, на підставі наказу 
МОН України від 19.12.2016 № 1565)

Accredited by
ND №1493476 

Date of issue: 09.10.2017 
Valid until 01.07.2025 

Decision of the Accreditation Commission 
dated 24.07.2015 № 118 (order of the 
Ministry of Education and Science of 

Ukraine dated 28.07.2015 № 17091, based 
on the order of the Ministry of Education 
and Science of Ukraine dated 19.12.2016 

№ 1565)
найменування органу (органів акрредитацй) name ot accreditation authority (authorities)

Мова(и) навчання / оцінювання
Українська / Англійська

Language(s) of instruction / examination 
Ukrainian / English

Форма здобуття освіти
Денна

Mode of study
Full-time

Термін навчання / Period of education 
01/09/2015-30/06/2021

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 його підстави)

Диплом молодшого спеціаліста; Е19 
026577; 28.06.2019; Видано: Кіцманський 
коледж Подільського державного аграрно- 

технічного університету

Education document as a basis to access 
the programme (type of document, 
registration number, name of awarding 
institution, country of awarding institution, 
date of issue)/ Information on recognition 
of foreign education document in Ukraine 
(if used as a basis to access the 
programme)
Diploma of Junior Specialist; E l 9 026577; 

28.06.2019; Published by: Kitsman 
College of Podolsk State Agrarian 

Technical University

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ 
МОБІЛЬНІСТЬ
(блок інформація про академічну мобільність 
включається в академічну довідку у разі 
необхідності, якщо академічна довідка формується 
за результатами академічної мобільності)

ІНФОРМАЦІЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ, ЩО 
НАПРАВЛЯЄ НА АКАДЕМІЧНУ 
МОБІЛЬНІСТЬ

INFORMATION ON ACADEMIC 
MOBILITY
(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)

INFORMATION OF THE SENDING 
EDUCATION INSTITUTION



Заклад вищої освіти (територіально 
відокремлений структурний підрозділ 
закладу вищої освіти, наукова установа), 
що направляє на академічну мобільність 

Львівський національний університет 
ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С.З. Ґжицького

Sending higher education institution 
(geographically separated structural unit of 
higher education institution, research 
institution)

Stepan Gzhytskyi National University of 
Veterinary Medicine and Biotechnologies 

Lviv
(пониє найменування закладу освіти (наукової установи)) (lull name ot education institution (research institution)

Адреса закладу освіти (наукової установи)

Україна, 79010, Львів, 
вул. Пекарська, 50 

тел. (032) 260-28-89; (032) 260-28-90 
http://lvet.edu.ua 

admin@ lvet.edu.ua

Address of education institution (research 
institution)

50 Pekarska str., Lviv, Ukraine, 79010 
tel. (032) 260-28-89; (032) 260-28-90 

http://lvet.edu.ua 
admin@lvet.edu.ua

Країна закладу
Україна

Country of institution
Ukraine

Інститут (факультет)
Ветеринарної медицини

Institute (faculty)
Veterinary medicine

Ступінь вищої освіти
Магістр / Бакалавр

Degree
Master / Bachelor

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

Ветеринарна Медицина

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

Veterinary medicine
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 ІТазва Відмітка про успішне Кількість Оцінка за
компоненту освітнього завершення освітнього кредитів шкалою закладу

або компоненту або компоненту студентом Європейськ вищої освіти /
результатів результатів або досягнення ої Institutional
навчання(за навчання / результатів навчання / кредитної Grade
наявності) / Component title Component successfully трансферно
Component or learning completed by a student or -

code or learning 
outcomes code 
(if available)

outcomes title learning outcomes 
achieved

накопичува 
льної 

системи / 
Number of 

EKTS

http://lvet.edu.ua
http://lvet.edu.ua
mailto:admin@lvet.edu.ua


credits
Семестр 1 / Semester 1

1.
2.

Семестр 2 / Semester 2
3.
4.
5.

Курсові роботи (проекти) / Academic year papers
6.
7.

П рактики / Practical training
8.
9.

Загальна кількість кредитів Європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи / Total number of 
ECTS credits

0,0

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

SCIENTIFIC COMPONENT
(information on scientific component is included in 
the transcript of records upon necessity if the 
transcript o f records is generated for Educational- 
Scientific Programmes)

Індивідуальний план наукової роботи Individual plan of scientific work has been 
затверджений вченою радою approved by the Academic Council

назва факультегу/інституту та (або) повне найменування закладу name ol Institutc/taculty and (or) tull name ol institution ot

вищої освіти (наукової установи) higher education (scientific institution)

Протокол / Protocol № _______ від/ dated «___ » _______________ /______________ 20____
Тема дисертації Title of dissertation

назва name

затверджена вченою радою has been approved by the Academic
Council

назва факуаьтету/інституту та (ado) повне найменування закладу name ot Institute/taculty and (or) lull name ol institution of

вищої освіти (наукової установи) higher education (scientific institution)

Протокол / Protocol № _______ від/ dated «___ » _______________ /______________ 20____

Звітування про виконання Performance report of the Individual
індивідуального плану наукової роботи 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:

Відрахований (a)
за власним бажанням

Expelled
by own desire

причина відрахування відповідно до наказу за наказом reason of expulsion according to the order

00/01/2021 №000-0 00/01/2021 №000-0
дата і помер наказу date, number

Посада керівника або іншої 
уповноваженої особи / Position . .
of the Head or another authorized ПіДПИС ' S,gnatllre 

person

Ректор / Rector

Ім’я, прізвище /
First name (s), Last name (s)

Володимир Стибель / 
Volodymyr Stybel

«____ »______________ /_____ 2 0 ___p.
(дата видачі / Date o f  issue)

М.П. / Seal

У разі наявності в академічній довідці будь- 
яких розбіжностей перевагу має текст 
українською мовою.
Примітки:
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.

In case of any differences in interpretation of 
the information in the transcript of records, 
the Ukrainian text shall prevail.
Notes:
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.


