
Додаток ______ 

 
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 

                           ЗАЛІКОВА КНИЖКА №___________ 

       

                               Прізвище, ім’я по батькові    ___________________________________ 

                         ____________________________________________________________ 

 Фотокартка       Структурний підрозділ ________________________________________                                            

____________________________________________________________ 

         (3х4см)          Напрям підготовки __________________________________________ 

                                Спеціальність _______________________________________________ 

                                Рівень вищої освіти /Освітньо-кваліфікаційний рівень ____________ 

                                 ___________________________________________________________ 

                                Форма навчання______________________________________________ 

          М.П.              Вступи          на ____   курс з  “____”______________ 20__року  

                                Перший проректор __________________________________________ 

                              Керівник                     
 (підпис)                                                          (прізвище та ініціали) 

                              структурного підрозділу_____________________________________               
                                                                                      

 (підпис)                     (прізвище та ініціали)                                                                                   

(особистий підпис)                                        (дата видачі залікової книжки) 

       

 

-й семестр 20___/20___ навчального року                       
 

ЕКЗАМЕНИ 

№ 
з/п 

Назва  

навчальної 

дисципліни 

Кількість 
Прізвище та 

ініціали      
екзаменатора  

 

Підсумкова оцінка 
Дата 

складання 

екзамену  

Підпис 

екзаменатора 

за нац. 

шкалою 

кількість 

балів 

за шкалою 

ECTS годин креди-

тів 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

                                                        __________________________________   
                                                       (прізвище, ім’я по батькові здобувача вищої освіти) 

ЗАЛІКИ 

№ 

з/п 

Назва  
навчальної 

дисципліни 

Кількість Прізвище 
науково-

педагогічного 

працівника 

Відмітка про залік 

Дата  

Підпис 

 науково-

педагогічного 

працівника 

за нац. 

шкалою 

кількість 

балів 

за шкалою 

ECTS годин креди-

тів 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Фахівець (методист) _____________________ 

Керівник  

структурного підрозділу _________________________ 

 
 

 



 

-й семестр 20___/20___ навчального року                       
 

ЕКЗАМЕНИ 

№ 
з/п 

Назва  

навчальної 

дисципліни 

Кількість 
Прізвище та 

ініціали      

екзаменатора  

 

Оцінка на екзамені 
Дата 

складання 

екзамену  

Підпис  

екзаменатора 

за нац. 
шкалою 

кількість 
балів 

за шкалою 

ECTS годин креди-

тів 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

                                                 Переведений (-на) на ___курс 

 

 

 

                                                         _________________________________   
                                                    (прізвище, ім’я по батькові здобувача вищої освіти) 

ЗАЛІКИ 

№ 
з/п 

Назва  

навчальної 

дисципліни 

Кількість Прізвище 
науково-

педагогічного 

працівника 

Відмітка про залік 

Дата  

Підпис 

 науково-

педагогічного 

працівника 

за нац. 
шкалою 

кількість 
балів 

за шкалою 

ECTS годин креди-

тів 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Керівник  

структурного підрозділу ________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИКА 
№ 

з/п 
Назва  практики  Курс 

Місце  

проходження практики 
Ким працював 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                                 _____________________________ 
                     (прізвище, ім’я по батькові здобувача вищої освіти) 

Тривалість практики 
Прізвище та ініціали 

викладача, керівника 

практики 

Відмітка про залік Дата 

складання 

заліку 

Підпис        

викладача, 

який прийняв 

залік  

від   

(дата) 

до  

 (дата) 

за націо-

нальною. 

шкалою 

кількість 

балів 

за шкалою 

ECTS 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

АТЕСТАЦІЯ 

№ з/п Назва екзамену Дата складання екзамену 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      
 (прізвище, ім’я по батькові здобувача вищої освіти) 

Екзаменаційні оцінки Підписи членів екзаменаційної комісії 

за нац. 

шкалою 

кількість 

балів 

за шкалою 

ECTS 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Фахівець (методист) _____________________ 

Керівник  

структурного підрозділу _________________________ 



 

 

 

 
ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА) 

                                                                                                

                                __________________________________________________ 

                                                                                     (прізвище, ім’я, по-батькові здобувача вищої освіти) 
Тема проекту (роботи)    ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Прізвище керівника____________________________________________________________________________ 
 

Дата подання проекту (роботи)   _________________________________________________________________ 

Дата захисту проекту (роботи) ___________________________________________________________________ 
 

Оцінка  екзаменаційної комісії: 

                                                       за національною шкалою ___________________________________________ 
                                                       кількість балів ___________________, за шкалою ECTS__________________ 

 

Підписи членів  екзаменаційної комісії:  __________________________________ 

       ________________________________________________ 

      ________________________________________________ 

                                                              _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

Рішення екзаменаційної комісії 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 Голова  

  

Члени: 

   (прізвище, ім’я, по-батькові) (підпис) 

   

   
                                                                         (прізвище, ім’я, по-батькові) (підпис) 

Дата   «____»______________ 20___ р. 
 

_____________________________________________________________________________ видано диплом 

                                  (прізвище, ім’я, по-батькові здобувача вищої освіти) 

________________________№___________________ від “_______” ______________ 20______року 
     (з відзнакою, без відзнаки) 

Підпис  особи, яка видала диплом ___________________________ 

Керівник 

структурного підрозділу      ______________________     _____________________                                          
                                                                    (підпис)                                (прізвище та  ініціали) 

Залікова книжка після завершення навчання за відповідною освітньо-професійною програмою підлягає поверненню для 

обміну на диплом про вищу освіту 

 


