
М І Н І С Т Е Р С Т В О ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Н А К А З 
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м. Київ 

Про затвердження форм документів 
про вищу освіту (наукові ступені) 
державного зразка та додатків до них, 
зразка академічної довідки 

З а р е є с т р о в а н о в М і н і с т е р с т в і юстиції України 
- / У " т л а ^ ш 2о_/2Гр. 

за Ж Ф Ш б 

Керівник реєструючого 
органу 

ПІДПИС 

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 
31 березня 2015 року № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) 
державного зразка» 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити такі, що додаються: 
1) форму диплома молодшого бакалавра; 
2) форму диплома молодшого бакалавра з відзнакою; 
3) форму додатка до дипломів молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра з відзнакою; 
4) форму диплома бакалавра; 
5) форму диплома бакалавра з відзнакою; 
6) форму диплома магістра; 
7) форму диплома магістра з відзнакою; 
8) форму додатка до дипломів бакалавра, бакалавра з відзнакою, 

магістра, магістра з відзнакою європейського зразка; 
9) форму диплома доктора філософії; 
10) форму додатка до диплома доктора філософії європейського зразка; 
11) форму диплома доктора наук; 
12) зразок академічної довідки. 

2. Встановити, що у дипломі молодшого бакалавра (молодшого бакалавра з 
відзнакою), бакалавра (бакалавра з відзнакою), магістра (магістра з відзнакою), 
що видається випускникові, який є іноземцем або особою без громадянства, 
що прибув(ла) в Україну з метою навчання та отримав(ла) посвідку на 
тимчасове проживання, також повинна міститися фотографія випускника, а у 
дипломі, що видається іноземцеві або особі без громадянства, що 



навчалися в двох або більше вищих навчальних закладах, зазначається рік 
вступу та повне найменування вищого навчального закладу, до якого 
іноземець або особа без громадянства вступили на початку навчання в 
Україні. 

3. Керівникам вищих навчальних закладів запровадити форми 
документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків 
до них, зразок академічної довідки, відповідно до форм затверджених 
пунктом 1 цього наказу. 

4. Департаменту вищої освіти (Бондаренко С.І.) подати цей наказ на 
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому 
законодавством порядку. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Міністра Совсун І. Р. 

6. ІДей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

Міністр С. М. Квіт 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
12 травня 2015 року № 525 

Форма диплома молодшого бакалавра 

Зображення малого 
Державного Герба України 

УКРАЇНА 

ДИПЛОМ 
молодшого бакалавра 

№ 000000 

(прізвище, 

ім'я та по батькові випускника) 

закінчи у 20_ році 

(найменування вищого навчального закладу, що видав документ/відокремленого підрозділу вищого 
навчального закладу, що видав документ) 

здобу ступінь 

за спеціальністю 

здобу кваліфікацію 

Посада керівника або Підпис Ініціали, прізвище 
іншої уповноваженої 
особи вищого навчального закладу М.П. 

" " 2 0 _ р. 
(дата видачі) 

Примітки: 
1. Назва професійної кваліфікації зазначається у разі потреби. 
2. У разі потреби розміщується інформація про легалізацію документа про освіту та/або 

проставлення апостиля на документі про освіту. 

Директор департаменту вищої освіти С. І. Бондаренко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
12 травня 2015 року № 525 

Форма диплома молодшого бакалавра з відзнакою 

Зображення малого 
Державного Герба України 

УКРАЇНА 

ДИПЛОМ 
молодшого бакалавра 

з відзнакою 

№ 000000 

(прізвище, 

ім'я та по батькові випускника) 

закінчи у 20_ році 

(найменування вищого навчального закладу, що видав документ/відокремленого підрозділу 
вищого навчального закладу, що видав документ) 

здобу ступінь 
за спеціальністю 
здобу кваліфікацію 

Посада керівника або Підпис Ініціали, прізвище 
іншої уповноваженої 
особи вищого навчального закладу М.П. 

" " 20 р. 
(дата видачі) 

Примітки: 
1. Назва професійної кваліфікації зазначається у разі потреби. 
2. У разі потреби розміщується інформація про легалізацію документа про освіту та/або 

проставлення апостиля на документі про освіту. 

Директор департаменту вищої освіти С. І. Бондаренко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
12 травня 2015 року № 525 

Форма додатка до дипломів 
молодшого бакалавра, молодшого бакалавра з відзнакою 

ДОДАТОК 
до диплома 

№ 
(без диплома не дійсний) 

Реєстраційний номер та дата видачі додатка 

Прізвище 
Ім'я, по батькові 

Дата народження 

Попередній документ про освіту 

Програма навчання складається з таких 
навчальних дисциплін: 

Назва 
навчальної 
дисципліни 

Навчальний 
час 

Оцінка 

Кваліфікаційна робота 
(тема, час виконання, оцінка) 

Інформація про атестацію: 

Найменування вищого навчального 
закладу/відокремленого підрозділу вищого 
навчального закладу, що видав диплом Рішенням екзаменаційної комісії 

від " " 20 р. 
присвоєно ступінь 

Строк навчання 

Форма навчання 
Спеціальність Додаткова інформація 

Спеціалізація (професійна кваліфікація), дата Тип вищого навчального закладу 
прийняття відповідного рішення екзаменаційної Умови вступу 
комісії Вимоги освітньої програми 

Навчальне навантаження 
Система іспитів Періоди практики 

Дата вступу до вищого навчального закладу 

Дата закінчення вищого навчального закладу 

Академічні права 

Професійні права 

Додаткові документи про освіту 

Шкала оцінок 

Посада Підпис 
керівника або 
іншої уповноваженої 
особи вищого 
навчального закладу 

Голова Підпис 
екзаменаційної 
комісії 

Ініціали, прізвище 

М.П. 

Ініціали, прізвище 

Примітки: 
1. Назва професійної кваліфікації зазначається у разі потреби. 
2. У разі потреби розміщується інформація про легалізацію документа про освіту та/або 

проставлення апостиля на документі про освіту. 

Директор департаменту вищої освіти С. І. Бондаренко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
12 травня 2015 року № 525 

Форма диплома бакалавра з відзнакою 

Зображення малого 
Державного Герба України 

УКРАЇНА 

ДИПЛОМ БАКАЛАВРА ВАСНЕШК'8 ОІРЬОМА 
з відзнакою шіІЇї Ьопоигк 

№ 000000 № 000000 
(серія та реєстраційний номер, (Зегіез, ге§І8ІгаІіоп пшпЬег оҐіЬе сііріота) 

що присвоюється) 

(прізвище, (Ратіїу пате) 

ім'я, по батькові) ( О І У Є П пате(х)) 
закінчи у 20 році іп 20 сотріеіесі іЬе МІ соигзе оґ 

— — 

(найменування вищого (Мате оґ ішііішіоп) 

навчального закладу/відокремленого підрозділу 
вищого навчального закладу) 

здобу ступінь бакалавра оЬїаіпесІ ЬасЬеІог'з сіе§гее 

за спеціальністю ГіеМ оґ §Ш(1у 

здобу кваліфікацію оЬіаіпесІ циаіійсаііоп оґ 

Посада П І Д П И С Ініціали, прізвище 
керівника або 
іншої уповноваженої 
особи вищого 
навчального закладу М.П. 
" " 20 р. 

(дата видачі) 

Розіїіоп Мате, 8шпате 
оГ ІЇіе Неасі 
ОҐіЬе ІП8ІІШ1ІОП 

оґЬі§Ьег 1еашіп§ 8еа1 

" " 20 р. 

Примітки: 
1. Назва професійної кваліфікації зазначається у разі потреби. 
2. У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською 

мовою / Іп сазе оґапу сііїїегепсез іп ігапзіаїіоп Ше Іехі іп ІІкгаіпіап зЬаІІ ргеуаіі. 
3. У разі потреби розміщується інформація про легалізацію документа про освіту 

та/або проставлення апостиля на документі про освіту. 

Директор департаменту вищої освіти С. І. Бондаренко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
12 травня 2015 року № 525 

Форма диплома магістра 

Зображення малого 
Державного Герба України 

УКРАЇНА 

ДИПЛОМ МАГІСТРА МА8ТЕК'8 БІРЬОМА 

№ 000000 № 000000 
(серія та реєстраційний номер, (8егіез, ге§ізІгаІіоп пшпЬег оґ ІЇіе сііріота) 

що присвоюється) 

(прізвище, 

ім'я, по батькові) 
закінчи у 20 році 

(найменування вищого 

навчального закладу/відокремленого підрозділу 
вищого навчального закладу) 

здобу ступінь магістра 

за спеціальністю 

здобу кваліфікацію 

Посада Підпис Ініціали, прізвище 
керівника або 
іншої уповноваженої 
особи вищого 
навчального закладу М.П. 
" " 20_ р. 

(дата видачі) 

(Рашіїу пате) 

(Сіуеп пате(з)) 
іп 20 сотріеіесі іЬе ґиіі соигзе оґ 

(Nате оГіпзІіІийоп) 

оЬшіпесІ тазіег'з <іе§гее 

ГіеШ оґ зійду 

оЬїаіпес! циаііґісаїіоп оґ 

Розіїіоп Кате, 8игпате 
оґ іЬе Ьеай 
оґШе ІП5ЇІШ1ІОП 

оґЬі§Ьег 1еатіп§ 8еа1 

" " 20 р. 

Примітки: 
1. Назва професійної кваліфікації зазначається у разі потреби. 
2. У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською 

мовою / Іп сазе оґ апу сііґґегепсез іп Ігапзіаїіоп їЬе Іехі іп Цкгаіпіап зііаіі ргеуаіі. 
3. У разі потреби розміщується інформація про легалізацію документа про освіту та/або 

проставлення апостиля на документі про освіту. 

Директор департаменту вищої освіти С. І. Бондаренко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
12 травня 2015 року № 525 

Форма диплома магістра з відзнакою 

Зображення малого 
Державного Герба України 

УКРАЇНА 

ДИПЛОМ МАГІСТРА МА8ТЕК'8 БІРЬОМА 
з відзнакою луііЬ Ьопоиге 

№ 000000 № 000000 
(серія та реєстраційний номер, (8егіез, ге§ійгаІіоп питЬег о і' іЬе сііріота) 

що присвоюється) 

(прізвище, 

ім'я, по батькові) 
закінчи у 20 році 

(найменування вищого 

навчального закладу/відокремленого підрозділу 
вищого навчального закладу) 

здобу ступінь магістра 

за спеціальністю 

здобу кваліфікацію 

Посада Підпис Ініціали, прізвище 
керівника або 
іншої уповноваженої 
особи вищого 
навчального закладу М.П. 
" " 20 р. 

(дата видачі) 

(Ратіїу пате) 

(ОІУЄП пате(З)) 
іп 20 сотріеіесі іЬе ґиіі соигзе о? 

(Мате оґ іпзіішіоп) 

оЬіаіпес! тазіег'8 <3е§гее 

йеМ оґ зйкіу 

оЬіаіпесі циаіійсаііоп оґ 

РОЗІІІОП Мате, Вишате 
оґ Ше Ьеасі 
о ґ іЬе ІП8ЇІШІІОП 

оґЬі§Ьег 1еашіп§ 8еа1 

" " 20 р. 

Примітки: 
1. Назва професійної кваліфікації зазначається у разі потреби. 
2. У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською 

мовою / Іп сазе оґ апу сііґґегепсез іп Ігапзіаїіоп іЬе Іехї іп ІЛ(гаіпіап зЬаІІ ргеуаіі. 
3. У разі потреби розміщується інформація про легалізацію документа про освіту 

та/або проставлення апостиля на документі про освіту. 

Директор департаменту вищої освіти С. І. Бондаренко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
12 травня 2015 року № 525 

Форма додатка 
до дипломів бакалавра, бакалавра з відзнакою, 

магістра, магістра з відзнакою 
європейського зразка 

Оіріоша Зирріешепі 

серія, реєстраційний номер та дата видачі диплома 
8ЄГЇЄ8, ге§І8Ігаііоп питЬег апсі сіаіе оґ іззие оґ іЬе сііріота 

реєстраційний номер та дата видачі додатка 
ге§І8ІгаІіоп пишЬег апсі сіаіе оґ І88ие оґ іЬе зирріешепі 

(без диплома не дійсний) 
(поі уаіісі ууііЬоиІ Ле сііріота) 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПУСКНИКА / ІКРОКМАТЮИ АВОІГГ ТНЕ ОРАОІІАТЕ 

1.1. Прізвище / Раті їу пате(з). 
1.2. Ім'я та по батькові / ОІУЄП пате(з). 
1.3. Дата народження (число/місяць/рік) / ОаГе оґЬігіЬ (сіау/топік/уеаг). 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗДОБУТУ КВАЛІФІКАЦІЮ / ШРОРМАТЮМ АВОІІТ ТНЕ 
ОІІАЬІРІСАТЮК 

2.1. Кваліфікація / Оиаіійсайоп. 
2.2. Основний(і) напрям(и) підготовки за кваліфікацією / Маіп йе1с1(8) оґ зіисіу ґог іЬе 

циаіійсаіїоп. 
2.3. Найменування і статус навчального закладу, який здійснював навчання та присвоїв 

кваліфікацію / Мате апсі зіаіиз оґіЬе іпзйШгіоп а\уагсііп§ їЬе циаіііїсайогі. 
2.4. Мова(и) навчання / Ьап§иа§е(з) оґ іпзігисіїоп. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ РАМКОЮ 
КВАЛІФІКАЦІЙ / ШРОРМАТЮН АВОІІТ ТНЕ ЕЕУЕЬ ОР ТНЕ ДІІАЬІРІСАТІОН 

3.1. Рівень кваліфікації / ЬЄУЄІ ОҐ циаіійсаііоп. 
3.2. Офіційна тривалість програми / Оґйсіаі сіигайоп оґрго§гашше. 
3.3. Вимоги ДО вступу / Ассезз геяиігешепіз(з). 

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІСТ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ / ІКРОРМАТЮИ 
АВОІГГ ТНЕ СОМТЕОТ8 А N ^ ОИТСОМЕ8 ОАПЧЕБ 

4. 1. Форма навчання / Мосіе оґ зіисіу. 
4. 2. Вимоги освітньої програми / Рго§гатте геяиігетепіз. 



2 
4. 3. Детальні відомості про освітні компоненти та результати навчання, у тому 

числі оцінки, години, кредити, рейтинги, бали за національною шкалою та Європейською 
кредитною трансферно-накопичувальною системою / Оеіаііесі іпґогтайоп аЬоиІ Йіе есіисайопаї 
сотропепіз апсі іЬе 1еагпіп§ оиісотез, іпс1ис!іп§ §гас1ез, асасіетіс Ьоигз, сгесік ап<1 гайп§ роіпіз, 
зсогез ассопііп§ Іо іЬе пайопаї зсаіе апсі Йіе Еигореап сгесік Ігапзґег асситиіайуе зузїет. 

4. 4. Схема оцінювання у вищому навчальному закладі (довідник з розподілу оцінок) / 
Огасііп§ зсЬете іп Ьі§Ьег есіисайопаї іпзйїийопз (геґегепсе Ьоок оп гайп§з сіікІгіЬиїіоп). 

4. 5. Загальна класифікація присвоєної кваліфікації / Оиаіійсайоп мчІЇїіп ІЇіе §епега1 
сіаззійсайоп оґ циаіійсайопз. 

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА / ШРОКМАТКЖ 
АВОИТ АСАБЕМІС А Ш РКОРЕ88ІОНАЬ КІОНТ8 

5.1. Академічні права / Ассезз Іо йііИіег зШсііез 
5.2. Професійні права / Ргоґеззіопаї зїаШз 

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ / АОБІТЮМАЕ ШРОКМАТКЖ 

6. 1. Тривалість навчання / Бигайоп оґ їгаіпіп§. 
6. 2. Інформація про атестацію / Іпґогтайоп оп сегййсайоп. 
6. 3. Контактна інформація вищого навчального закладу / Сопїасіз оґ іЬе іпзйШйоп оґ 

Ьі§Ьег есіисайоп. 
6. 4. Інформація про попередній документ про освіту / Іпґогшайоп аЬоиї їНе ргеуіоиз 

сіоситепі оґ есіисаііоп. 

7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ / 
ШРОКМАТЮИ АВОИТ ТНЕ ИАТІОНАҐ 8У8ТЕМ ОР НЮНЕК ЕОИСАТЮК 

8. ЗАСВІДЧЕННЯ ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА / СЕКТІРІСАТІОМ ОР ТНЕ 
81Л>РЬЕМЕОТ 

8. 1. Посада керівника вищого навчального закладу або іншої уповноваженої особи 
вищого навчального закладу / Розійоп оґ ІЇіе Ьеасі оґ ІЇіе іпзйШйоп оґ НідЬег есіисайоп оґ апоіїїег 
аиііюгігесі регзоп. 

8.2. П І Д П И С керівника вищого навчального закладу або іншої уповноваженої особи 
вищого навчального закладу / 8і§паШге оґ Іііе Ьеад оґ Йіе іпзйШйоп оґЬі§Ьег есіисайоп оґ апойїег 
аиіЬогігесІ регзоп. 

8.3. Прізвище та ініціали керівника вищого навчального закладу або іншої уповноваженої 
особи вищого навчального закладу / № т е апсі іпійаіз оґ Ше Иеасі оґ ІЇіе іпзйШйоп оґ Ьі§Ьег 
есіисайоп оґ апоІЇїег аиІЇюгігесі регзоп. 

8. 4. Печатка вищого навчального закладу / 8еа1 оґїЬе іпзйШйоп оґЬщЬег есіисайоп. 
8. 5. Дата (день/місяць/рік) / Баїе (сіау/топіН/уеаг). 

Примітки: 

1. Інформація в додатку до диплома європейського зразка зазначається українською та 
англійською мовами із зазначенням такого тексту: «У разі наявності в дипломі будь-яких 
розбіжностей перевагу має текст українською мовою / Іп сазе оґ апу сііґґегепсез {Не Іехі іп 
ІЛсгаіпіап зЬаІІ ргеуаіі». 

2. У разі потреби розміщується інформація про легалізацію документа про освіту та/або 
проставлення апостиля на документі про освіту. 



Директор департаменту вищої освіти С. І. Бондаренко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
12 травня 2015 року № 525 

Форма диплома доктора філософії 

УКРАЇНА 
ДИПЛОМ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

ДР № 000000 

ЦКЯАПЧЕ 
РНІШ80РНУ РОСТОЯ РІРЬОМА 

РЯ № 000000 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

У 
(найменування вищого навчального закладу (наукової 
установи), в якому (якій) здійснювалася підготовка) 

викона дисертацію 

за спеціальністю 
(назва спеціальності) 

У спеціалізованій вченій раді 

ОІУЄП К а т е , Рат і їу п а т е 

Ргерагед а сНззеїШіоп іп їЬе ґіеМ оґ 

аііЬе 
(Ьі§Ьег есіисаііоп іпвіііиііоп (гезеагсЬ іпзіііиііоп)) 

Апсі \уа§ а\уагсіес1 Фе 
Реагее оґРЬіІозорЬу РосЮг 

Ьу гезоіигіоп оґіЬе зресіаіігесі Зсіепііґіс 
Соипсії оп 

(найменування вищого навчального закладу, наукової 
установи) (Ьі§Ьег есіисаііоп іпзІііиПоп (гекеагсЬ іпзіііиііоп)) 

здобу науковий ступінь доктора філософії 

та отрима диплом на підставі рішення 
ради від 

и 55 
С6 55 20 р. 

^УІІІІ їЬе аррозіїе іззиапсе оґ іЬіз сііріота 

20 р. 

Керівник 
М.П. 

Неасі 
8еа1 

Примітки: 
1. У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською 

мовою / Іп сазе оґ апу сііґґегепсез іп Ігапзіаііоп іЬе Іехі іп ІІкгаіпіап зЬаІІ ргеуаіі. 
2. У разі потреби розміщується інформація про легалізацію документа про науковий 

ступінь та/або проставлення апостиля на документі про науковий ступінь. 

Директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації С. Д. Криштоф 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
12 травня 2015 року № 525 

Форма 
додатка до диплома доктора філософії європейського зразка 

Додаток 
№ 

8ирр1етепІ 
№ 

до диплома доктора філософії 
ДР № 000000 

Іо ІЇіе сііріота оґ Босіог оґ РШозорІїу 
БК № 000000 

Прізвище, ім'я, по батькові, 
дата народження: 

Рігзі пате, раїгопутіс, Іазі пате, сіаіе 
оґЬігіЬ: 

Інформація про попередній документ 
про освіту: 

РГЄУІОИВ есіисаііопаї де§гее / сіоситепі: 

Найменування вищого навчального 
закладу (наукової установи), 
в якому (якій) здійснювалася 
підготовка: 

Ні§Ьег есіисаііоп іпзіііиііоп (гезеагсЬ 
іпзіііиііоп), \¥Ііеге Іііе сііззегіаііоп \¥а§ 
ргерагесі: 

Зміст і результати навчання: Рго§гатте сопіепі апсі 1еагпіп§ 
оиісотез: 

форма навчання Мосіе оґ зіисіу 

назви дисциплін, оцінка, кількість 
кредитів, строки навчання 

Еізі оґ соигзез, §га<іе8, апсі сгесіііз 

Найменування вищого навчального 
закладу (наукової установи), 
у спеціалізованій вченій раді якого 
(якої) захищено дисертацію: 

Ні§Ьег есіисаїіоп іпзііїиііоп (гезеагсії 
іпзіііиііоп), шЬозе 8рЄСІа1І2ЄСІ 8сіеп1іґіс 
Соипсії сопсіисіесі іЬе <1І88егІаІіоп 
с1еґеп8е: 

Контактна інформація: Сопіасі іпґогтаїіоп: 

Інформація про акредитацію 
спеціалізованої вченої ради: 

Іпґогтаїіоп аЬоиІ ассгесіііаііоп оґ іЬе 
зресіаіігесі Зсіепііґіс Соипсії: 

Інформація про атестацію у 
спеціалізованій вченій раді: 

Іпґогтаїіоп аЬоиІ аііезіаііоп аі іЬе 
8ресіа1і2есі 8сіепІіГіс Соипсії: 
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тема дисертації сіівзеїіаііоп Ііііе 

дата публічного захисту дисертації сіаіе оґ риЬІіс сііззегіаііоп сіеґепзе 

дата набрання чинності рішенням ради уаіісііїу даіе оґ Соипсії сіесізіоп 

інформація про кваліфікацію (галузь 
знань, спеціальність) 

іпґогтаїіоп ісіепііґуіпа іЬе циаііґісаііоп 
апсі маіп ГіеШ оґ зресіаіізаііоп 

Академічні та професійні права Асасіетіс апсі ргоґеззіопаї гі§Ьі8 

Відомості про національну систему 
вищої освіти (наукові ступені) 

Іпґогтаїіоп оп ІЇіе паїіопаї Ьі§Ьег 
есіисаііоп зузіет (асасіетіс с1е§гее8) 

Найменування посади керівника 
вищого навчального закладу (наукової 
установи) або уповноваженої ним 
особи 

Розіїіоп оґ ІЇіе Ьеасі оґ іЬе Ьі§Ьег 
есіисаїіоп іпзіііиііоп (гезеагсЬ 
іпзіійдііоп) оґ оґ оіНег аиіНогігесІ регзоп 

Прізвище, ініціали керівника вищого 
навчального закладу (наукової 
установи) або уповноваженої ним 
особи 

К а т е апсі іпіііаіз оґ ІЇіе Ьеасі оґ іЬе 
Ьі§Ьег есіисаііоп іпзііїиііоп (гезеагсЬ 
іпзйШІіоп) оґ оґ оіЬег аиіїїогігесі регзоп 

Підпис керівника вищого навчального 
закладу (наукової установи) або 
уповноваженої ним особи, засвідчений 
печаткою вищого навчального закладу 
(наукової установи) 

8і§па1иге оґ іЬе Ьеасі оґ іЬе Ьі§Ьег 
есіисаііоп іпзііїиііоп (гезеагсЬ 
іпзіііиііоп) оґ оґ оіЬег аиіЬогігесі 
регзоп, сегііґіесі Ьу іЬе зеаі оґ іЬе 
Ьі§Ьег есіисайоп іпзіішіїоп (гезеагсЬ 
іпзіііиііоп) 

Інформація про легалізацію диплома 
доктора філософії 

Іпґогтаїіоп аЬоиі ІЇіе 1е§а1іза1:іоп оґ 
іЬіз РЬ.Б сііріота 

Примітки: 

1. Інформація в додатку до диплома доктора філософії європейського зразка зазначається 
українською та англійською мовами із зазначенням такого тексту: «У разі наявності в дипломі 
будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою / Іп сазе оґ апу сііґґегепсез ІЇіе 
Іехі іп ІЛсгаіпіап зЬаІІ ргеуаіі». 

2. У разі потреби розміщується інформація про легалізацію документа про науковий 
ступінь та/або проставлення апостиля на документі про науковий ступінь. 

Директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації С. Д. Криштоф 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
12 травня 2015 року № 525 

(міністерство або центральний орган виконавчої влади, якому підпорядкований заклад освіти) 

(повне найменування вищого навчального закладу) 

А К А Д Е М І Ч Н А Д О В І Д К А №_ 

Видана. 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

про те, що він/вона навча 
3 " " 20 р. 

ДО 20 р. 

на факультеті 

спеціальність. 

спеціалізація_ 

Форма навчання _ 

Під час навчання 

(повне найменування вищого навчального закладу) 

(прізвище, ініціали) 

вивча такі дисципліни і скла заліки та іспити: 

Назва дисципліни 
(курсу) 

Навчальний час Оцінка Назва дисципліни 
(курсу) 

годин кредити 
єктс 

за 
національною 

шкалою / 
відмітка про 

залік 

кількість 
балів 

ЄКТС 

Набув такі компетентності: 



Критерії оцінювання знань вищого навчального закладу за бальною шкалою. 

Відрахов 
(причина відрахування, відповідно до наказу) 

за наказом 

(номер і дата наказу) 

Ректор (директор) 

Декан 

М.П. 

" " 20_ р. 

Реєстраційний номер 

Директор департаменту вищої освіти С. І. Бондаренко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
12 травня 2015 року № 525 

Форма диплома доктора наук 

V 
УКРАЇНА 

ДИПЛОМ ДОКТОРА НАУК 
ДД № 000000 

ІЖЯАШЕ 
ООСТОЯ ОР 8СІЕЖ:Е БІРЬОМА 

Р Р № 000000 

У 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

(найменування вищого навчального закладу (наукової 
установи), в якому (якій) здійснювалася підготовка) 

ОІУЄП МАТЕ, Ратіїу пате 

Ргерагесі а сііззегШіоп іп їЬе йеШ оґ 

викона дисертацію аІїЬе 
(Ьі§Ьег есіисаііоп іпзіііиііоп (гезеагсЬ іпяііїиііоп)) 

за спеціальністю 
(назва спеціальності) 

У спеціалізованій вченій раді 

(найменування вищого навчального закладу, наукової 
установи) 

здобу науковий ступінь доктора наук 

Апсі \уа§ алуагсіесі іЬе 
Ре^гее оґРосіог 0Ґ8СІЄПСЄ8 

Ьу гезоіиііоп оґ ІЇіе зресіаіігесі 8сіепІіґіс 
Соипсії оп 

(ЬщЬег есіисаііоп іпзіійіііоп (гезеагсЬ іпзіііиііоп)) 

та отрима диплом на підставі рішення 
ради від 

а я 20 р. 

Керівник 
М.П. 

^ііЬ ІЇіе аррозіїе іззиапсе оґ іЬІ8 сііріота 

и п 20 р. 

Неасі 
8еа1 

Примітки: 
1. У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською 

мовою / Іп сазе оґ апу сііґґегепсез іп Ігапзіаііоп ГЇіе їехі іп РГкгаіпіап зЬаІІ ргеуаіі. 
2. У разі потреби розміщується інформація про легалізацію документа про науковий 

ступінь та/або проставлення апостиля на документі про науковий ступінь. 

Директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації С. Д. Криштоф 


