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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положенням встановлюється порядок затвердження, замовлення, 

виготовлення, облік і видачу документів про вищу освіту та академічних 

довідок, що видаються у Міжнародному європейському університеті( далі -

Університет)  

1.2. Дане Положення розроблене відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту» з урахуванням Наказу №164 10.02.2021 р. 

1.3. Документ про вищу освіту (далі - Диплом) - інформація (у тому 

числі персональні дані), сформована в Єдиній державній електронній базі з 

питань освіти (далі - ЄДЕБО) згідно з переліком інформації, яка повинна 

міститися в документах про вищу освіту та відтворена на матеріальному носії 

поліграфічним способом про здобуті особою ступінь вищої освіти, 

спеціальність та спеціалізацію, освітню програму, професійну кваліфікацію. 

1.4. Додаток до документа про вищу освіту (далі - Додаток) - 

інформація (у тому числі персональні дані) щодо отриманої кваліфікації, 

відтворена на матеріальному носії, яка є невід’ємною частиною Диплома та 

містить: інформацію про особу, якій присвоєно кваліфікацію, присвоєну 

кваліфікацію, рівень кваліфікації, тривалість її здобуття, завершену освітню 

програму та здобуті результати навчання. 

1.5. Замовлення на створення інформації, що відтворюється в 

документах про вищу освіту та додатку - електронний документ (далі 

Замовлення), сформований Університетом в ЄДЕБО в межах ліцензованого 

обсягу на основі верифікованих даних і збережений у ЄДЕБО. 

1.6. Документи про вищу освіту державного зразка замовляються і 

видаються випускникам Університету, які виконали у повному обсязі 

навчальний план та були атестовані екзаменаційною комісією. 

1.7. Документи про вищу освіту, що видаються Університетом, 

виготовляються з дотриманням законодавства, заповнюються двома мовами - 

українською та англійською, при цьому перевагу, у разі наявності будь-яких 

розбіжностей, має текст викладений українською мовою. 
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1.1. Перелік документів про вищу освіту, що видаються Університетом: 

• диплом бакалавра 

• диплом бакалавра з відзнакою 

• диплом магістра 

• диплом магістра з відзнакою 

• додаток європейського зразка до дипломів бакалавра, бакалавра з 

відзнакою, магістра, магістра з відзнакою; 

• академічна довідка. 

1.2. Документи про вишу освіту (далі - Документи) мають статус: 

• первинний - Документ, який виготовляється і видається вперше; 

• дублікат - Документ, який виготовляється і видається у разі втрати, 

викрадення, знищення тощо, пошкодження первинного Документа, наявності 

помилок у первинному Документі або при зміні (корекції) статевої належності 

особи, на ім’я якої було видано первинний Документ, невідповідності Документа 

зразку, встановленому на дату його видачі, неотримання особою Документа 

протягом одного року з дати видачі, неотримання особою Документа у вищому 

навчальному закладі, що реорганізується шляхом приєднання, злиття чи ліквідації, 

неможливості встановити додаткову інформацію про первинний Документ про 

вишу освіту, що необхідна для його підготовки до міжнародного обігу, 

проставлення апостиля та/або легалізації, через втрату, знищення чи недоступність 

архівів. 

1.3. Додаток до диплома європейського зразка, як ключовий документ до 

Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), може бути виданий 

випускникам за умови наявності необхідної для цього інформації. 

1.4. Дипломи з відзнакою, незалежно від результатів навчання на 

попередньому рівні вищої освіти, видаються студентам, якщо: 

• відсоток підсумкових оцінок «відмінно» (за національною шкалою 

оцінювання) з усіх навчальних дисциплін, курсових робіт та практик, з яких 

навчальним планом передбачено диференційоване оцінювання, складає не менше 

ніж 75 %, а з інших навчальних дисциплін, курсових робіт та практик, з яких 
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навчальним планом передбачено диференційоване оцінювання, студентом 

отримані підсумкові оцінки за національною шкалою оцінювання «добре» (при 

обчисленні відсоткового значення, враховуються результати підсумкової 

успішності студента як з нормативних освітніх компонентів з підсумковим 

контролем у формі екзамену, так і з вибіркових дисциплін з підсумковим 

контролем у формі заліку.); 

• студент захистив дипломну роботу та/або склав випускні екзамени на 

оцінку «відмінно» 

• студент має високі досягнення в науковій або творчій роботі; 

• є рекомендація випускової кафедри про видачу студенту диплома з 

відзнакою. 

1.5. Студентам, які претендують на диплом з відзнакою, але не мають для 

цього достатньої кількості позитивних оцінок, дозволяється перескласти: для 

бакалаврів - не більше двох екзаменів або заліків, а для магістрів - один екзамен 

або залік. Дозвіл на перескладання таких екзаменів або заліків надає ректор на 

підставі мотивованої заяви студента та клопотання директора навчально-наукового 

інституту (ННІ). 

1.6. Документи про вишу освіту, замовляються в ЄДЕБО та виготовляються 

відповідно до технічного опису, затвердженого Вченою радою Університету у 

кількості (за даними директорату ННІ) до очікуваних випусків на календарний рік, 

з урахуванням відсотку на видачу, дублікатів та кількості Документів зіпсованих 

при оформленні. 

1.7. Документи про вищу освіту передаються матеріально-відповідальним 

особам в ННІ у кількості, яка відповідає Замовленням. Контроль за своєчасне 

внесення даних в ЄДЕБО, формування Замовлень, наказів про завершення 

навчання, журналів реєстрації виданих дипломів та їх верифікацію покладено на 

ННІ. 

1.8. Організаційне забезпечення і контроль за виготовленням документів про 

вищу освіту та їх облік покладено на директорати ННІ. Відповідальність за 

повноту, достовірність та актуальність інформації, що друкується в Документах та 
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даних, внесених до ЄДЕБО несуть директори ННІ. 

1.9. Замовлення, контроль по видачі та обліку академічних довідок, 

покладені на навчально-методичний відділ або директорат ННІ. Академічні 

довідки замовляють відповідальні особи деканатів. 

1.10. Диплом містить оригінали підпису ректора і печатку Університету. 

Додаток до диплома підписує ректор ( або перший проректор) та оригінал печатки 

Університету. 

1.11. Академічні довідки скріплюються оригінальними підписами ректора і 

декана відповідного факультету, директора інституту чи коледжу та печаткою 

Університету. 

 

2. ЗМІСТ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ ТА ДОДАТКІВ ДО 

НИХ, АКАДЕМІЧНОЇ ДОВІДКИ 

2.1. Дипломи про вищу освіту (науковий ступінь) (далі - дипломи), 

академічні довідки оформлюються на бланках розміром не менше формату 

А4 (210x297 мм) та виготовляти поліграфічним способом на папері щільністю не 

менше 150 г/м2. Бланки додатків до диплома (далі - додатки) мають формат А4 (або 

АЗ, у складеному вигляді А4 - 210x297 мм) та виготовляються поліграфічним 

способом на папері щільністю не менше 80 г/м2. Текст, що зазначається у додатках, 

друкується шрифтом з розміром не менше ніж 9 пт. 

2.2. Зразки (зміст, дизайн тощо) бланків дипломів, додатків, академічної 

довідки і (за необхідності) технологію захисту цих документів затверджуються 

рішенням вченої ради Університету. Зразки бланків дипломів, додатків, 

академічних довідок мають бути єдиними для громадян України, іноземних 

громадян та осіб без громадянства. Для відзначення особливих досягнень та/або 

відзнак випускників затвердження декілька зразків, що відрізняються кольором або 

оформленням. 

2.3. Дипломи, додатки, академічні довідки заповнюються двома мовами 

(українською та англійською). 

2.4. Текст, передбачений відповідним бланком диплома, розміщується 

лише з лицьового боку бланка диплома та відтворюється друкарським способом. 
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2.5. При оформленні дипломів, додатків, академічних довідок 

враховуються Правила проставлення апостиля на офіційних документах, 

призначених для використання на території інших держав, затверджені наказом 

Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства юстиції України від 05 грудня 2003 року № 237/803/151/5, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2003 р. за № 1151/8472, 

зокрема: 

 зворотний бік бланка диплома призначений для проставлення штампів 

консульської легалізації та апостиля і має бути вільним від змістовної інформації; 

 у бланках додатків та академічної довідки передбачено вільну від 

змістовної інформації останню сторінку документа для проставлення штампів 

апостиля та консульської легалізації; 

 у бланках дипломів, додатків, академічних довідок не допускаються 

рукописні дописки (у тому числі основних реквізитів: серія, реєстраційний номер, 

дата видачі тощо); 

 бланки дипломів, додатків, академічних довідок не ламінуються; 

 у разі якщо додатки, академічна довідка викладені на двох і більше окремих 

аркушах, вони прошиваються або скріплюються у спосіб, що унеможливлює їх 

роз'єднання без порушення їх цілісності, на них має бути зазначено кількість 

прошитих / скріплених, пронумерованих аркушів, проставлено підпис посадової 

(уповноваженої на підпис) особи та печатку (за наявності) закладу освіти / наукової 

установи) / відокремленого структурного підрозділу закладу освіти (наукової 

установи), який видав додаток, академічну довідку. 

2.6. У дипломах, додатках, академічних довідках власне ім’я та прізвище 

громадянина України пишеться українською мовою за зразком запису в документі, 

що посвідчує особу громадянина України. Написання власного імені та прізвища 

громадянина України англійською мовою має бути узгоджене з ним до моменту 

замовлення на створення інформації, що відтворюється в дипломах, додатках, 

академічних довідках, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі - 

ЄДЕБО). 

2.7. Власне ім’я та прізвище іноземця і особи без громадянства, що 

прибув(ла) в Україну з метою навчання, англійською мовою пишеться за зразком 
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запису латиницею в документі, що посвідчує його(її) особу. Власне ім’я і прізвище 

іноземця та особи без громадянства українською мовою зазначаються за даними 

ЄДЕБО, але в обов’язковому порядку узгоджуються з ним(нею) до моменту 

замовлення на створення інформації, що відтворюється в дипломах, додатках, 

академічних довідках, в ЄДЕБО. 

2.8. У разі неможливості отримання документального підтвердження 

інформації про написання власного імені та прізвища іноземця й особи без 

громадянства їх написання українською та англійською мовами узгоджується з 

іноземцем і особою без громадянства письмово до моменту подання в ЄДЕБО 

замовлення на створення інформації, що відтворюється в дипломах, додатках, 

академічних довідках. 

2.9. Керівник або інша уповноважена особа закладу освіти/наукової 

установи підписує дипломи, додатки або академічні довідки власноруч. 

Зазначаються фактична посада, ім’я (ініціал імені), прізвище особи, яка підписала 

диплом, додаток або академічну довідку. Не допускається під час підписання 

дипломів, додатків, академічних довідок ставити прийменник «За» чи правобічну 

похилу риску перед найменуванням посади. Додавання до найменування посади 

керівника слів «Виконувач обов'язків» або «В.о.» здійснюється у разі заміщення 

керівника за наказом (розпорядженням). 

2.10. Підпис рекомендується засвідчувати відбитком печатки закладу 

освіти/наукової установи (у разі наявності). За відсутності у закладу освіти печатки 

пункти «М.П. I Seal» та «7.4 Печатка І 7.4 Official stamp or seal» можуть не 

зазначатися або не заповнюватися. 

2.11. Інформація, зазначена в дипломі, додатку, академічній довідці, має 

відповідати інформації, зазначеній в ЄДЕБО. 

2.12. На бланках дипломів, додатків, академічних довідок не допускається 

розміщення сканованих або нанесених друкованим (у тому числі факсимільним) 

способом підписів посадових осіб та печаток Універстету. 

2.13. Дублікати дипломів, додатків, академічних довідок незалежно від дати 

видачі первинного документа, оформлюються Університету на бланку, зразок 

якого є чинним на дату видачі дубліката. Внесення змін до бланку не допускається. 
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2.14. Якщо інше не передбачено формою (зразком), кожен пункт форми 

(зразка) дубліката диплома та додатка, академічної довідки має бути заповненим. У 

дублікаті диплома, додатка, академічної довідки Університету відтворюється вся 

інформація, що містилася у первинному документі. 

2.15. У полях дубліката диплома, додатка, академічної довідки, які не 

можуть бути заповнені у зв’язку із відсутністю інформації у первинному 

документі, ставиться відповідна позначка: «ХХХХХХ», або робиться запис: 

«Інформація відсутня у первинному документі». У разі неможливості отримання 

інформації ставиться відмітка «Інформація недоступна у зв’язку з....». 

2.16. Інформація про дипломи з відзнакою відображається записом 

«Диплом з відзнакою» в полі «Додаткова інформація». 

2.17. Переклад англійською мовою інформації, що внесена українською 

мовою, здійснюється закладом освіти/науковою установою, що видає диплом, 

додаток, академічну довідку. 

2.18. Якщо первинний документ був виданий російською мовою, 

інформація у дублікаті відтворюється українською та англійською мовами із 

зазначенням, що переклад з іноземної мови зроблений закладом освіти/науковою 

установою , що видає дублікат. 

2.19. Інформація що включає додаток до диплома європейського зразка 

містить: 

 прізвище, ім’я (всі імена), дату народження, код картки фізичної особи 

в Єдиній державний електронній базі з питань освіти.  

 інформацію про присвоєну кваліфікацію: назва освітньої кваліфікації 

згідно зі стандартом вищої освіти (за наявності) та освітньою програмою та 

присвоєний ступінь (або відповідну інформацію, якщо кваліфікація присвоєна за 

спільною/подвійною освітньою програмою; ступінь вищої освіти або освітньо-

кваліфікаційний рівень у випадках, передбачених законодавством; код і 

найменування спеціальності, за якою здійснювалася підготовка здобувача вищої 

освіти; спеціалізацію (за наявності), її код (за наявності) та назву освітньої 

програми, за якою здійснювалася підготовка здобувача вищої освіти; професійну 

кваліфікацію (у разі присвоєння), основна (основні) галузь (галузі) знань за 
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кваліфікацією та її шифри. В англомовній частині також вказується код та 

назва відповідної деталізованої або вузької галузі англійською мовою. 

 найменування та статус закладу, який присвоює кваліфікацію. Якщо 

документ про вищу освіту надається спільно двома або більше закладами, 

укажіть найменування закладів, що надають спільний документ про вищу 

освіту. Статус закладу освіти (наукової установи) визначається залежно від 

форми власності (заклад освіти державної, комунальної, приватної форми 

власності), органу, до сфери управління якого належить цей заклад освіти (за 

наявності), із зазначенням інформації щодо наявності ліцензії та акредитації; 

 мова (мови), якою здійснювався освітній процес та оцінювання. У 

разі використання декількох мов, вказується їх перелік. Українська мова 

зазначається для всіх здобувачів освіти; 

 інформація, необхідна для визначення рівня кваліфікації і тривалості її 

здобуття в роках та/або кредитах ЄКТС. Зазначається рівень кваліфікації 

відповідно до Закону України «Про освіту» та Національної рамки кваліфікацій 

(також, зазначити відповідний рівень (цикл) у двох загальних рамках кваліфікацій: 

Рамці кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (РК-ЄПВО) та/або 

Європейській рамці кваліфікацій для навчання впродовж життя (ЄРК); 

 загальне необхідне навчальне навантаження здобувача вищої освіти 

та офіційну тривалість програми в роках очної форми здобуття освіти. 

Навантаження здобувача вищої освіти слід вказувати в кредитах 

Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС); 

 кваліфікація (кваліфікації), необхідна для вступу на програму, 

описану цим додатком до диплома. Ця інформація є особливо важливою, 

коли для здобуття даної кваліфікації необхідно спочатку пройти попереднє 

навчання. Також зазначаються вимоги, передбачені законодавством (вступні 

випробування, ЗНО тощо) та додаткові вимоги для вступу визначені 

закладом освіти для відповідної освітньої програми; 
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 інформація про завершену освітню програму та здобуті результати 

навчання особи, якій присвоєно кваліфікацію, освітньої програми та 

результати успішності особи; 

 програмні результати навчання, визначені освітньою програмою, а 

також, за наявності, результати навчання, які здобуті випускником за 

вибірковими освітніми компонентами; 

 відомості про програму, накопичені індивідуальні кредити та 

отримані бали/оцінки: вказуються освітні компоненти, завершені 

випускником для отримання кваліфікації, пов’язані з ними кредити та 

отримані оцінки за шкалою закладу вищої освіти. Інформація вноситься, за 

наступною формою. 

 

3. ЗАМОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ 

3.1. Підставою для створення Замовлення є інформація про студентів та їх 

навчання на відповідних рівнях вищої освіти, що містяться в ЄДЕБО. 

3.2. Попередні Замовлення формуються відповідальними працівниками ННІ у 

ЄДЕБО в електронній формі не раніше ніж за тридцять календарних днів до 

здобуття студентами ступеня вищої освіти, роздруковуються для остаточної 

перевірки даних перед початком роботи екзаменаційної комісії. та подаються за 

підписом директора ННІ і печаткою відповідного ННІ до навчально-методичного 

відділу Разом із Замовленнями подаються списки претендентів на дипломи з 

відзнакою. 

3.3. Тільки після остаточної звірки Замовлень з протоколами засідань 

екзаменаційної комісії у ЄДЕБО оригінали підтверджень Замовлення 

скріплюються факсимільним підписом ректора і печаткою Університету, що є 

підставою для накладання електронних цифрових підписів відповідальної особи та 

ректора і електронної печатки Університету у відділі ЄДЕБО в електронній формі 

Замовлення. Оригінали відправлених замовлень зберігаються у відділі ЄДЕБО. 

навчально - методичному відділі (оригінали пакетів підтверджень замовлень 

зберігаються у навчально - методичному відділі). 
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3.4. Технічний адміністратор ЄДЕБО протягом п’яти робочих днів з дня 

створення (формування) Замовлення в ЄДЕБО забезпечує його оброблення, 

результатом якого є створення, присвоєння та передача Університету в електронній 

формі реєстраційних номерів Дипломів, які є унікальними (власними) номерами 

Дипломів і є ідентифікаторами документів про вищу освіту у Реєстрі документів 

ЄДЕБО та складаються із серії та порядкового номера. 

4. ЗАПОВНЕННЯ ТА ДРУК ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ 

4.1. Для уникнення технічних помилок при друкуванні документів про вищу 

освіту випускники власноруч заповнюють та підписують анкету. 

4.2.  3а погодженою з навчально-методичним відділом загальною 

інформацією, яка повинна міститися в додатку до диплома європейського зразка, 

лабораторія автоматизованого супроводу освітнього процесу та роботи з ЄДЕБО 

готує примірний зразок заповнення Додатку і передає в директорат.  

4.3. Відповідальні за оформлення випуску особи в ННІ готують шаблони 

Додатків окремо за формами та терміном навчання у відповідності до 

спеціальностей і освітніх програм та передають за підписом директора ННІ до 

навчально-методичного відділу до для перекладу англійською мовою, крім прізвищ 

та імен випускників. Для перекладу прізвищ та імен використовується 

транслітерація або дані закордонних паспортів випускників за їх бажанням згідно 

анкети. 

4.4. Перекладені шаблони завантажують в базу 1С . 

4.5. Відповідальні особи в директоратах формують персональні Дипломи та 

Додатки відповідно індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти. 

4.6. Після одержання реєстраційних номерів Дипломів з ЄДЕБО відповідальні 

особи в директоратах вносять до Документів, перевіряють. Готові документи 

скріплюються підписом ректора і печаткою Університету. 

4.7. Копії Дипломів та Додатків, завірені підписом директора та печаткою 

відповідного ННІ вкладаються до відповідних особових справ випускників. 
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5. ВИДАЧА ТА ОБЛІК ДОКУМЕНТІВ ПРО  ВИЩУ ОСВІТУ  

5.1. Документи про вищу освіту видаються випускникам Університету 

відповідно до наказу ректора за рішенням екзаменаційної комісії з атестації 

здобувачів вищої освіти. 

5.2. Відповідальні працівники навчально-методичного відділу та призначені 

працівники в ННІ формують з ЄДЕБО накази про закінчення навчання, в які 

вносять відповідні номери та дати зведених протоколів засідань екзаменаційної 

комісії та номери додатків (ідентифікатори навчання в ЄДЕБО), роздруковують, 

погоджують підписом директора ННІ підписують у ректора і реєструють 

встановленим порядком. Після чого накази скануються для верифікації та 

повертаються у студентський сектор навчально-методичного відділу для 

зберігання. 

5.3. Після дати верифікації наказів, цими ж працівниками обов’язково 

формуються та верифікуються журнали видачі документів в ЄДЕБО (для обліку 

використання номерів Дипломів, які генеровані в ЄДЕБО). Номери невиданих 

Документів, у зв’язку з неотриманням (протягом одного року), відрахуванням 

студентів до завершення навчання тощо, повинні бути анульовані. 

Журнали формуються за рівнями освіти по кожному випуску. У «назві» журналу 

зазначається скорочена назва ННІ, рівень освіти та дата випуску. До журналу 

заносяться (підтягуються) замовлення в такій послідовності: випускники з певної 

спеціальності/спеціалізацїї. 

5.4. Для видачі та обліку Дипломів в ННІ використовуються сформовані в 

ЄДЕБО журнали реєстрації виданих дипломів, роздруковані в альбомному форматі 

А4, сторінки яких нумеруються, прошиваються та скріплюються підписом ректора 

та печаткою Університету. 

5.5. Відповідальність за видачу Документів несуть директори ННІ. 

5.6. Протягом трьох місяців від дня видачі їх випускникам ННІ здають 

журнали реєстрації дипломів, оформлені належним чином, для переплетення, а 

матеріально- відповідальні особи, які отримували бланки Документів подають 

звіти про їх використання до навчально-методичного відділу. Журнали реєстрації 



14 

 

дипломів зберігаються в навчально- методичному відділі упродовж двох наступних 

років, після чого передаються в архів Університету для подальшого зберігання. 

 

6. ВИДАЧА ТА ОБЛІК ДУБЛІКАТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ  

6.1. У дублікатах Документа про вищу освіту та додатка до нього 

відтворюється вся інформація про Документ про вищу освіту, що містилась у 

первинному документі про вищу освіту, сформована в ЄДЕБО згідно 

нормативними документами на підставі Замовлення Університету. У дублікаті 

Документа про вищу освіту та додатка до нього, що виготовляється відтворюється 

оновлена інформація з відміткою у верхньому правому куті “Дублікат/ Duplicate” 

(українською та англійською мовами). 

6.2. Для виготовлення дублікату замовником подається письмова заява 

особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, що подається нею 

особисто або через уповноваженого представника разом із заявою до навчально-

методичного відділу додається: 

 згода на обробку персональних даних; 

 квитанція про оплату за виготовлення документів; 

 копії трьох сторінок українського паспорта (ст. 1,2,11); 

 копія закордонного паспорта (за наявності); 

 копія ідентифікаційного коду; 

 копія втраченого Документа (за наявності) або оригінал пошкодженого; 

 копія свідоцтва про одруження (за необхідності). 

6.3. Дублікати Документа про вищу освіту та додатка до нього 

відтворюється за формою (зразком), чинною на дату видачі дубліката, а також 

фактичні печатка, посада, підпис, прізвище та ініціали керівника вищого 

навчального закладу на момент видачі. 

6.4. Виготовлення та видача дублікатів Документів здійснюється протягом 

двадцяти календарних днів з дати отримання заяви від особи, на ім’я якої було 

видано Документ. при цьому навчально-методичним відділом видається наказ про 
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видачу дубліката. У дублікаті додатка до Документа про вищу освіту 

відтворюється інформація, отримана з таких одного або декількох джерел: 

 на підставі документів архівного фонду Університету; 

 ЄДЕБО; 

 залікової книжки, у якій міститься інформація про виконання особою 

освітньої програми та проходження атестації; 

 засвідчена в установленому порядку копія первинного додатка до 

документа про вищу освіту, дублікат якого замовляється; 

 офіційний лист відповідного компетентного органу, у якому підтверджено 

факт проставлення штампа «Apostille» або вчинення консульської легалізації, та у 

разі наявності - копії первинного додатка до документа про вищу освіту, дублікат 

якого замовляється. Заповнюється форма замовлення на перевипуск документів 

про вищу освіту, яка передається у відділ ЄДЕБО для формування Замовлення на 

одержання реєстраційного номеру документа протягом трьох робочих днів. 

6.5. Друк, видача та облік дублікатів для випускників минулих років 

покладено на навчально-методичний відділ. Інформація про видачу зазначених 

Дипломів вноситься до «Журналу реєстрації виданих документів» у навчально- 

методичному відділі, а також формується журнал в ЄДЕБО. 

6.6. У разі неможливості отримання інформації у додатку до Документа про 

освіту проставляється примітка « Інформація недоступна у зв’язку з...» . 

6.7. Для дипломів, виданих до 1993 року замість дублікату додатку видається 

виписка з семестрових і екзаменаційних відомостей оформлена як архівна довідка 

відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних державних установах 

України. 

6.8. Дублікати Додатків для випускників як поточного року, так і минулих 

років, оформлюються і друкуються відповідними директоратами, з обов’язковою 

реєстрацією в журналах видачі та обліку додатків до дипломів. До журналів 

заносяться наступні дані: 

• порядковий номер; 

• ПІП випускника; 
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• назва, серія, номер, дата видачі та статус диплома, до якого видається 

додаток; 

• дані про попередній додаток та дата його видачі (реєстраційний номер ); 

• дані про новий додаток та дата видачі ( реєстраційний номер для додатків 

європейського зразка); 

• примітка (зазначається статус виданого додатка та причина); 

• підпис отримувача та дата. 

6.9. Копії дублікатів вкладаються до відповідних особових справ 

випускників. 

6.10. Покриття витрат на виготовлення дублікатів Документів несе заявник. 

6.11. Одержати Документи випускник може тільки власноруч з пред’явленням 

паспорта або його представник, на якого оформлена нотаріальна довіреність. 

Документи поштою не пересилаються. 

 

7. ВИДАЧА АТ ОБЛІК АКАДЕМІЧНИХ ДОВІДОК 

7.1. Студенту, який відрахований з Університету до завершення навчання за 

освітньою програмою, видається академічна довідка встановленого зразка. На 

підставі наказів про відрахування відповідальна особа навчально- методичного 

відділу Університету надає номери академічних довідок працівникам директоратів 

ННІ, про що проводиться запис в Журналі видачі та обліку бланків академічних 

довідок за реєстраційним номером, який складається із порядкового номеру і року 

видачі, які є надалі номером виданої академічної довідки. 

7.2. Заповнюються академічні довідки працівниками відповідних ННІ за 

встановленим шаблоном та даними, які містяться в базі 1С . 

7.3. Студенту, який навчався в декількох вищих закладах освіти, видається 

академічна довідка, до якої вносяться оцінки, одержані ним під час навчання в усіх 

закладах освіти. Працівники відповідних ННІ вносять до академічної довідки перед 

переліком дисциплін, складених в Університеті, дисципліни, складені в інших 

вищих закладах освіти та вказують назви цих ЗВО. 

7.4. До академічної довідки не вносяться дисципліни, з яких студент одержав 
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незадовільні оцінки. Студентам, які відраховані з першого курсу бакалаврського 

рівня вищої освіти (або з магістерського рівня) і не складали екзамени і заліки 

видається академічна довідка з записом, що студент заліків та екзаменів не складав. 

7.5. Реєстрація виданих академічних довідок проводиться в журналах 

реєстрації видачі академічних довідок . 

До журналу вносяться такі дані: 

• порядковий номер проведеного запису, який надалі є реєстраційним 

номером академічної довідки та складається із двох чисел, записаних через дріб ; 

• прізвище, ім'я, по батькові особи, яка одержала академічну довідку; 

• серія і номер академічної довідки ; 

• напрям підготовки чи спеціальність, за якою навчалась відрахована особа, 

яка отримує академічну довідку; 

• курс навчання, з якого відраховано дану особу; 

• дата і номер наказу про відрахування; 

• дата видачі; 

• підпис особи, про отримання академічної довідки. 

7.6. Академічна довідка (оригінал) видається особисто відрахованій особі, а її 

копія вкладається до відповідної особової справи  

 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

8.1. Положення схвалюється рішенням вченої ради Університету за 

поданням Центральної методичної ради Університету та затверджується 

наказом Ректора Університету і набуває чинності з моменту його 

затвердження.   

8.2. Положення оприлюднюється на сайті Університету.  

8.3. Оригінал Положення зберігається у загальному відділі. 

8.4. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до затвердженого 

Положення мають право вносити керівники всіх структурних підрозділів, 

науково-педагогічні (педагогічні) працівники, а також особи, які навчаються 

в Університеті. Заяви подаються до керівника Центру забезпечення якості 
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вищої освіти Університету, який після ретельного вивчення останніх, передає 

їх на розгляд Центральній методичній раді Університету. Отримані 

пропозиції аналізуються, структуруються та виносяться на розгляд вченої 

ради Університету. Після їх схвалення вченою радою Університету 

затверджується нова редакція Положення наказом Ректора Університету.  

8.5. З моменту вступу в дію нової редакції Положення, попереднє 

втрачає чинність і передається на зберігання в загальний відділ. 

 

ВИКОРИСТАНІ  ДЖЕРЕЛА 

1. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII 

2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII 

3. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо опису документів про 

вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, академічної довідки Наказ 
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