
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок виготовлення, видачу, облік та зразок форми документів про 

вищу освіту, зразок академічної довідки в Одеському державному 

університеті внутрішніх справ 
 

I. Загальні положення 

1.1. Положення про порядок виготовлення, видачу, облік та зразок форми 

документів про вищу освіту, зразок академічної довідки в Одеському 

державному університеті внутрішніх справ (далі – Положення) встановлює 

процедуру замовлення, виготовлення, видачі та обліку документів про вищу 

освіту та академічної довідки, що виготовляються типографським способом, а 

також затверджує зразок форми документів про вищу освіту та зразок 

академічної довідки в Одеському державному університеті внутрішніх справ 

(далі - Університет). Положення розроблено відповідно до вимог Законів України 

«Про освіту», «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актів України з 

питань освіти. 

1.2. Документ про вищу освіту (Диплом) (додаток 1) – 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 бланку поліграфічним 

способом.  

Інформація про видані дипломи курсантам та слухачам, які здійснюють 

навчання за державним замовленням Університетом до ЄДЕБО не вноситься. 

1.3. Додаток до документа про вищу освіту (далі – Додаток) (додаток 2) – 

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

відтворена на бланку поліграфічним способом, яка є невід’ємною частиною 

Диплома, що містить структуровану інформацію про завершення навчання. У 

додатку до диплома міститься інформація про результати навчання здобувача 

вищої освіти, що складається з інформації про назви навчальних дисциплін, 

отримані оцінки і здобуту кількість кредитів Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи, а також відомості про національну 

систему вищої освіти України. 

1.4. Академічна довідка (додаток 3) – це документ встановленого зразка, що 

містить відомості про результати навчання, назви навчальних дисциплін та 

складені заліки і екзамени здобувачем вищої освіти, який відрахований із закладу 

вищої освіти до завершення навчання за освітньою програмою.  

1.5. Документи про вищу освіту замовляються і видаються здобувачам 

вищої освіти Університету, які успішно виконали відповідну освітню програму 

та пройшли атестацію. 
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1.6. 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 українською мовою. 

1.7. Документи про вищу освіту (далі - Документ) мають статус: 

- первинний – Документ, який виготовляється і видається вперше; 

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

пошкодження тощо первинного Документа. 

1.8. 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 та академічна 

довідка. В якості дубліката може виготовлятися та видаватися документ про 

раніше отриману освіту в Університеті.  

1.9. Дипломи з відзнакою, незалежно від результатів навчання на 

попередньому рівні вищої освіти, видаються здобувачам вищої освіти, за умови 

якщо ними отримано підсумкові оцінки «відмінно» не менше як з 75 відсотків 

усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених 

індивідуальним навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та 

індивідуальних завдань – оцінки «добре», атестацію на здобуття вищої освіти 

складено з оцінкою «відмінно», а також при наявності здобутків у науковій 

(творчій) роботі, що підтверджуються рекомендацією  кафедри (протоколом 

засідання кафедри). 

1.10. Бланки Документів про вищу освіту, зазначені в п. 1.8. цього 

Положення, виготовляються Університетом у відповідності до технічного опису 

поліграфічним способом на бланках (додаток 4, додаток 5).  

1.11. Відповідальність за повноту, достовірність та актуальність інформації, 

що друкується в первинних Документах, організаційне забезпечення і контроль 

по виготовленню документів про вищу освіту, несуть декани відповідних 

факультетів. 

1.12. Відповідальність за повноту, достовірність та актуальність інформації 

внесених до ЄДЕБО, їх облік несе відповідальна особа відділення комп’ютерного 

та програмного забезпечення університету – адміністратор ЄДЕБО. 

1.13. Дія цього Положення поширюється на всі структурні підрозділи 

Університету. 

II. Технічний опис шаблонів документів про вищу освіту 

2.1. Бланки Дипломів мають розміри формату А4 (210×297 мм) та 

виготовляються поліграфічним способом на папері щільністю не менше 150 г/м2. 

В Дипломі зазначається: найменування документа про вищу освіту, назва закладу 

вищої освіти, який видав документ (у разі здобуття вищої освіти у 

відокремленому підрозділі закладу вищої освіти - також назва такого підрозділу), 

прізвище, ім’я, по батькові здобувача вищої освіти, рік закінчення закладу вищої 

освіти, серія та реєстраційний номер диплома, що присвоюється під час 

проведення реєстрації в ЄДЕБО, дата його видачі найменування посади, підпис, 

засвідчений печаткою, ім’я та прізвище керівника або іншої уповноваженої особи 

закладу вищої освіти, назва освітньої програми, найменування органу 

акредитації, а також кваліфікація. 

2.2. Технічний опис шаблону диплома: 
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Лицьовий бік бланка диплома умовно поділяється на дві частини. Текстова 

інформація на лівій частині надається українською мовою, а на правій – 

англійською мовою та виконується кольорами з системи кольорів Pantone 

Matching System: 

- на рамці на відстані 5 мм від верхнього краю посередині розташовано 

зображення малого Державного Герба України (11x14 мм); 

- на рамці на відстані 40 мм від верхнього краю бланка посередині розміщується 

текст «УКРАЇНА» та «UKRAINE» відповідно; 

- посередині бланка на відстані 95 мм від верхнього  краю  розташовано 

зображення Державного Герба України (40x55 мм); 

- зліва та справа на відстані 55 мм від верхнього краю зазначається назва 

диплому (для дипломів з відзнакою додається фраза «з відзнакою»/«with honours) 

- нижче по центру у відповідних частинах розміщується серія, що складається з 

літери та двох цифр, та номер диплома, який містить шість цифр: 

B 00 № 000000 

  

1 2  3 

1 – літера серії реєстраційних номерів, що ідентифікує рівень вищої освіти: 

B – диплом бакалавра; М – диплом магістра. 

2 – дві цифри серії реєстраційних номерів, які відповідають двом останнім 

цифрам року видачі документа про вищу освіту. 

3 – порядковий номер документу про вищу освіту, присвоєний в ЄДЕБО, 

складається з шести цифр; 

- далі з вирівнюванням по центру у відповідних частинах двома рядками 

вказується прізвище, ім'я та по батькові здобувача вищої освіти жирним 

шрифтом ; 

- інформація про найменування закладу вищої освіти та рік його закінчення 

розміщується з вирівнюванням по центру; 

- нижче вказується інформація про здобуту кваліфікацію; 

- в лівій частині бланку на відстані 43 мм від нижнього краю посередині 

зазначається надпис «Ректор/Rector»; 

- в правій частині бланку на відстані 43 мм від нижнього краю посередині 

наводиться ім’я та прізвище ректора університету двома мовами (українською та 

англійською); 

- нижче в правій частині бланку на відстані 36 мм від нижнього краю вказується 

дата видачі диплому двома мовами (українською та англійською); 

- в лівій частині бланку на відстані 28 мм від нижнього краю зазначається  

найменування органу акредитації (для акредитованих освітніх програм);  

- в лівій частині бланку на відстані 28 мм від нижнього краю зазначається 

наступний текст: «У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу 

має текст українською мовою» / «In case of any differences in interpretation of the 

information in the diploma or supplement, the Ukrainian text shall prevail». 

2.2.1. У разі видачі дубліката Диплома в правій  частини на відстані 37 мм. 

від верхнього краю бланка зазначається текст: «Дублікат/Duplicate».  

2.3. Бланки Додатків мають розміри формату А4 (210×297 мм). Додаток 
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складається з 4-5 аркушів (8-10 сторінок), в залежності від обсягів інформації 

документу. В Додатку зазначається: найменування додатка серія, реєстраційний 

номер та дата видачі Диплома, реєстраційний номер та дата видачі Додатка  

прізвище, ім’я, по батькові та дата народження здобувача вищої освіти, 

інформація про здобуту кваліфікацію,  найменування і статус закладу вищої 

освіти, який виконував освітню програму та присвоїв кваліфікацію, зміст та 

результати навчання (форма навчання, вимоги освітньої програми та результати 

навчання за нею, детальні відомості про освітні компоненти та результати 

навчання за кожним з них, кредити Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи, оцінки, бали, схема оцінювання, довідник з розподілу 

оцінок, загальна класифікація присвоєної кваліфікації), академічні та професійні 

права, додаткова інформація (найменування всіх закладів вищої освіти, у яких 

здобувалася кваліфікація, строки навчання в кожному з них, інформація про 

атестацію, контактна інформація закладу вищої освіти, інформація про 

попередній документ про освіту), найменування посади, підпис, засвідчений 

печаткою, ім’я прізвище керівника або іншої уповноваженої особи закладу вищої 

освіти, відомості про видані органом акредитації відповідні акредитаційні 

сертифікати/рішення. Остання сторінка повинна бути вільною від текстової 

інформації для проставлення апостиля та штампа консульської легалізації. Усі 

аркуші повинні бути прошиті та пронумеровані. Додатки до диплому 

засвідчуються підписом ректора та гербовою печаткою Університету. 

2.4. Технічний опис шаблону додатка до диплома: 

- на першій сторінці ліворуч емблеми університету зроблено напис    

«ДОДАТОК    ДО    ДИПЛОМА   ПРО   ВИЩУ   ОСВІТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ЗРАЗКА», під ним англійською мовою «DIPLOMA SUPPLEMENT»;  

- нижче напис «Диплом / Diploma», далі серія, що складається з літери та двох 

цифр, та номер диплома про  вищу освіту, який містить шість цифр та дату 

видачі  диплому; 

- нижче напис «Додаток / Diploma Supplement», далі — код навчання здобувача 

вищої освіти з ЄДЕБО, та дата видачі додатка європейського зразка; нижче 

текст «(без диплома не дійсний) / (not valid without the diploma)».  

На кожній сторінці, починаючи з першої, внизу відтворюється номер 

сторінки та номер додатка до диплома. Остання сторінка додатка залишається 

порожньою для проставляння штампів консульської легалізації та апостилю. 

2.5. Бланки академічної довідки мають розміри  формату  А4 (210×297 мм) 

та виготовляються поліграфічним способом на папері щільністю 150 г/м2. 
Академічна довідка складається з 2-3 аркушів (4-6 сторінок), в залежності від 

обсягів інформації документу. Остання сторінка повинна бути вільною від 

текстової інформації для проставлення апостиля та штампа консульської 

легалізації. Усі аркуші повинні бути прошиті та пронумеровані. Академічна 

довідка засвідчується підписом ректора, декана відповідного факультету та 

скріплюється гербовою печаткою Університету. 

2.6. Технічний опис шаблону академічної довідки: 

- бланк академічної довідки виготовляється на папері форматом 210 х 297 

мм (± 0,5 мм) з використанням графічних зображень, з текстовою інформацією з 

двох боків; 

- на першій сторінці в лівій частині на відстані 16 мм. від верхнього краю 
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бланка розташовано зображення знаку Університету (62x49 мм); 

-  посередині  на відстані 82 мм. від верхнього краю бланка зроблено напис 

«АКАДЕМІЧНА ДОВІДКА», «Transcript of Records» та реєстраційний номер 

академічної довідки; 

- посередині бланка на відстані 124 мм від верхнього  краю  бланка 

розташовано зображення Державного Герба України (65x47 мм); 

На кожній сторінці, починаючи з першої, внизу відтворюється 

реєстраційний номер академічної довідки, який складається із двох літер («АД») і 

порядкового номеру. Остання сторінка додатка залишається порожньою для 

проставляння штампів консульської легалізації та апостилю. 

III. Виготовлення документів про вищу освіту та академічних довідок 

3.1. Виготовлення документів про вищу освіту та академічних довідок 

здійснюється у редакційно-видавничому відділі університету працівником 

деканату (відділу докторантури та аспірантури), у присутності працівника цього 

відділу. Підставою для виготовлення первинного документу та академічних 

довідок є відповідний рапорт (заява) від керівника факультету (завідувача відділу 

докторантури та аспірантури).  

3.2. Деканатами відповідних факультетів формуються Замовлення на 

виготовлення документів про вищу освіту в ЄДЕБО. Підставою для створення 

Замовлення є інформація про здобувача вищої освіти та його навчання на 

відповідному рівні вищої освіти, що міститься в ЄДЕБО. 

3.3. Декани факультетів відповідають: 

- за підготовку необхідної документації та здійснення друку відповідних 

документів про вищу освіту та академічних довідок; 

- за повноту, достовірність та актуальність інформації (даних), що надаються 

для внесення до ЄДЕБО його адміністратором; 

- за організацію та правильність виготовлення документів про вищу освіту 

та академічних довідок. 

3.3. Порядок Замовлення на створення інформації, що відтворюється в 

документах про вищу освіту, та облік документів про вищу освіту в ЄДЕБО 

здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Міністерства освіти та 

науки України. 

3.4. У дипломах про вищу освіту та додатках до них, прізвище, ім’я та по 

батькові громадянина України українською мовою пишеться за зразком запису в 

документі, що посвідчує особу громадянина України. Написання прізвища та 

імені громадянина України англійською мовою має бути узгоджене з ним до 

моменту замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах 

про вищу освіту, в ЄДЕБО. Для перекладу прізвищ та імен використовується 

транслітерація. 

3.5. Переклад змісту навчального плану (перелік навчальних дисциплін) 

здійснюється кафедрою мовної підготовки університету. 

3.6. Підпис керівника або іншої уповноваженої особи університету 

засвідчується відбитком гербової печатки. Зазначаються фактична посада, ім’я та 

прізвище особи, яка підписала документ про вищу освіту або додаток до нього. 

3.7. На бланках документів про вищу освіту та академічних довідок не 

допускається розміщення сканованих або нанесених друкованим способом 

підписів та печаток університету. 
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3.8. Бланки документів про вищу освіту, додатків до них та академічних 

довідок не ламінуються. 

3.9. У разі якщо додатки до документа про вищу освіту, академічна довідка 

викладені на двох і більше окремих аркушах, вони повинні бути прошиті або 

скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз’єднання без порушення їх цілісності, 

на них має бути зазначено кількість прошитих/скріплених, пронумерованих 

аркушів, проставлено підпис керівника та іншої уповноваженої особи 

університету що засвідчується відбитком гербової печатки. 

3.10. Документи про вищу освіту для здобувачів вищої освіти, які 

навчаються за державним замовленням, виготовляються Університетом та 

видаються за рахунок коштів державного бюджету, а для здобувачів вищої 

освіти, які навчаються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, вартість 

документів про вищу освіту включається у вартість навчання. Гранична вартість 

виготовлення документа про вищу освіту не повинна перевищувати двох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

3.11. До академічної довідки не вносяться навчальні дисципліни, з яких 

здобувач вищої освіти одержав незадовільні оцінки. Відомості про вивчені 

навчальні дисципліни та складені заліки і екзамени вносяться до академічної 

довідки окремо за кожний семестр в такій послідовності: 1) екзамени; 2) заліки; 

3) курсова робота; 4) практика. 

3.12. Здобувачам вищої освіти, які відраховані з першого курсу навчання 

першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-

наукового) рівня та не складали екзамени і заліки видається академічна довідка із 

записом, що здобувач вищої освіти не складав екзамени та заліки. 

IV. Видача, облік документів про вищу освіту та академічних довідок 

4.1. Підставою видачі документа про вищу освіту є успішне виконання 

здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми та складання атестації 

Видача документів про вищу освіту та додатків до них здійснюється здобувачам 

вищої освіти Університету на підставі наказу ректора про присвоєння 

кваліфікації та видачу документа про вищу освіту відповідного типу. 

4.2. Для отримання академічної довідки, здобувач вищої освіти подає заяву 

до Університету, яка реєструється відповідно до законодавства. На протязі не 

більше тридцяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви деканат (відділ 

докторантури та аспірантури) виготовляє академічну довідку. 

4.3. Облік виданих Дипломів здійснюється в «Журналі реєстрації виданих 

дипломів» (зареєстрований відповідним чином).  

4.4. Облік виданих академічних довідок здійснюється в «Журналі реєстрації 

видачі академічних довідок» (зареєстрований відповідним чином) та зберігається 

на факультеті (у відділі докторантури та аспірантури). 

4.5. Відповідальність за видачу Документів про вищу освіту та академічних 

довідок несуть декани факультетів (завідувач відділу докторантури та 

аспірантури). 

4.6. Документи про вищу освіту та академічна довідка видаються 

здобувачам вищої освіти або його представнику із посвідченою довіреністю для 

отримання відповідних документів. 

4.7. Підписану ректором університету, деканом відповідного факультету 

(відділу докторантури та аспірантури) та з гербовою печаткою університету 
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академічну довідку здобувач вищої освіти отримує у деканаті відповідного 

факультету (відділу докторантури та аспірантури). 

4.8. Документи про вищу освіту, додатки до них та академічна довідка 

поштою не пересилаються. 

 

V. Виготовлення, видача та облік дублікатів документів про вищу освіту 

5.1. Дублікати документа про вищу освіту та додатка до нього 

виготовляються Університетом у разі: 

1) втрати, викрадення, знищення тощо документа;  

2) пошкодження документа, що призвело до порушення цілісності 

інформації; 

3) неможливості встановити додаткову інформацію про первинний документ 

про вищу освіту, що необхідна для його підготовки до міжнародного обігу, 

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

недоступність архівів; 

4) наявності помилок у документі; 

5) зміни (корекції) статевої належності особи, на ім’я якої було видано 

документ; 

6) невідповідності документа зразку, встановленому на дату його видачі;  

7) неотримання особою документа протягом одного року з дати видачі, 

вказаної в документі; 

8) неотримання особою документа в Університеті, що реорганізується 

шляхом приєднання, злиття чи ліквідації. 

Підставою для виготовлення дубліката документу є відповідний наказ 

ректора університету (або особи, яка його заміщує). 

5.2. 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. У дублікаті документа про вищу освіту 

та додатка до нього, що виготовляється відповідно до підпунктів 3-6 цього 

пункту, відтворюється оновлена інформація. 

5.3. Дублікати документа про вищу освіту та додатка до нього 

виготовляються та видаються за письмовою заявою особи, на ім’я якої було 

видано документ про вищу освіту, що подається нею особисто або через 

уповноваженого представника до Університету, яка реєструється відповідно до 

законодавства.  

5.4. У заяві про видачу дубліката зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, 

дата народження, серія та номер документа, що посвідчує особу і громадянство, 

місце проживання, телефон (за наявності) особи, на ім’я якої було видано 

документ про вищу освіту; найменування закладу  вищої освіти та дата його 

закінчення; назва документа, дублікат якого замовляється; причина замовлення 

дубліката відповідно до підпунктів 1-8 цього пункту; інші відомості, які особа, на 

ім’я якої було видано документ про вищу освіту, вважає суттєвими для 

отримання дубліката; згода на обробку персональних даних від особи, на ім’я 

якої замовляється дублікат. У разі замовлення дубліката відповідно до підпунктів 

2-6 цього пункту до заяви додається оригінал документа, дублікат якого 

необхідно виготовити. 
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                                                                                                                                                                                      Додаток 1 
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                                                                                                                                                  Додаток 2 
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                                                                                                                                                  Додаток 3 

 

АКАДЕМІЧНА ДОВІДКА 

Transcript of Records 
№____ 

 

 

 

Видана  

Issued by 
(прізвище, ім'я, по батькові здобувача вищої освіти) 

 (Family name, Given name(s))  
 

про те, що у період з 
«___»__________ 20__ 

по 
«___»__________ 20__ 

from to 
 

він (вона) навчався(лась) у  
He (she) studied at the (повне найменування закладу вищої освіти) 

 (Name of institution)  

 

Факультет (інститут)  
Faculty  

 

Код та назва спеціальності  
Code and Program Subject Area  

 

Спеціалізація  
Study program  

 

Освітня програма  
Educational program  

 

Індивідуальний номер здобувача вищої 

освіти в ЄДЕБО ХХХХХХХХХХХХ 

Дата народження  

«___»_____ 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 

трансферно-накопичувальної 

системи / ECTS credits2 

Оцінка за шкалою 

закладу вищої 

освіти / 

Institutional Grade 

    

    

    

    
 

Опис системи оцінювання закладу вищої освіти 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Explanation of the Institutional Grading System ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

АД № Х/ХХ 
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2 

 

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 

 

Ім’я, прізвище 

 

Декан / Директор  І’мя, прізвище 

або іншої уповноваженої особи 

закладу вищої освіти / Position of 

the Head of the Higher Education 

Institution or another authorized 

person 

Name, Surname Dean / Director 

 

Name, Surname 

 

М.П. 

Seal   "___"_____________20____  

 

Гарант освітньої програми  
 (ім'я, прізвище, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АД № Х/ХХ             

 

 

http://www.xxxx.xx/infopaket/***
http://www.xxxx.xx/infopaket/***
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