
Порядок замовлення дублікатів документів про освіту 

 

Дублікати документів про освіту видаються в разі їх втрати, а також 

пошкодження, що призвели до порушення їх цілісності чи до знищення всіх або 

більшості його реквізитів, відсутність яких унеможливлює встановлення 

власника документа про освіту. 

 

Для отримання дубліката документа про освіту: 

 

1. Необхідно подати письмову заяву власника документа про втрату 

документа. 

2. Надати перелік документів, для оформлення заявки на виготовлення 

дубліката документа про освіту. 

 

Увага! Заява приймається лише за умови надання всіх необхідних 

документів. 

 

Пакет документів для оформлення заявки на виготовлення дубліката 

документа про освіту Ви можете принести нарочно до навчально-методичного 

відділу ОДУВС у пн.-пт. з 8.30 до 17.30 каб. 118, або надіслати поштою за 

адресою: 65014 м. Одеса, вул. Успенська, 1. 

 

Увага! Отримання виготовлених дублікатів документів про освіту 

можливе тільки особисто власником документа або його довіреною особою за 

нотаріальною довіреністю та наявністю документа, що засвідчує оплату за 

надані послуги. 

 

Надсилання документів (дублікатів документів) про освіту поштою 

законодавством не дозволяється. 

 

Втрата диплома можлива з різних причин і залежно від них, Ви надаєте 

визначений пакет документів для оформлення заявки на виготовлення 

дубліката документа про освіту. 

 

І. Перелік документів необхідних для виготовлення дубліката 

диплома про вищу освіту при загублені, крадіжці, пошкодженні, пожежі: 

1. Заява на ім’я ректора ОДУВС про втрату або значне пошкодження 

документа про освіту. 

2. Оголошення у друкованих засобах масової інформації за місцем 

проживання власника документа, у якому має бути зазначено назва документа 

про освіту (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра) його серія, номер та 

дата видачі, на чиє ім’я виданий, яким навчальним закладом та про визнання 

його не дійсним. 

3. Довідка з Національної поліції України про пошук диплома (у разі 

крадіжки, загублення), або органів МНС у разі пожежі. 



4. Копії (ксерокопії) диплома та додатка до диплома за наявності. 

5. Копії (ксерокопії): 

- паспорта громадянина України; 

- паспорта громадянина України для виїзду за кордон. 

6. Копію (ксерокопію) попереднього документу про освіту. 

7. Згода на збір та обробку персональних даних. 

 

ІІ. Перелік документів необхідних для передруку диплома про вищу 

освіту та додатку до нього, якщо первинний документ містив помилку в 

прізвищі, імені, по батькові власника: 

1. Заява на ім’я ректора ОДУВС про передрук документа про освіту. 

2. Оригінал документа про освіту. 

3. Копії (ксерокопії): 

- паспорта громадянина України;        

- паспорта громадянина України для виїзду за кордон. 

4. Попередній документ про освіту. 

5. Згода на збір та обробку персональних даних. 

 

ІІІ. Перелік документів необхідних для виготовлення дубліката 

додатка до диплома про вищу освіту при загублені, крадіжці, пошкодженні, 

пожежі: 

1. Заява на ім’я ректора ОДУВС про втрату або значне пошкодження 

додатка до диплома про вищу освіту. 

2. Копії (ксерокопії) додатка до диплома та диплома за наявності. 

3. Копії (ксерокопії):  

- паспорта громадянина України; 

- паспорта громадянина України для виїзду за. 

4. Копію (ксерокопію) попереднього документу про освіту. 

5. Згода на збір та обробку персональних даних. 

 

 


