
 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

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

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

в Одеському державному університеті внутрішніх справ 
 

I. Загальні положення 

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

документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразок 

академічної довідки в Одеському державному університеті внутрішніх справ 

(далі – Положення) встановлює процедуру замовлення, виготовлення, видачі та 

обліку документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них,  

академічної довідки, що виготовляються типографським способом, а також 

затверджує зразок їх форм в Одеському державному університеті внутрішніх 

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

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» та інших нормативно-правових актів України з питань освіти та 

методичних рекомендацій щодо заповнення додатка до диплома європейського 

зразка, затверджених наказом МОН України № 164 від 10.02.2021 року.  

1.2. Документ про вищу освіту (наукові ступені) (далі - Диплом)                 

(додатки 1-5) – 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 (наукові 

ступені) 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 (наукові ступені) (далі – 

Додаток) (додатки 6-7) – інформація (у тому числі персональні дані) щодо 

отриманої кваліфікації, відтворена на бланку, 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. 

1.4. Академічна довідка – це документ встановленого зразка, що містить 

інформацію про результати навчання, назви навчальних дисциплін, отримані 

оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС здобувачем вищої освіти, який 

відрахований із закладу вищої освіти до завершення навчання за освітньо-

професійною та освітньо-науковою програмами (далі – освітні програми) 

(Додатки 8-9).  

1.5. Документи про вищу освіту (наукові ступені) 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 (наукові ступені), що видаються 

Університетом, виготовляються з дотриманням вимог 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 (наукові ступені) (далі - Документи) мають 

статус: 

- первинний – Документ, який виготовляється і видається вперше; 

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

пошкодження тощо первинного Документа. 

1.8. Документи, що видаються Університетом: диплом бакалавра; диплом 

магістра; диплом доктора філософії, диплом доктора наук, додаток до дипломів 

та академічна довідка. В якості дубліката може виготовлятися та видаватися 

документ про раніше отриману освіту в Університеті.  

1.9. Документи про вищу освіту, в яких зазначається додаткова інформація 

«Диплом 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 ступеня вищої освіти складено на 

«відмінно», а також при наявності здобутків у науковій (творчій) роботі, що 

підтверджуються рекомендацією кафедри (протоколом засідання кафедри). 

1.10. Бланки Документів, зазначені в п. 1.8. цього Положення, 

виготовляються Університетом відповідно до технічного опису. 

1.11. Відповідальність за повноту, достовірність та актуальність інформації, 

що друкується в первинних Документах, організаційне забезпечення і контроль 

по виготовленню документів, несуть декани відповідних факультетів (відділ 

докторантури та аспірантури). 

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 (наукові ступені) 

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; серія та 

реєстраційний номер диплома, що присвоюється під час проведення реєстрації в 

ЄДЕБО, дата його видачі; ім’я та прізвище особи, який присвоєно ступінь; рік 

закінчення закладу вищої освіти; найменування закладу вищої освіти, що видав 

документ (у разі здобуття вищої освіти у територіально відокремленому 

підрозділі закладу вищої освіти - найменування такого підрозділу); назва 

освітньої програми, кваліфікація, що складається з інформації про здобутий 

ступінь    вищої    освіти, галузі знань та спеціальності (дата набрання чинності     
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рішення спеціалізованої вченої ради); найменування органу, що акредитував 

освітню програму; додаткова інформація зазначається у разі наявності особливих 

досягнень та/або відзнаки; найменування посади, підпис, засвідчений печаткою, 

ім’я та прізвище керівника або іншої уповноваженої особи закладу вищої освіти 

університету. 

2.2. Технічний опис шаблону диплома: 

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 відстані 5-10 мм від верхнього краю бланка посередині розміщується текст 

«УКРАЇНА» під ним англійською мовою «UKRAINE»; 

- 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; С – диплом спеціаліста; DP – доктор 

філософії; DS – доктор наук. 

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

цифрам року видачі документа про вищу освіту. 

3 – реєстраційний номер документа про вищу освіту, присвоєний в ЄДЕБО; 

- далі з вирівнюванням по центру у відповідних частинах двома рядками 

вказується ім'я та прізвище здобувача вищої освіти жирним шрифтом; 

- інформація про найменування закладу вищої освіти та рік його закінчення 

розміщується з вирівнюванням по центру (у разі здобуття вищої освіти у 

територіально відокремленому підрозділі закладу вищої освіти - найменування 

такого підрозділу); 

- нижче вказується інформація: про освітню програму; про акредитацію; про 

здобуту кваліфікацію (для доктора філософії та доктора наук дата набуття 

чинності рішення спеціалізованої вченої ради); рядок із записом про професійну 

кваліфікацію передбачається за необхідністю у разі її присвоєння; рядок із 

записом про додаткову інформацію передбачається у разі наявності відзнаки та 

зазначається текст: «диплом з відзнакою» та «diploma with honours»; 

- посередині бланка розташована емблема Міністерства внутрішніх справ 

України; 

- 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); 
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- 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. Диплом засвідчується підписом ректора університету або іншою 

уповноваженою особою та скріплюється гербовою печаткою Університету. 

2.2.2. У разі видачі диплома на підставі сертифіката про акредитацію 

спеціальності замість інформації про акредитацію освітньої програми 

зазначається інформація про акредитацію спеціальності відповідно постанови 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти». 

2.2.3. У дипломах випускників міждисциплінарних освітніх програм може 

бути вказана більш ніж одна спеціальність (спеціальність вказана першою 

вважається основною або галузь знань без зазначення спеціальностей).  

2.2.4. 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 (або А3, у складеному 

вигляді А4 - 210×297 мм) та виготовляються поліграфічним способом на папері 

щільністю не менше 80 г/м2. Додаток складається з 5-6 аркушів (10-12 сторінок), 

в залежності від обсягів інформації документу. В Додатку зазначається: 

найменування документа; серія, реєстраційний номер та дата видачі Диплома; 

реєстраційний номер та дата видачі Додатка (до запровадження в ЄДЕБО – 

реєстраційний номер та дата видачі Додатка присвоюється університетом); 

прізвище, ім’я та дата народження здобувача вищої освіти; інформація: про 

присвоєну кваліфікацію, рівень кваліфікації та тривалість її здобуття; про 

завершену освітню програму та здобуті результати навчання; про академічні та 

професійні права, що передбачені присвоєною кваліфікацією; додаткова 

інформація, включаючи інформацію про сертифікати, рішення про акредитацію 

освітньої програми (дата видачі сертифіката/прийняття рішення, його реквізити 

та строки дії); інформація про особливі досягнення та відзнаки; інформація про 

документ про освіту, на підставі якого здійснювався вступ (у разі вступу на 

підставі іноземного документа про освіту – інформація про його визнання в 

Україні); засвідчення додатка до диплома; інформація про національну систему 

вищої освіти.  

2.3.1. Остання сторінка Додатку повинна бути вільною від текстової 

інформації для проставлення апостиля та штампа консульської легалізації. Усі 

аркуші повинні бути прошиті та пронумеровані.  

2.3.2. Додаток засвідчується підписом ректора університету або іншою 

уповноваженою особою та скріплюється гербовою печаткою Університету. 

2.3.3. У разі видачі дубліката Додатка в правій  частини на відстані 37 мм. 

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

2.4. Технічний опис шаблону додатка до диплома: 

- на першій сторінці в лівій частині на відстані 16 мм. від верхнього краю бланка 

розташовано зображення нагрудного знака Університету (62x49 мм); 
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- на відстані 30 мм від верхнього краю бланка посередині розміщується текст 

«УКРАЇНА» під ним англійською мовою «UKRAINE»; 

- праворуч емблеми університету зроблено напис «ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА», 

під ним англійською мовою «DIPLOMA SUPPLEMENT»;  

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

цифр, реєстраційний номер диплома, який містить шість цифр та дату видачі  

диплома; 

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

вищої освіти в ЄДЕБО, та дата видачі додатка до диплома; нижче текст «(без 

диплома не дійсний) / (not valid without the diploma)»; 

- в пункті інформація про особливі досягнення та відзнаки зазначається текст: 

«диплом з відзнакою» та «diploma with honours»; 

- на кожній сторінці, починаючи з першої, посередині розташована емблема 

Міністерства внутрішніх справ України; 

- інша інформація зазначена у п. 2.3. цього Положення. 

2.4.1. На кожній сторінці, починаючи з першої, внизу відтворюється номер 

сторінки та реєстраційний 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 (або А3, у 

складеному вигляді А4 - 210×297 мм) та виготовляються поліграфічним 

способом на папері щільністю не менше 80 г/м2. Академічна довідка складається 

з 2-3 аркушів (4-6 сторінок), в залежності від обсягів інформації документу. 

Академічна довідка засвідчується підписом ректора університету або іншою 

уповноваженою особою 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; 

- на першій сторінці в лівій частині на відстані 20 мм. від верхнього краю бланка 

розташовано зображення нагрудного знака Університету (62x49 мм); 

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

«УКРАЇНА» під ним англійською мовою «UKRAINE»; 

-  посередині  на відстані 57 мм. від верхнього краю бланка зроблено напис 

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

академічної довідки; 

- на кожній сторінці, починаючи з першої, посередині розташована емблема 

Міністерства внутрішніх справ України; 

- далі з вирівнюванням по центру у відповідних частинах двома рядками 

вказується ім'я та прізвище здобувача вищої освіти жирним шрифтом; 

- нижче зазначається: дата народження, код картки фізичної особи в ЄДЕБО; 

інформація про навчання; результати навчання; наукова складова, зазначається, 

якщо академічна довідка формується для освітньо-наукової програми; посада, 

підпис, ім’я та прізвище особи керівника та дата видачі академічної довідки; 

печатка;  

- нижче зазначається наступний текст: «У разі наявності в академічній довідці будь-яких 

розбіжностей перевагу має текст українською мовою» / «In case of any differences in 

interpretation of the information in the transcript or records, the Ukrainian text shall prevail». 
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На кожній сторінці, починаючи з першої, внизу відтворюється 

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

та реєстраційного номеру. Остання сторінка залишається порожньою для 

проставляння штампів консульської легалізації та апостилю. Усі аркуші повинні 

бути прошиті та пронумеровані. 

III. Виготовлення документів про вищу освіту (наукові ступені) та 

академічних довідок 

3.1. Виготовлення документів 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) керівника факультету (завідувача відділу 

докторантури та аспірантури).  

3.2. Деканатами відповідних факультетів (відділом докторантури та 

аспірантури) формуються Замовлення на виготовлення документів 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 (відділ докторантури та аспірантури) або визначена 

ними особа відповідають: 

- за підготовку необхідної документації для здійснення друку відповідних 

документів та академічних довідок; 

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

для внесення до ЄДЕБО його адміністратором; 

- за організацію виготовлення документів та академічних довідок. 

3.4. Порядок Замовлення на створення інформації, що відтворюється в 

документах, та їх облік в ЄДЕБО здійснюється відповідно до нормативно-

правових актів Міністерства освіти та науки України. 

3.5. У Документах, прізвище та ім’я здобувача вищої освіти зазначається 

українською мовою за зразком запису в документі, що посвідчує особу 

громадянина України. Написання прізвища та імені здобувача вищої освіти 

англійською мовою має бути узгоджене з ним, до моменту замовлення на 

створення інформації в ЄДЕБО. Для перекладу прізвищ та імен використовується 

транслітерація. 

3.6. Переклад змісту навчального плану (перелік навчальних дисциплін) 

здійснюється науково-педагогічними працівниками кафедри університету, яка 

викладає навчальні дисципліни з іноземних мов. 

3.7. 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. 

3.8. На бланках Документів та академічних довідок не допускається 

розміщення сканованих або нанесених друкованим способом підписів та печаток 

університету. 

3.9. Бланки Документів та академічних довідок не ламінуються. 
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3.10. Документи 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 включається у 

вартість навчання. Дублікати документів про освіту виготовляються за рахунок 

особи, яка замовляє дублікат. Гранична вартість виготовлення Документа 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, починаючи з першого семестру, в такій 

послідовності: 1) екзамени; 2) заліки; 3) курсова робота; 4) інформація про 

практичну підготовку. 

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

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

наукового) рівня вищої освіти і не складали екзамени та заліки, видається 

академічна довідка із записом, що здобувач вищої освіти не складав екзамени та 

заліки. 

IV. Видача, облік документів про вищу освіту (наукові ступені) та 

академічних довідок 

4.1. Підставою видачі Документа є успішне виконання здобувачем вищої 

освіти відповідної освітньої програми та складання атестації. Видача Документів 

здійснюється здобувачам вищої освіти Університету на підставі наказу ректора 

про присвоєння відповідної кваліфікації та видачу Документа відповідного типу. 

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

до Університету, яка реєструється відповідно до законодавства. Деканат (відділ 

докторантури та аспірантури) не  пізніше ніж через тридцяти робочих днів з дня 

реєстрації відповідної заяви виготовляє академічну довідку. 

4.3. Облік виданих Документів здійснюється в «Журналі реєстрації виданих 

дипломів» (зареєстрований відповідним чином), який зберігається у відділі 

документального забезпечення університету. Ведення «Журналу реєстрації 

виданих дипломів» покладається на працівника факультету (відділу 

докторантури та аспірантури) визначеним керівництвом відповідного підрозділу. 

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 та академічних довідок несуть 

декани факультетів (завідувач відділу докторантури та аспірантури). 

4.6. Документи та академічна довідка видаються працівниками відповідного 

факультету (відділом докторантури та аспірантури) здобувачам вищої освіти під 

особистий підпис або його представнику, який має відповідну довіреність для 

отримання Документів. 

4.7. Документи та академічна довідка поштою не пересилаються. 
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V. Виготовлення, видача та облік дублікатів документів про вищу освіту 

(наукові ступені) 

5.1. Дублікати Документів виготовляються Університетом у разі: 1. Втрати, 

викрадення документа про вищу освіту; 2. Пошкодження документа про вищу 

освіту, що призвело до порушення цілісності інформації; 3. Якщо після внесення 

до ЄДЕБО інформації про видачу документа про вищу освіту виявлено помилки 

в інформації, що відтворюється в документі про вищу освіту; 4. Невідповідності 

документа про вищу освіту формі (зразку), встановленій (встановленому) на дату 

його видачі; 5. Зміни прізвища, імені, по батькові (за наявності) у зв’язку зі 

зміною (корекцією) статевої належності особи, на ім’я якої було видано 

документ про вищу освіту); 6. Виготовлення дубліката документа про вищу 

освіту, до якого виготовлений додаток до документа про вищу освіту.  

5.1.1. Підставою для виготовлення дубліката Документу є відповідний наказ 

ректора університету (або особи, яка його заміщує). 

5.2. У дублікатах Документа відтворюється вся інформація про Документ, 

що містилась у первинному Документі. Дублікат документа про вищу освіту 

виготовляється за формою, чинною на дату видачі дубліката. 

5.3. У дублікатах диплома спеціаліста у рядку «Освітня програма» слова 

«Освітня програма» замінюються словом «Спеціальність» та вказується назва 

спеціальності і замість інформації про акредитацію освітньої програми 

зазначається інформація про акредитацію відповідної спеціальності, при цьому 

рядок «Спеціальність» у розділі опису кваліфікації із диплому не виключається. 

У рядку «ступінь вищої освіти» слова «ступінь вищої освіти» замінюються 

словами «Освітньо-кваліфікаційний рівень».  

5.4. Дублікати Документа виготовляються та видаються за письмовою 

заявою особи, на ім’я якої було видано Документ, що подається нею особисто 

або через уповноваженого представника до Університету, яка реєструється 

відповідно до законодавства.  

5.4.1 До заяви щодо видачі дублікатів документів про вищу освіту 

додаються копії документів, які підтверджують зазначену особою інформацію у 

заяві. 

5.5. У заяві про видачу дубліката документа про вищу освіту зазначається: 

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження; серія (за 

наявності), номер, ким і коли видано документ, що посвідчує особу та 

підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує та підтверджує її 

спеціальний статус; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за 

наявності); унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному 

реєстрі (за наявності); місце проживання, телефон (за наявності) особи, на ім’я 

якої було видано документ про вищу освіту; найменування закладу вищої освіти 

(його відокремленого структурного підрозділу) та рік його закінчення; назва 

документа про вишу освіту, дублікат якого замовляється; причина замовлення 

дубліката відповідно до пункту 5.1. цього Положення; інші відомості, які особа, 

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

отримання дубліката.  
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5.5.1. У разі відсутності у особи, якій потрібно замовити дублікат документа 

реєстраційного номеру облікової картки платника податків, адміністратор 

ЄДЕБО здійснює заходи відповідно до вимог листа МОН України № 1/22168 від 

17.12.2021 року «Про верифікацію РНОКПП та УНЗР в ЄДЕБО». 

5.6. У разі замовлення дубліката відповідно до підпунктів 2-6 цього пункту 

до заяви додається оригінал Документа, дублікат якого необхідно виготовити. 

5.7. У дублікатах Документа відтворюється найменування, яке мав заклад 

вищої освіти на дату закінчення його випускником. При цьому дублікат 

Документа підписується керівником або іншою уповноваженою особою та 

скріплюється гербовою печаткою Університету, із зазначенням дати підпису. 

5.8. Дублікату Документа в ЄДЕБО присвоюється новий реєстраційний 

номер Документа. 

5.9. Виготовлення та видача дублікатів Документів здійснюються 

Університетом протягом двадцяти календарних днів з дати отримання заяви від 

особи, на ім’я якої було видано Документ. 

5.10. Інформація про видачу дублікатів Документів вноситься до «Журналу 

реєстрації виданих дипломів» особою, яка його видала. 

 

 

Перший проректор  
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