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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Тимчасове положення про порядок замовлення, виготовлення, видачі 
та обліку документів про вищу освіту, додатків до них та академічних довідок в 
Житомирському державному університеті імені Івана Франка (далі -  
Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 
Постанови Кабінету Міністрів України № 811 від 09.09.2020 р. «Про документи 
про вищу освіту (наукові ступені)», Наказу Міністерства освіти і науки України 
№ 102 від 25.01.2021 р. «Про затвердження форм документів про вищу освіту 
(наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки» (із змінами, 
внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 132 від 01.02.2021), 
Наказу Міністерства освіти і науки України №249 від 06.03.2015 р. «Про 
затвердження Порядку надання доступу фізичним та юридичним особам до 
Реєстру документів про вищу освіту та Порядку замовлення, виготовлення, 
видачі, обліку документів про вищу освіту та додатків до дипломів 
європейського зразка» (зі змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 
освіти і науки № 1351 від 02.11.2020, № 204 від 16.02.2021).

1.2. Положення визначає механізм замовлення, виготовлення, видачі та 
обліку документів про вищу освіту, додатка до них за акредитованою 
освітньою програмою (спеціальністю, напрямом підготовки), академічних 
довідок, перелік і зразки яких затверджені відповідними нормативними 
документами і видаються Житомирським державним університетом імені 
Івана Франка (далі -  Університет) на період воєнного стану, який введений 
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022 «Про 
введення воєнного стану в Україні».

2. ТЕРМІНИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ У ПОЛОЖЕННІ

2.1. Виготовлення документів про вищу освіту -  процес відтворення на 
матеріальному носії поліграфічним способом інформації, що відтворюється в 
документі про вищу освіту, отриманої Університетом з Єдиної державної 
електронної бази з питань освіти (далі -  ЄДЕБО), та внесення цієї інформації до 
Реєстру документів про вищу освіту ЄДЕБО (далі -  Реєстр).

2.2. Відповідальна особа- особа Університету, яка є штатним 
працівником Університету, на яку відповідно до наказу ректора Університету 
покладено обов’язки щодо створення в ЄДЕБО замовлень та внесення до 
ЄДЕБО інформації про видачу документів про вищу освіту.

2.3. Додаток до документа про вищу освіту (Додаток 1 )-  невід’ємна 
частина документа про вищу освіту, відтворена на матеріальному носії, що 
містить інформацію (у тому числі персональні дані), створену (внесену 
Університетом) та сформовану в ЄДЕБО згідно з Переліком інформації, яка 
повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного 
зразка, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 
2015 року №193 (з 01 січня 2021 року згідно з Переліком обов’язкової 
інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові
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ступені), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 вересня 
2020 року № 811 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені)» (далі -  
Перелік), а також інформацію про видані органом (органами) акредитації 
відповідні акредитаційні сертифікати та рішення, та внесена до Реєстру.

2.4. Документ про вищу освіту (Додатки 2, 3, 4, 5) -  інформація (у тому 
числі персональні дані), створена (внесена Університетом) та сформована в 
ЄДЕБО лише за акредитованою освітньою програмою згідно з Переліком, 
відтворена на матеріальному носії поліграфічним способом, із зазначенням 
найменування органу (органів) акредитації, та внесена до Реєстру про здобуті 
особою ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти, спеціальність, 
спеціалізацію та освітню програму (у деяких випадках -  напрям підготовки, 
професійну кваліфікацію), або документ про вищу освіту, виготовлений 
відповідно до законодавства України.

2.5. Дублікат додатка до диплома -  другий або наступний примірник 
додатка до документа про вищу освіту, що замовляється, виготовляється, 
видається та обліковується відповідно до цього Положення.

2.6. Дублікат документа про вищу освіту -  другий або наступний 
примірник документа про вищу освіту, у якому відтворено інформацію з 
оригіналу документа про вищу освіту та який має однакову з оригіналом 
юридичну силу, що виготовлений повторно з підстав, визначених цим 
Положенням.

2.7. Замовлення на формування інформації- електронний документ, 
створений та збережений у ЄДЕБО відповідальною особою з накладанням 
кваліфікованого електронного підпису (далі -  КЕП) цієї особи та ректора 
Університету (або уповноваженої ним особи).

2.8. Замовлення документів про вищу освіту -  процес створення та 
обробки в ЄДЕБО замовлення на формування інформації, що відтворюється в 
документі про вищу освіту.

2.9. Облік документів про вишу освіту -  процес накопичення, 
упорядкування, узагальнення та зберігання інформації про документи (дублікати 
документів) про вищу освіту, що відбувається в Реєстрі.

2.10. Реєстраційний номер документа про вищу освіту (додатка до 
документа про вищу освіту) -  сформований у ЄДЕБО унікальний (власний) 
номер документа про вищу освіту (дубліката документа про вищу освіту, 
додатка до документа про вищу освіту, дубліката додатка до документа про 
вищу освіту), що є його ідентифікатором у Реєстрі, формат якого визначає 
технічний адміністратор ЄДЕБО.

2.11. Здобувані вищої освіти -  особи, які навчаються в Університеті на 
певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного освітнього ступеня і 
кваліфікації.

2.12. Академічна довідка (Додаток 6) -  документ встановленого зразка, 
що видається особі, відрахованій з Університету до завершення навчання за 
освітньою програмою, який містить загальну інформацію (відомості) про 
здобувана вищої освіти та результати його навчання.
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3. ЗАМОВЛЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО 
ВІДТВОРЮЄТЬСЯ В ДОКУМЕНТІ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

3.1. Замовлення на формування інформації, що відтворюється в 
документі про вищу освіту, створює Університет для осіб, яким до закінчення 
навчання за відповідною освітньою програмою (спеціальністю) залишається не 
більше тридцяти календарних днів та не пізніше дати закінчення навчання в 
Університеті, в межах ліцензованого обсягу, встановленого для Університету 
відповідно до ліцензій на провадження освітньої діяльності, та наявних 
сертифікатів про акредитацію.

3.2. У разі створення замовлення на формування інформації, що 
відтворюється в документі про вищу освіту, з перевищенням ліцензованого 
обсягу та/або після закінчення терміну дії сертифікатів про акредитацію, або з 
порушенням встановленого у пункті 3.1 цього розділу строку на створення 
замовлення на формування інформації, що відтворюється в документі про вищу 
освіту, відповідальна особа Університету додатково обґрунтовує причини 
зазначених порушень із наданням інформації і сканованих копій документів (за 
наявності), які це засвідчують, з накладанням КЕП ректора Університету або 
уповноваженої ним особи. При цьому зазначаються здобутий ступінь (освітньо- 
кваліфікаційний рівень) вищої освіти, дата закінчення навчання особою, 
найменування та код спеціальності, спеціалізація, освітня програма, (у деяких 
випадках -  напрям підготовки, професійна кваліфікація), дата видачі документа 
про вищу освіту, пояснення причин несвоєчасного створення відповідного 
замовлення, кількість осіб, щодо яких порушено терміни, їх перелік та 
посилання на відповідні ліцензії на провадження освітньої діяльності та/або 
сертифікати про акредитацію, що містяться в ЄДЕБО.

3.3. Основою для створення замовлення на формування інформації, що 
відтворюється в документі про вищу освіту, є інформація, що міститься в 
ЄДЕБО, про особу (у тому числі серія (за наявності), номер, ким і коли виданий 
документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, та/або 
документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус; для осіб, 
які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує 
додаткового захисту, і не мають документів, що посвідчують особу, 
інформація, зазначена в довідці про звернення за захистом в Україні; 
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), 
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за 
наявності)) та її навчання на відповідному рівні вищої освіти. Достовірність, 
актуальність та повнота інформації перевіряються відповідальною особою 
безпосередньо перед створенням замовлення на формування інформації, що 
відтворюється в документі про вищу освіту.

3.4. Якщо створене замовлення на формування інформації, що 
відтворюється в документі про вищу освіту, відповідає вимогам «Порядку 
замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про вищу освіту та 
додатків до дипломів європейського зразка», результатом його обробки є
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надання Університету можливості завантаження з ЄДЕБО інформації, що 
відтворюється в документі про вищу освіту, в електронній формі.

3.5. Відповідальна особа вносить інформацію про документ у Реєстр не 
раніше дати видачі, зазначеної у журналі реєстрації виданих дипломів. Фізичні 
та юридичні особи отримують доступ до інформації про Документ про вищу 
освіту для перевірки достовірності, починаючи з дати внесення його до Реєстру.

4. АНУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ВІДТВОРЮЄТЬСЯ В 
ДОКУМЕНТІ (ДУБЛІКАТІ ДОКУМЕНТА) ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

4.1. Анулювання інформації, що відтворюється в документі (дублікаті 
документа) про вищу освіту, яка міститься в ЄДЕБО, у тому числі в Реєстрі, 
здійснює Університет за умови наявності в ЄДЕБО інформації про відповідне 
навчання особи, якщо:

4.1.1. особа не пройшла атестацію здобувачів;
4.1.2. особа не отримала документ про вищу освіту впродовж одного року 

з дати видачі, зазначеної в документі;
4.1.3. особа не отримала документ про вищу освіту в Університеті, що 

припинився в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, 
перетворення) або ліквідації;

4.1.4. набрало законної сили рішення суду про анулювання документа про 
вищу освіту;

4.1.5. до моменту внесення до ЄДЕБО інформації про видачу документа 
про вищу освіту виявлено помилку в інформації, що відтворюється в документі 
про вищу освіту;

4.1.6. інформацію про видачу документа про вищу освіту помилково 
внесено до ЄДЕБО.

4.2. Якщо інформація, що відтворюється в документі про вищу освіту, 
підлягає анулюванню в ЄДЕБО на підставі:

-  підпункту 4.1.4 пункту 4.1. цього розділу -  під час анулювання 
відповідальна особа Університету вносить в ЄДЕБО номер судової справи, 
форму та дату судового рішення, що набрало законної сили, про анулювання 
документа про вищу освіту;

-  підпункту 4.1.6 пункту 4.1. цього розділу -  під час анулювання 
відповідальна особа Університету вносить в ЄДЕБО інформацію про допущену 
помилку (причини її допущення, вжиті заходи щодо попередження таких 
помилок тощо).

4.3. Інформація, що відтворюється в документі (дублікаті документа) про 
вищу освіту, анулюється автоматично, у тому числі в Реєстрі, з моменту 
підтвердження її анулювання шляхом накладання КЕП ректором Університету 
(або уповноваженою ним особою) в ЄДЕБО. У подальшому інформація не 
використовується.

4.4. У разі встановлення, що анулювання було здійснено помилково, 
інформація, що відтворюється в документі (дублікаті документа) про вищу 
освіту, повертається Університетом з анульованих до попереднього стану із
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зазначенням інформації про допущену помилку (причини її допущення, вжиті 
заходи щодо попередження таких помилок тощо), що підтверджується шляхом 
накладання КЕП відповідальної особи та ректора Університету (або 
уповноваженої ним особи). Відомості про зміну стану інформації, а також 
інформація про допущені помилки зберігаються в ЄДЕБО.

5. ЗАМОВЛЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ ПОВТОРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, 
ЩО ВІДТВОРЮЄТЬСЯ В ДОКУМЕНТІ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

5.1. Замовлення на формування повторної інформації, що відтворюється 
в документі про вищу освіту, здійснюється Університетом на підставі заяви про 
видачу документа про вищу освіту, що подається особою, на ім’я якої було 
видано документ про вищу освіту, або через уповноваженого нею 
представника, у разі якщо анулювання відбулось на підставі підпунктів 4.1.2 -
4.1.4. пункту 4.1. розділу 4 цього Положення або після виправлення закладом 
освіти помилки в ЄДЕБО, у разі якщо анулювання відбулось на підставі 
підпункту 4.1.5. пункту 4.1. розділу 4 цього Положення. У заяві зазначаються:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження;
2) серія (за наявності), номер, ким і коли видано документ, що 

посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що 
посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;

3) реєстраційний номер облікової картки платника податків (за 
наявності);

4) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному 
реєстрі (за наявності);

5) місце проживання, телефон (за наявності) особи, випускника;
6) найменування закладу освіти та рік закінчення;
7) здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень);
8) найменування спеціальності, спеціалізації, освітньої програми, 

кваліфікації (у деяких випадках -  напряму підготовки);
9) причина неотримання документа про освіту (щодо підпунктів 4.1.2., 

4.1.З., пункту 4.1. розділу 4 цього Положення);
10) інші відомості, які заявник вважає суттєвими для отримання 

документа про освіту.
5.2. Перед створенням замовлення на формування повторної інформації, 

що відтворюється в документі про вищу освіту, відповідальна особа 
Університету за потреби виправляє помилки в інформації, що міститься в 
ЄДЕБО.

5.3. Якщо створене замовлення на формування повторної інформації, що 
відтворюється в документі про вищу освіту, відповідає вимогам цього 
Положення, результатом його обробки є передання закладу освіти технічним 
адміністратором ЄДЕБО повторної інформації, що відтворюється в документі 
про вищу освіту, в електронній формі. У замовленні відтворюється 
найменування, яке мав Університет на дату закінчення його випускником. 
Підписантом такого документа про вищу освіту є ректор або уповноважена ним
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особа, яка створила замовлення на формування повторної інформації, що 
відтворюється в документі про вищу освіту, із зазначенням дати видачі 
відповідного документа.

5.4. Повторна інформація, що відтворюється в документі про вищу 
освіту, містить новий реєстраційний номер документа про вищу освіту.

6. ЗАМОВЛЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО 
ВІДТВОРЮЄТЬСЯ В ДУБЛІКАТІ ДОКУМЕНТА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

6.1. Дублікат документа про вищу освіту виготовляє Університет 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) неможливості встановити інформацію, що необхідна, зокрема, для 
підготовки документа про вищу освіту до міжнародного обігу, проставлення 
апостиля та/або його легалізації, через втрату, знищення чи недоступність 
архіву Університету.

6.2. Дублікати документа про вищу освіту виготовляються та видаються 
за заявою особи, на ім’я якої було видано документ про вишу освіту, що 
подається нею або через уповноваженого представника до Університету, що 
видав документ про вищу освіту. У заяві про видачу дубліката зазначаються 
(Додатки 7, 8, 9, 10, 11, 12):

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження;
2) серія (за наявності), номер, ким і коли видано документ, що 

посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що 
посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;

3) реєстраційний номер облікової картки платника податків (за 
наявності);

4) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному 
реєстрі (за наявності);

5) місце проживання, телефон (за наявності) особи, на ім’я якої було 
видано документ про вищу освіту;

6) найменування закладу освіти та рік його закінчення;
7) назва документа про вищу освіту, дублікат якого замовляється;
8) найменування спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, 

освітньої програми), причина замовлення дубліката документа про вищу освіту 
відповідно до підпунктів 1-6, пункту 6.1. цього розділу;
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9) інші відомості, які особа, на ім’я якої було видано документ про 
вищу освіту, вважає суттєвими для отримання дубліката.

6.3. У разі замовлення дубліката документа про вищу освіту відповідно 
до підпункту 1 пункту 6.1. цього розділу до заяви додається:

6.3.1. копія паспорта (1,2 сторінки) або ГО картки);
6.3.2. копія закордонного паспорта (за наявності);
6.3.3. копія ідентифікаційного кода (за наявності);
6.3.4. копія свідоцтва про зміну прізвища (за необхідності);
6.3.5. згода на обробку персональних даних (Додаток 13);
6.3.6. архівна довідка (у разі замовлення дубліката диплома);
6.4. У разі замовлення дубліката документа про вищу освіту відповідно 

до підпунктів 2-5 пункту 6.1. цього розділу до заяви додається оригінал 
документа, дублікат якого необхідно виготовити; у разі замовлення дубліката 
відповідно до підпункту 5 пункту 6.1 -  додатково медичне свідоцтво про зміну 
(корекцію) статевої належності та копія документа органу реєстрації актів 
цивільного стану про зміну прізвища, імені, по батькові (за наявності).

6.5. Відповідальна особа Університету впродовж трьох робочих днів з 
дня надходження до закладу освіти заяви про видачу дубліката документа про 
вищу освіту отримує з ЄДЕБО, у тому числі з Реєстру, наявну інформацію про 
документ про вищу освіту, дублікат якого замовляється.

6.6. У разі виготовлення дубліката документа про вищу освіту відповідно 
до підпунктів 3-5 пункту 6.1. цього розділу за потреби відповідальна особа 
виправляє помилки в інформації, що міститься в ЄДЕБО про документ про 
вищу освіту, дублікат якого замовляється.

6.7. Якщо в ЄДЕБО немає інформації про документ про вищу освіту, 
дублікат якого замовляється, відповідальна особа Університету, встановивши 
інформацію про відповідний документ та факт його видачі на підставі 
документів, що містяться в архіві, за потреби створює в ЄДЕБО облікову 
картку особи, на ім’я якої необхідно виготовити дублікат документа про вищу 
освіту, вносить з архівних документів до облікової картки особи в ЄДЕБО 
відомості та дані, необхідні для створення замовлення на формування 
інформації, що відтворюється в дублікаті документа про вищу освіту.

6.8. Замовлення на формування інформації, що відтворюється в дублікаті 
документа про вищу освіту, створюється Університетом на основі інформації, 
що міститься в ЄДЕБО та підтверджує факт видачі документа про вищу освіту. 
Якщо в ЄДЕБО немає інформації щодо документа про вищу освіту, 
відповідальна особа Університету завантажує до ЄДЕБО скановані копії 
документів, що підтверджують здобуття особою відповідного ступеня 
(освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти або факт видачі документа про 
вищу освіту, якими є архівна довідка про навчання особи та виписка з журналу 
реєстрації виданих дипломів (титульної сторінки журналу та сторінки, на якій 
зроблено відповідний запис, що засвідчує факт отримання особою документа 
про вищу освіту).

6.8.1. Архівна довідка про навчання особи це вид інформаційного 
документа, який має юридичну силу і містить підтвердження про наявність в
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документах архіву Університету відомостей, що стосуються навчання в 
Університеті конкретних осіб. Архівна довідка видається заявнику особисто 
при наявності документа, що засвідчує особу, або ж іншій особі при наявності 
нотаріально завіреного доручення та документа, що засвідчує особу. 
Оформлюється на офіційному бланку Університету (Додаток 14).

6.9. До замовлення на формування інформації, що відтворюється в 
дублікаті документа про вищу освіту, яке створюється на підставі підпунктів 2- 
6 пункту 6.1., цього розділу завантажується сканована копія акта про знищення 
документа про вищу освіту (Додаток 15).

6.10. У разі створення замовлення на формування інформації, що 
відтворюється в дублікаті документа про вищу освіту, на підставі підпункту 6 
пункту 6.1 цього розділу, якщо інформації про факт видачі документа про вищу 
освіту, дублікат якого замовляється, немає в ЄДЕБО, відповідальна особа 
Університету завантажує у замовлення рішення суду, що набрало законної 
сили, про встановлення відповідного юридичного факту здобуття особою 
відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти із 
зазначенням номера судової справи, форми та дати судового рішення або 
офіційний лист відповідного уповноваженого органу, яким підтверджено факт 
проставлення штампа «Apostille» або вчинення консульської легалізації.

6.11. Якщо створене замовлення на формування інформації, що 
відтворюється в дублікаті документа про вищу освіту, відповідає вимогам 
цього Положення, результатом його обробки є передання технічним 
адміністратором ЄДЕБО Університету інформації, що відтворюється в 
дублікаті документа про вищу освіту, в електронній формі, в якій зазначається 
вся інформація про документ про вищу освіту, що містилась у документі про 
вищу освіту, дублікат якого замовляється, згідно з Переліком, якщо інше не 
передбачено цим розділом.

6.12. Якщо Університет замовляє формування інформації, що 
відтворюється в дублікаті документа про вивду освіту, для виготовлення 
дубліката документа про вищу освіту відповідно до однієї з причин, визначених 
у підпунктах 3-5 пункту 6.1. цього розділу, за потреби та після виправлення 
закладом освіти помилок в інформації про первинний документ про вищу 
освіту, що міститься в ЄДЕБО, відтворюється оновлена інформація.

6.13. В інформації, що відтворюється в дублікаті документа про вищу 
освіту, зазначається найменування, яке мав Університет на дату закінчення 
його випускником. При цьому підписантом дубліката документа про вищу 
освіту зазначається ректор або проректор Університету, який створив 
замовлення на формування інформації, що відтворюється в дублікаті документа 
про вищу освіту, із зазначенням дати видачі дубліката.

6.14. В інформації, що відтворюється в дублікаті документа про вищу 
освіту, міститься новий реєстраційний номер документа про вищу освіту.

6.15. Інформація про документ про вищу освіту, дублікат якого 
замовляється, автоматично анулюється в ЄДЕБО, у тому числі в Реєстрі, 
одночасно з включенням до Реєстру дубліката документа про вищу освіту.



13

Первинний документ про вищу освіту втрачає чинність та у подальшому не 
використовується.

7. ВИГОТОВЛЕННЯ, ВИДАЧА ТА ОБЛІК ДОКУМЕНТІВ (ДУБЛІКАТІВ
ДОКУМЕНТІВ) ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

7.1. Документи (дублікати документів) про вищу освіту виготовляються 
Університетом з дотриманням законодавства.

7.2. Інформація, що відтворюється в документах (дублікатах 
документів) про вищу освіту, формується з ЄДЕБО на підставі відповідного 
замовлення Університету на формування інформації, що відтворюється в 
документах про вищу освіту; повторної інформації, що відтворюється в 
документах про вищу освіту; інформації, що відтворюється в дублікатах 
документів про вищу освіту, відповідно до Переліку.

7.3. Дублікат документа про вищу освіту виготовляє та видає 
Університет за заявою особи на ім’я якої було видано документ про вищу 
освіту, що подається нею або через уповноваженого представника до 
Університету, що видав документ про освіту. Дублікат документа про вищу 
освіту виготовляється за формою, чинною на дату видачі дубліката. У правому 
верхньому куті дубліката документа про вищу освіту, Університет проставляє 
друкарським способом відмітку «Дублікат/Duplicate». У дублікаті додатка до 
документа про вищу освіту та додатках до них відтворюється інформація, 
отримана з таких джерел:

1) архів Університету;
2) ЄДЕБО;
3) залікова книжка, у якій міститься інформація про виконання особою 

освітньої програми закладу освіти та проходження атестації;
4) засвідчена в установленому порядку копія первинного додатка до 

документа про вищу освіту, дублікат якого замовляється;
5) 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.

7.4. Дублікати документів про вищу освіту державного зразка та 
додатки до них, видані за формами (зразками), що втратили чинність, 
виготовляються за формами, чинними на дату видачі дубліката.

7.5. Дублікати документів про вищу освіту та додатки до них, видані за 
встановленими зразками до дати набрання чинності Закону України від 17 січня 
2002 року № 2984-ІІІ «Про вищу освіту», виготовляються за формами 
документів відповідного ступеня, чинними на дату видачі дубліката.

7.6. Замість диплома про вищу освіту та додатка до нього, виданого до 
запровадження ступеневої вищої освіти, видається дублікат диплома 
спеціаліста (Додатки 16, 17).
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7.7. Видачу дублікатів документів про вищу освіту Університет 
здійснює впродовж двадцяти календарних днів з дати отримання заяви від 
особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту.

7.8. Документи про вищу освіту (дублікати документів) видаються 
випускникам або уповноваженим ними особам відповідно до законодавства.

7.9. Видача документів про вищу освіту (дублікатів документів) 
здійснюється на підставі наказу ректора Університету (Додаток 18) та 
засвідчується в журналі реєстрації виданих документів про вищу освіту 
підписами як особи, яка видала такий документ, так і особи, яка його отримала 
(Додатки 19, 20). Відповідальна особа Університету вносить до ЄДЕБО 
інформацію про видачу документа про вищу освіту впродовж п’яти робочих 
днів від дати його видачі, що вказана в документі про вищу освіту. У разі 
невидачі документа в указану вище дату з незалежних від Університету причин, 
інформація про видачу документа про освіту вноситься в ЄДЕБО 
відповідальною особою Університету впродовж п’яти робочих днів від дати 
його фактичної видачі.

7.10. Документи про вищу освіту, інформацію про які анульовано 
ЄДЕБО, крім втрачених (загублених, знищених), впродовж трьох робочих днів 
підлягають знищенню комісією у складі не менше трьох штатних працівників 
Університету, яка складає акт про знищення документів про вищу освіту, що 
затверджується ректором Університету.

7.11. Облік документів (дублікатів документів) про вищу освіту, 
здійснюється в Реєстрі документів про освіту.

7.12. Додатки до документів про вищу освіту (їх дублікати) 
замовляються, виготовляються, видаються, обліковуються та перевіряються, а 
інформація про них анулюється в ЄДЕБО в тому ж порядку, що й документи 
про вищу освіту (їх дублікати).

7.13. Дублікат додатка до документа про вищу освіту виготовляє 
Університет у разі:

1) виготовлення дубліката документа про вищу освіту;
2) втрати, викрадення додатка до документа про вищу освіту;
3) пошкодження додатка до документа про вищу освіту, що призвело 

до порушення цілісності інформації;
4) якщо після внесення до ЄДЕБО інформації про видачу додатка до 

документа про вищу освіту виявлено помилки в інформації, що відтворюється в 
додатку до документа про вищу освіту;

5) невідповідності додатка до документа про вищу освіту формі 
(зразку), встановленій (встановленому) на дату його видачі.

7.14. У разі неможливості отримання інформації у додатку до документа 
про освіту проставляється примітка «Інформація недоступна у зв’язку з ...».

7.15. В бланках додатків передбачається вільна від змістовної інформації 
остання сторінка документа для проставлення штампів апостиля та 
консульської легалізації.

7.16. Додаток, що містить два і більше окремі аркуші прошивається або 
скріплюється у спосіб, що унеможливлює роз’єднання його аркушів без
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порушення їхньої цілісності. Кількість прошитих (скріплених) та 
пронумерованих аркушів зазначається на додатку, засвідчується підписом 
ректора/ проректора та відбитком гербової печатки Університету.

7.17. Документи (дублікати документів) про вишу освіту та додатки до 
них видаються здобувану/ заявнику особисто при наявності документа, що 
засвідчує особу, або ж іншій особі при наявності нотаріально завіреного 
доручення та документа, що засвідчує особу. Документи поштою не 
пересилаються.

8. ВИГОТОВЛЕННЯ, ВИДАЧА ТА ОБЛІК АКАДЕМІЧНИХ ДОВІДОК 
(ДУБЛІКАТІВ АКАДЕМІЧНИХ ДОВІДОК)

8.1. Здобувану, який відрахований з Університету до завершення 
навчання за освітньою програмою, видається академічна довідка встановленого 
зразка, в якій зазначається загальна інформація про здобувана вищої освіти, 
інформація про академічну мобільність (блок інформація про академічну 
мобільність включається в академічну довідку у разі необхідності, якщо 
академічна довідка формується за результатами академічної мобільності), 
результати навчання, наукова складова (блок наукова складова включається в 
академічну довідку у разі необхідності, якщо академічна довідка формується 
для освітньо-наукових програм).

8.2. На підставі наказу ректора Університету про відрахування декан 
факультету/ директор навчально-наукового інституту формує та друкує 
академічну довідку згідно з формою, затвердженою наказом Міністерства 
освіти і науки України, що діє на день її виготовлення.

8.3. Академічна довідка формується українською та англійською 
мовами. В разі наявності в академічній довідці будь-яких розбіжностей 
перевагу має текст українською мовою.

8.4. Здобувану, який навчався в декількох закладах вищої освіти, 
видається академічна довідка, до якої вносяться оцінки, одержані ним під час 
навчання в усіх закладах. Інформація про освітні компоненти, що вивчалися в 
інших закладах вищої освіти із зазначенням назви цих закладів, заноситься в 
академічну довідку перед даними про освітні компоненти, що вивчалися 
здобувачем в Університеті.

8.5. До академічної довідки вносяться усі освітні компоненти, які 
здобувач вищої освіти вивчав у відповідних семестрах і проставляється 
відмітка про їх успішне або неуспішне завершення.

8.6. В академічній довідці передбачається вільна від змістовної 
інформації остання сторінка документа для проставлення штампів апостиля та 
консульської легалізації.

8.7. Академічна довідка, що містить два і більше окремі аркуші 
прошивається або скріплюється у спосіб, що унеможливлює роз’єднання 
аркушів академічної довідки без порушення їхньої цілісності. Кількість 
прошитих (скріплених) та пронумерованих аркушів зазначається на академічній
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довідці, засвідчується підписом ректора/ проректора та відбитком гербової 
печатки Університету.

8.8. Академічні довідки реєструються в журналі реєстрації видачі 
академічних довідок (Додаток 21).

8.9. Академічна довідка (оригінал) видається здобувану/ заявнику 
особисто при наявності документа, що засвідчує особу, або ж іншій особі при 
наявності нотаріально завіреного доручення та документа, що засвідчує особу. 
Документи поштою не пересилаються. Завірена копія академічної довідки 
зберігається в особовій справі відрахованого здобувана вищої освіти.

8.10. У разі втрати (загублення, знищення) або пошкодження академічної 
довідки, особі, на чиє ім’я була видана академічна довідка, видається дублікат 
довідки на підставі заяви (Додатки 22, 23, 24, 25, 26, 27). При цьому, у правому 
верхньому куті дубліката академічної довідки, Університет проставляє 
друкарським способом відмітку «Дублікат/Лиріісаіе». Факт видачі дублікату 
фіксується в журналі реєстрації видачі академічних довідок з приміткою 
«Дублікат».

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Тимчасове положення про порядок замовлення, виготовлення, 
видачі та обліку документів про вищу освіту, додатків до них та академічних 
довідок в Житомирському державному університеті імені Івана Франка 
затверджується Вченою радою Університету та вводиться в дію наказом 
ректора Університету.

9.2. Зміни та доповнення до Тимчасового положення про порядок 
замовлення, виготовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту, 
додатків до них та академічних довідок в Університеті вносяться у порядку 
встановленому для його прийняття та вводяться в дію наказом ректора 
Університету.

9.3. Відповідальність за актуалізацію цього Положення та контроль за 
його виконанням несуть посадові особи Університету відповідно до їхніх 
функціональних обов’язків.
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ДОДАТКИ
Додаток 1

Ж итомирський державний 
університет імені Іван а Франка 

Zhytom yr Ivan Franko 
Slate University

УКРАША
UKRAINE

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА / 
DIPLOMA SUPPLEMENT

Серія, реєстраційний номер та дата видачі диплома < 
Series, registration number and date o f  issue o f the diploma

Реєстраційний номер (код картки здобувана в  Єдиній державній електронній базі з питань 
освіти) та дата видачі додатка до диплома /  Registration number (student Ш in t Jnified State 

Electronic Database on Education} and date o f  issue o f  the diploma su j^^B cn t

У'Ул.

(без дшшома не дійсний) /  ( not valid without the diploma1

І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОКУ, ЯКІЙ ПРИСВОЄНО 
КВАЛІФІКАЦІЮ
1.1. ПРІЗВИЩЕ

1.2. Ім’я

1. INFORMATION IDFATJ 
THE QUALIFICATION ,  
1.1. LAST NAME(S)

2.4. Найменування та статус закладу (ni 
який реалізує освітню програму

2.5. Мова(и) павчання/оціиюванпя

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ КВАЛІ 
ТРИВАЛІСТЬ ЇЇ ЗДОБ
Т І. Рівень ьв а їІф Іьа ііб ^ Ь  
кваліфікацій

1.5 Дата народасення (зд/мм/рррр) /1.3. Date of Irirth (dd/mm/yyyy)

1.4. Код картки фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань,
1.4. Personal ID in Unified State Electronic Database on Education

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИСВОЄНУ КВАЛІФІКАЦІЮ
2.1. Назва кваліфікації та присвоєний ступінь
2.1.1. Ступінь вищої «світи

2.1.2. Спеціальність

2.1.3. Спеціалізація

2.2. Основна (основні) галузь (галузі) знань за кваліфії

2.3. Найменування та статус закладу, який присвоїв кваліфікацію 2.3. Name аш

FORMATION ON THE LEVEL AND DURATION OF 
QUALIFICATION 

1.1. Level of the qualification according to the National 
Qualification Framework

3.2. Official duration of programme in credits and/or years

3.3. Access requirements^)

4. INFORMATION ON THE PROGRAMME 
COMPLETED AND THE RESULTS OBTAINED
4.1. Mode of study

4.2. Programme learning outcomes



18

4.3. Відомості про програму, накопичені індивідуальні 4.3. Programme details, individual credits gained and grades/points 
obtained

К
од

 ос
ві

тн
ьо

го
 к

ом
по

не
нт

у 
аб

о 
ре

зу
ль

та
ті

в 
на

вч
ан

ня
 (з

а 
на

яв
но

ст
і) 

/ E
du

ca
tio

na
l c

om
po

ne
nt

 co
de

 o
r 

le
ar

ni
ng

 ou
tc

om
es

 co
de

 (i
f a

va
ila

bl
e)

Назва освітнього компоненту або результатів навчання/Name of the 
educational component or of the learning outcome
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Оцінка за шкалою закладу вищої 
освіти /  Higher educational 

establishment grade

О
ці

нк
а 

в 
ба

ла
х/

 G
ra

de
 in

 
po

in
ts

Оцінка за 
університетською 

шкалою / Grade according 
to University scale

О
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а 

за
 ш

ка
ло

ю
 Є

К
Т

С
 / 

EC
T

S 
gr

ad
e

Курсові роботи (проекті / Academic course papers (prelects)

Практики /  Practical training

Атестація / Certification

Освітні компоненти, кредити з яких були визнані (перезараховані) за попередньою «нпицичо нрої римоН^Вк рамою академічної 
мобільності) закладу освіти: /  Educational components with the credits t r a n s f r u f l ^ ^ ^ m c v l o u i  ed u ^ ^ ^ k i establishment

programme (academic mobility p r a tffm t) ;  л

Загальна кількість кредитів ЄКТС /  Total number of EC T flredils
Підсумкова оцінка/ F l l s n i d e

4.3.1. Додатковий обов'язковий навчальний компонент 4.3.1. дієту additional e du call

4.4. Система оцінювання та, за наявності, таблиця розподілу 
оцінок
4.4.1 Система оцінювання

І
І со троп

nt system and, if a v a ila iS  grade distribution

г stem
Оцінка за університетською шкалою /  Grade 

according to University scale О ц ін ц і  балах / 
( Л щ і л  points

^ ^ ^ ц ш Л С Г С  /  ECTS grade

Екзамен / Examination Залік/ Пояснення/Explanation

Відмінно /  Excellent

Зараховано /

L  \

90TÖ0 і Г  A ^ B
Відмінне виконання лише з незначною кількістю 

1 помилок /  Excellent performance with few mistakes

Добре/ Good

82-89 В : , f Вище середнього рівня з кількома помилками / 
Above average performance with several mistakes

^ ^ 7 4 - 8 1

В цілому правильне виконання з певною 
кількістю суттєвих помилок /  On the whole correct 

performance with a certain number o f  significant 
mistakes

Задовільно /  Satisfactory
Ÿ  °

Непогано, але зі значною кількістю недоліків /  
Fairly well, but. with a considerable quantity of 

mistakes

60-63 Е Виконання задові льняє мінімальним критеріям / 
Performance meets minimal requirements

Н е з а д о в ^ ^ ^ к

" J ™ - ' • !

L # 35-59
FX

3 можливістю повторного складання / With а 
possibility to retake the examination

0-34 F 3 обов'язковим повторним курсом /  Obligatory re- 
taMnc the course

ЇЦМЄШВ, 1

(дипломнії 
«Зараховані 
гитами і

^гагами виконання курсових і 
, за результатами виробничих 

а за підсумками

examinations, academic course papers (projects) and theses (diploma 
projects), practical training. «Passed»' grade shows the results of 
passed/failed tests, educational training.
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Оцінка/
Grade

Оцінка в балах / 
Grade in points

Відсоток оцінок no роках /  Yearly grade percentage Кількість оцінок 
за 3 роки /  T riennial 

grade amount

Відсоток оцінок 
за 3 роки/Triennial 

grade percentage
A 90-100
В 82-89
C 74-81
D 64-73
E 60-63

FX 35-59
F 0-34

Разом /Total
4.5. Загальна класифікація кваліфікації 4.5. Overall classification c f  the qualification

Класифікація кваліфікації / 
Qualification Classification

Диплом з відзнакою / Diploma 
with Honours

Диплом / Diploma

Критерії / Criteria

ке менше 75 відсотків відмінних оцінок з усіх навчальних дисциплін та 
оцінками "добре" з інших дисциплін та з оцінками "відмінно" за 
атестації / No less than 75% o f  "excellent" grades in all academic c o u r ts  and 
grades in  other courses and only "excellent" grades for a  qualification ex^Enniion
успішне виконання програми підготовки / successful completion

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНІ ТЛ 
ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНІ 
ПРИСВОЄНОЮ КВАЛІФІКАЦІЄЮ
5.1. Доступ до подальшого навчання

5.2. Доступ до регульованої професії (за наявності)

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
6.1. Додаткова Інформація

5. INFORMATION О 
PROFESSIONAL RIGHTS О1 
QUALIFICATION
5.1. Access to

6.1.1. Найменування всіх закладів вищої освіти (наукових установ) (відок| 
структурних підрозділів закладів вищої освіти), у яких здобувалася квалії 
заклади освіти, в яких здобувач вищої освіти вивчав окремі дисципліни за 
академічної мобільності) /  6.1.1. Names of all higher educationi^^^^BcM al 
structural units of higher education establishments) where ll» lÉ P r a ^ V t  
education establishments where the holder of the qualffical 
within the frameworks) of academic mobility)______

6.2. Інша інформація
6.2.1. Контактна інформація закладу вищої освіти (наукові 
установи)

6.2.2. Документ про освіту, що був піді 
документа, серія та реєстраційний номе] 
закладу освіти, який видав документ, ь |і! 
видачі). Інформація про визнання іноземі 
освіту в Україні (у разі вступу на його п

6.2.3. Інформація про акредитацію освітньої1 
(реєстраційний номер і^^^^іре.іиіацШ иоіо  
рішення (сертифікі 
(органів) акреції

з для вступу (вид 
звання 

эта

<. l ?v Ірокн навчання в
кожні 1 > пих / 6.1.2. Duration of
II.Hill fin each of them

ition sources
ition of the higher education (research)

■ чсіпвапл:

6.2.2. Edurat^nocum ent as a basis to access the programme (type 
o f docuinenjjpH-Rlstrallon number, name of awarding establishment, 
c o ^ l ^ l w a r d n g  establishment, date of Issue). Information on 
recognition of foreign education document in Ukraine (if used as a 
basis to access the programme)

.3. Information on the accreditation of the educational 
programme (registration number and date of accreditation 
certificate(s)/decision(s), the accreditation authority(authorities))

6.2.4. Information on academic excellence and honours

6.2.5. Fmlber information sources
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7. ЗАСВІДЧЕННЯ ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА 7. CERTIFICATION OF ТНЕ SUPPLEMENT
7.1. Дата (дд/мм/рррр) / 7.1. Date (dd/inm/yyyy)

7.2. Підпис /  7.2. Signature

7.3. Керівпик або уповноважена особа закладу вищої освіти
7.3.1. Ім’я, ПРІЗВИЩЕ

7.3.2. Посада керівника або Іншої уповноваженої особи 
закладу вищої освіти (наукової установи)

7.4. Офіційна печатка /  7.4. Official stamp

7.3. Head or authorized person of the higher education establishment 
7.3.1. First name(s), LAST NAME(S)

7.3.2. Position of the Head or another authorized person of the 
higher education (research) establishment
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8. ІНФ ОРМ АЦІЯ П РО  НАЦІОНАЛЬНУ
СИСТЕМУ в и щ о ї ОСВІТИ
Інформація про національну систему вищої освіти, подана на 
наступних сторінках, висвітлює особливості кваліфікації вищої 
освіти та закладу вищої освіти, який її присвоїв.
8.1 Типи закладів вищої освіти та їх  статус
Підготовка в системі вищої освіти України здійснюється у таких 
закладах вищої освіти:
університет -  багатогалузевий або галузевий заклад вищої освіти, 
що здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за різними 
ступенями вищої освіти (у тому числі доктора філософії), 
проводить фундаментальні та/або прикладні наукові 
дослідження;
академії та інститути -  галузеві заклади вищої освіти, що 
здійснюють підготовку фахівців з вищою освітою на першому 
(бакалаврському) і другому (магістерському) рівнях вищої освіти 
за однією чи кількома галузями знань та на третьому і вищому 
науковому рівнях вищої освіти за певними спеціальностями, 
проводять фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження; 
коледж -  заклад вищої освіти або структурний підрозділ 
університету, академії чи інституту, що здійснює підготовку 
фахівців з вищою освітою за ступенями вищої освіти бакалавра 
та/або молодшого бакалавра, проводить прикладні наукові 
дослідження та/або творчу мистецьку діяльність. Статус коледжу 
отримує заклад освіти (структурний підрозділ закладу освіти), в 
якому обсяг підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра та/або молодшого бакалавра становить не менше ЗО 
відсотків загального ліцензованого обсягу коледжу.
Статус національного закладу вищої освіти є почесним, надається 
за визначний внесок у розвиток вищої освіти, науки та культури, 
України та відображається в найменуванні закладу вищої освіти,

8.2 Освітні програми та присвоєні ступені вищої освіти
З 2002 року підготовка в системі вищої освіти Ук; 
здійснювалась за освітніми програмами, що завершувала 
присудженням ступеня молодшого спеціаліста (неповна вища 
освіта), ступеня бакалавра (базова вища освіта), ступеня 
спеціаліста (повна вища освіта) та ступеня магістра (повна виша 
освіта).
У 2005 році Україна приєдналася до Бол! 
розпочала запровадження трирівневої сист 
(бакалавр, магістр та доктор філософії). Після' 
році Закону України «Про вищу освіту» грі 
поступово імплементовано до освітніх програм Шк:і, 
освіти. Ця зміна забезпечила більшу різноманітнії®!: 
для осіб, які бажають 
реалізації індивідуальї 
пшвшлсішю п орш н ^к іосп  осі 
ІНШИХ країнах ьксго просі
невід’СКОЛІМ СПОТІ

залишається ікодіко^^^^вш ь (ко|
Підготовка на рівнях

гічного і’ 
уяються

: (наук 
відлові 

нодавотво:
І н в межа;

С 'т Л а р т и
Національно' рамки 
кваліфікаційних рівнів та 
і гармонізована з Єврі 
навчання впродовж житі 
простору вищої

/ освіту, у Ш  ц та
сторій, а іакЩ  вала

процесу Л  а та
цілої о с в іт  1  ому,
ницої освіти' Кіпті 

їй цикл) вищої ( 
здійснюється за^Бсвітніми 

іііного спрямування. Освітні 
зжуються закладами вищої 

ст аноїтамі і з урахуванням вимог
рівня встановлених

■ами в ш ^ ^ р К т и  за рівнями вище» 
іьності.

І зються відповідно до 
ікацш, яка включає опис 
ступенів системи освіти України 

ькою рамкою кваліфікацій для 
амкого кваліфікацій Європейського

8. INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER 
EDUCATION SYSTEM
The information on the national higher education system on the 
following pages provides a context for the qualification and the type of 
the awarding higher education establishment.
8.1 Types of higher education establishments and their status 
Higher education in Ukraine is provided by the following higher 
education establishments:
a university is a multisectoral or sectoral higher education establishment 
that carries out educational activities for varic^^kgrees of higher 
education (including PhD), conducts anàioi applied
research;

academies and institutes are sectoral IA!wr will 
that cany out educational activities® the firs! 
second (Master) levels o f higher in one'
Study, as well as at the th i r d ^ M ^ ^ ^ ^ .  scientil 
education for certain Programme 
fundamental and/or applied research; 
a college is a higher education establisl 
university, a c a d e m ^ ^ ^ ^ ^ h ^ H  carries 
for a Bachelor’s ^ R n e ^ f f l ^ ^ ^ ^ k u ' i  Bach )

□oar establishments 
jjachelor) and the 
; several Fields of 

levels o f  higher

applied researj 
granted to 
educational 
Bachelor's 
less than

.structural unit o r  
[ational activities

______ tee, conducts
The - I -Ts Is 
fa sfnici^^H m tt of an 

o f  highepKication for a 
Degree#; counts for not 
lent o f a college.

lishment is honorary, it is 
lC development o f higher 
is reflected in the official

is and Degrees
education in  Ukraine has been conducted for 

les confering a Junior Specialist’s degree 
ucalion), a Bachelor’s Degree (basic higher 

it’s Degree (complete higher education) and a 
fete higher education).

joined the Bologna Process and initiated the 
decade a three-cycle system o f higher education 

studies (Bachelor, Master and PhD). After adoption o f  the Law of 
‘On Higher Education’ in 2014, a three-cycle system has 

ly been introduced in educational programmes of higher 
iition establishments. This change provided enlarged variety and 

fexibility for students in planning and pursuing individual educational 
trajectories and laid the ground for enhancing compatibility o f 
educational process in Ukraine and other countries o f the European 
Higher Education Area. Furthemrore, the initial level (short cycle) of 
higher education remains indispensable part o f the higher education 
system o f Ukraine.
Preparation at the levels of higher education is carried out through 
academic and professional educational programmes. Higher education 
establishments (research institutions) develop and approve educational 
programmes independently, while considering the requirements for the 
level of higher education established by the legislation and standards of 
higher education by levels of higher education within each Programme 
Subject Area
Standards o f higher education are developed according to the National 
Qualifications Framework that includes description of the qualification 
levels and levels/degrees o f the Ukrainian higher education system, and 
is harmonized with the European Qualifications Framework for lifelong 
learning and the Framework for Qualifications of the European Higher 
Education Area.
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вищою освітою здійснюється на Preparation in the higher education system is carried out at the initial
освіти (короткий цикл), першому level (short cycle) of higher education, first (bachelor’s) level, second

ругому (магістерському) рівні та (master's) level, and third (educational-scientific/educational-artistic)
аому/освітньо-творчому) рівні та level leading to awarding a Junior Bachelor’s Degree, a Bachelor’s
« ступенів вищої освіти: молодший Degree, a Master’s Degree, and Doctor of Philosophy Degree/Doctor of
доктор філософії/докгор мистецтва. Fine Arts Degree respectively.

НАЦІОНАЛЬНА РАМКА КВАЛІФІКАЦІЙ УКРАЇНИ
в р е д а к ц ії п о с та н о ви  К а б ін е т у  М ін іс тр ів  У к р а їн и  в ід  25 ч е р в н я  2 0 2 0  р. Na 51? 

іа гв е р л ж е н а  п о с та н о в о ю  К о б ін е ту  М ін іс тр ів  У к р а їн и  в ід  23  л и с то п а д а  201 I p  N r Ї3 4 1

ENIC
UKRAINE

NATIONAL QUALIFIC
A p p ro ve d  b y the  R e so lu tio n  of the С л Ь  

a s a m e n d e d  by the R e so lu tio n  of
I  o f M in is te rs  a 
b fnet o f M in is!

* ENIC 
; * »  UKRAINE

NQF ■ National Quafificatkms Framework
EQF - European GuaSfkxjfions Frcmevvork
QF-EHEA - Qualifications Framework
tor me European Higher Education Area
VET - vocational (vocational-technical] educationand training
www.mon.gov.ua

The last admission for the educational and qualification level of Junior 
Specialist was held in 2019. After the Law of Ukraine ‘On Higher 
Education’ came into force on September 6, 2014, a Diploma of Junior 
Specialist is equated to a Junior Bachelor’s Degree o f higher education. 
Students who had enrolled into a Junior Specialist educational 
programme by 2019 inclusive will obtain a Diploma of Junior 
Specialist that is equated to the Diploma of Junior Bachelor upon 
successfid completion of studies.

Лтіанній і [ | Н а  на зд о б у г ^ ^ ^ в ц и а ^ ' і? 1 1 за ссвїіиьо- 
■ ! ііфікаційііИГиШкУ м олодш ^^^рК лаліста проводився у 

Ш і 9 році. ’> 'Ш гусвітньо-кваліфікаціГашм
\; пі^И ’набрання чинності Закону

України «Що вишу о с і^ ^ И о  вересня 2014 року прирівнюється 
до диплома про вищу і ' ^ в  за освітньо-професійним ступенем 
молодшого бакалавра. Н р б и , які розпочали навчання за 
програмою підготовки^Иподшого спеціаліста до 2019 року 
включно, у  разі V т ^ Р іо и  завершення навчання отримують 
диплом молодлдЯТСіеціалі ста, який прирівнюється до диплома 
молодшого бакалавра.

http://www.mon.gov.ua
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Останній прийом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста проводився у 2016 році. Вища освіта за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем спеціаліста після набрання чинності 
Закону України «Про вищу освіту» 06 вересня 2014 року 
прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.
Науковий ступінь кандидата наук після набрання чинності Закону 
України «Про вишу освіту» Об вересня 2014 року прирівнюється 
до наукового ступеня доктора філософії.
З метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та 
освітніх компонентів, а також сприяння академічній мобільності 
здобувачів вищої освіти у системі вищої освіти України 
запроваджено Європейську кредитну трансферно- 
накопичувальну' систему (ЄКТС). Обсяг одного кредиту ЄКТС 
становить ЗО годин.
Детальна інформація подана у параграфах 8.4.1, 8.4.2,8.4.3,8.4.4, 
8.4.5, 8.4.6. відповідно. Діаграма 1 надає узагальнююче резюме.
8.3 Ліцензування освітньої діяльності та акредитація освітніх 
програм.
Освітня діяльність у сфері вищої освіти провадиться на підставі 
ліцензій, що видаються визначеним Кабінетом Міністрів України 
органом ліцензування відповідно до законодавства.
До 2020 року ліцензування обов’язково здійснювалося для 
кожної окремої спеціальності закладу вищої освіти (наукової 
установи), за якою здійснювалася підготовка здобувачів вищої 
освіти. З 16 січня 2020 року ліцензуванню у  сфер вищої освіти 
підлягають:
1) освітня діяльність закладу вищої освіти на певному рівні вищої 
освіти;
2) освітня діяльність за освітніми програмами, що передбачають 
присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких 
запроваджено додаткове регулювання.
Інформація про видачу та анулювання ліцензій на провадження 
освітньої діяльності закладами вищій освіти може бути знайдена 
у  Єдиній державній електронній базі з питань освіти 
посиланням; https://registiy.edbo.gov.ua/vishcha-osvita6 
Процедура акредитації в системі вищої освіти України до 
року здійснювалася за напрямом підготовки (галуззю зн: 
спеціальністю. З 2019 року здійснюється акредитація 
програм закладів вищсіі освіти.
Система забезпечення якості вищої освіти в  Україні складаєтьс; 
із:
1) системи забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти (спазма внутрішнього 
забезпечення якості);
2) системи зовнішнього забезпечення якості ЮНОСТІ
закладів вищої освіти та якості вищої освіти;
3) системи забезпечення якості діяльносіЩНаціотї! 
агентства із забезпечення якості вищої освіт, 
установ оцінювання та забезпечення якості вищої 
В Україні визнаються се 
програм, видані ікозем 
агентствами забезпечити якоЯ 
затверджується К ау^^ом  Міністр^ 
таких агенте 
Міністрів Ук]
Європейського (ЕдАВЇ̂
8.4 (
8.44

рідший баЗ]

усЛфного 
програми, і
право здобувати ступінь 
в  неї повної загальної серед

про акреді
ЦІННИМИ

освіти, 
тни Чинит 

[врядженням 
19 № 554-р

І!Я ЯКОСТІ ВІ!

ми вищої освіти

вами чи 
ик яких 
: перепік 

ftcry 
Снові 

освіти

.ітньо-професійний 
і  (короткому циклі) 

Іщої освіти у результаті 
івачсмЖвищої освіти освітньої 

12(Гкредитів ЄКТС Особа має 
ого бакалавра за умови наявності 
освіти.

The last admission for the educational and qualification level of 
Specialist was held in 2016. After the Law of Ukraine ‘On Higher 
Education' entered into force on September 6, 2014, the educational- 
qualification level of Specialist is equated to a Master’s degree of 
higher education
After the Law of Ukraine ‘On Higher Education’ came into force on 
September 6, 2014, file scientific degree o f Candidate o f  Sciences is 
equated to the scientific degree o f  Doctor of Philosophy.
In order to provide, recognize, validate qualifications and educational 
components, as well as promote academic motility of higher education 
students, the higher education system of Ukraine makes use o f  the 
European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). One 
ECTS credit equals to 30 academic hours.

.1, 8.4.2, 8.4.3, 
c summary, 

accreditation of

The detailed infonnation is provided in paiagraj
8.4.4,4.5,8.4.6 respectively. Table 1 provides r
8.3 Licensing of education activities 
educational programmes.
Educational activities in the field o f f  
the basis o f licenses issued by l 
Cabinet of Ministers of Ukraine j 
Until 2020 licensing was obi?
Subject Area of higher cducatfS 
establishment) within which higher educatS 
out Since January J j j J j j ^ ^ ^ f o l lo w m g  i 
the field ofliigherj
1) educational jd jln ty  of a lug 
level ofhigli^Bucation,
2) educatiorJF activities under e d u ^  
awarding o^Jirofessional qualification 
regulation.
Information 
educational

igher education system was 
rify or Programme Subject Area, 

of accreditation o f educational programmes has

relier education establishments ensure quality of 
higher education (internal quality assurance

__ :f education quality' assurance in Ukraine is
comprised c
1) a system by w l| 
education activity 
system);
2) a syo|||a^PR & nial quality assurance for education activity o f higher 
education establishments and higher education;

ssjgem o f quality assurance o f  the National Agency for Higher 
Quality Assurance and independent agencies for assessment 

jality assurance of higher education, 
aine recognizes certificates o f accreditation o f  educational 

programmes issued by foreign accreditation agencies or agencies o f 
higher education quality assurance that are approved by the Cabinet o f 
Ministers o f  Ukraine. The effective list o f such agencies is approved by 
the Resolution o f  the Cabinet o f Ministers o f Ukraine o f July 10, 2019 
No. 554-p on the baas of the European Quality Assurance Register for 
Higher Education (EQAR).

8.4 Organization and Structure of Higher Education System
8.4.1 Junior Bachelor
Junior Bachelor’ Degree is an educational or professional degree 
obtained at the initial level (short cycle) of higher education and 
aivarded by a higher education establishment as a result of successful 
completion o f an educational programme which comprises 120 ECTS 
credits. Complete general secondaiy education is the prerequisite for 
obtaining a Junior Bachelor’s Degree.
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Для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра на основі 
фахової' пер «тлілої освіти заклад вищої освіти має право визнати 
та перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких 
визначається стандартом вищої освіти в межах кожної 
спеціальності. Ступінь молодшого бакалавра відповідає 5 рівню 
Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки 
кваліфікацій для навчання впродовж життя та короткому циклу 
Рамки кваліфікацій Європейського простору вищ а освіти.
8.4.2 Бакалавр
Бакалавр -  це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні 
вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти у 
результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти 
освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 
кредитів ЄКТС. Особа має право здобувати ступінь бакалавра за 
умови наявності в неї повної загальної середньої освіти. Для 
здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітнього 
ступеня молодшого бакалавра або на основі фаховій передвищої 
освіти заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати 
кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається 
стандартом вищої освіти в межах кожнсл спеціальності. Ступінь 
бакалавра відповідає б рівню Національної рамки кваліфікацій, 
Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя 
та першому циклу Рамки кваліфікацій Європейського простору 
вищої освіти.
8.4.3 Магістр
Магістр -  це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні 
вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти (науковою 
установою) у  результаті успішного виконання здобувачем вищої 
освіти відповідній освітньої програми, обсяг якій становить 90- 
120 кредитів ЄКТС для освітньо-професійної програми або 120 
кредитів ЄКТС для освітньо-наукової програми. Особа має право 
здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня 
бакалавра. Ступінь магістра відповідає 7 рівню Національної 
рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій дії 
навчання впродовж життя та другому циклу Рамки кваліфіка^ 
Європейського просторувищої освіти.
8.4.4 Інтегровані «наскрізні» програми 
Ступінь магістра медичного, фармацевтичного 
ветеринарного спрямування здобувається на основі повіН 
загальної середньої освіти або освітнього ступеня молодшого 
бакалавра, фахового молодшого бакалавра, освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за відповідною 
спеціальністю і присуджується заютадої 
результаті успішного виконання здобуваї 
відповідної освітньої програми, обсяг якої! 
ступінь магістра медичного, фармацевтичного ї 
спрямування здобуваєшся на основі повної 
освіти, становить 300-360 кредитів ЄКТС. 1 
освітнього ступеня магістра Медичного. фармаЛ 
ветеринарного спрямушц^^^^м<£НОВІ освітні 
молодшого бакі
заклад вищої о е в ш у ^ н р а в о  ви ?
ЄКТС, максималі^^мбсяг яких і
освіти. Ступі] 
ветеринарного спряьі 
рамки кваліфікацій,

або 
ступеня

рхової п е р е ,« ц о ї освіти 
псреззрзхусВн кредити 

Іається стііНли]Ьм вищої 
фармацевттр^В^^ або 
7 рівню Н а^иальної 

рамки кваліфікацій для
ому циклу Рамки кваліфікацій

спеВашчовшШн вчено 
наукової устанош в резузі 
вищої освіти відповідні 
публічного захисту дисерн

ігаї ступінь, що 
ТІЇ На ОСНОВІ ступеня 
фіг присуджується 

аду вищої освіти або 
успішного виконання здобувачем 

освітньо-науковій програми та 
спеціалізованій вченій раді.

A higher education establishment has the right to recognize and transfer 
ECTS credits, the maximum amount o f which is determined by the 
standard o f  higher education, within each Programme Subject Area. 
Junior Bachelor’s Degree corresponds to level 5 o f  the National 
Qualifications Framework, the European Qualifications Framework for 
lifelong learning and the short cycle o f the Fiamework for 
Qualifications o f the European Higher Education Area.

8.4.2 Bachelor
Bachelor’s Degree is an educational degree obtained at the first level o f  
higher education and awarded by a higher education establishment as a 
result of successful completion o f an educational-professional 
programme comprising 180-240 ECTS credits. „Complete general 
secondary education is the prerequisite for ̂ ^ K t in g  Bachelor’s 
Degree A higher education establishment has t l ^ H ^ to recognize and 
transfer ECTS «edits, the maxunum amount o lH a c h  is determined by 
a standard o f higher education, for the pil 
Bachelor’s Degree on the basis o f  a Ju k i  BachJ 
basis of professional pre-higher e d ^ ^ o n  by eadl 
Areas. Bachelor’s Degree c o n j 
Qualifications Framework, thedBin1! 
lifelong learning and the first cycle o f 3 
o f llie European Higher Education Area.

ktse o f obtaining a 
k’s Degree or on the 
| i  'gramme Subject 

o f the National 
mework for

8.4.3 Master
Master’s degn 
higher educa; 
(research c 
educational 
educational 
educational 
for obti

the
aliens’ Ui?̂ »;work 

Area’
8.4.4
Mi
vel
ec#Cation or a 
Specialist's quali 
and is awarded 
successful comi 
3o0 ECTS 
Areas' 
complete

edued
and awarded 

Irishmen!) as a resi 
amme comprising 91 

■regional programme or 
ilific programme. Bacheii 

tor’s Degree. Master*; 
jal Qualifications 

k for lifelong lej 
cations o f

level o f 
iishment 

ion of an 
n case o f an 

Sts in case of an 
Degree is the prerequisite 
gree corresponds to level 

inework, the European 
and the second cycle of 

European Higher Education

‘contiiiOMWTVgramnK-s
rogramme Subject Areas of medicine, pharmacy or 

on file basis o f a complete general secondary 
's Degree, a Junior Bachelor's Degree, a Junior 

m level in a relevant Programme Subject Area, 
higher education establishment as a result of 

r of an educational programme comprising 300- 
in case a  Master's Degree in Programme Subject 

Icine, pharmacy or veterinary is obtained on the basis o f 
general secondary education. A higher education

fcnent has the right to recognize and transfer ECTS «edits, the 
Rum amount o f which is determined by a standard of high« 

Nation, for the purpose o f obtaining a Master's Degree in 
Programme Subject Areas o f  medicine, pharmacy or veterinary on the 
basis o f a Junior Bachelor’s degree or on Ihe basis o f professional pre- 
h igh« education. Master’s Degree in Programme Subject Areas of 
medicine, pharmacy or veterinary corresponds to level 7 o f the National 
Qualifications Framework, the European Qualifications Framework for 
lifelong teaming and the second cycle o f the Framework for 
Qualifications o f  the European High« Education Area.

8.4.5 Doctor of Philosophy
Doctor of Philosophy Degree is an educational-scientific degree 
obtained at the third level of higher education on the basis o f Master’s 
Degree. A Doctor of Philosophy degree is awarded by a specialized 
Scientific Council o f a higher education establishment (research 
establishment) as a result o f successful completion of an educational- 
scientific programme and public defence o f a dissertation at the 
specialized Scientific Council.
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Нормативний строк підготовки доктора філософи в аспірантурі 
(ад’юнктурі) становить чотири роки. Обсяг освітньої складової 
освітньо-наукової програми підготовки доктора філософи 
становить 30-60 кредитів ЄЕСТС. Ступінь доктора філософи 
відповідає 8 рівню Національної рамки кваліфікацій, 
Європейської рамки кваліфікацій для кавчання впродовж життя 
та третьому циклу Рамки кваліфікацій Європейського простору 
вищої освіти.
8.4.6 Доктор мистецтва
Доктор мистецтва -  це освітньо-творчий ступінь, що 
здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня 
магістра. Особа має право здобувати ступінь доктора мистецтва у 
творчій аспірантурі. Нормативний строк підготовки доктора 
мистецтва у  творчій аспірантурі становить три роки. Обсяг 
освітньої складової освітньо-творчої програми підготовки 
доктора мистецтва становить 30-60 кредитів ЄКТС. Ступінь 
доктора мистецтва відповідає 8 рівню Національної рамки 
кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання 
впродовж життя та третьому циклу Рамці кваліфікацій 
Європейського простору вищої освіти.
8.5 Джерела офіційної інформації
-  Міністерство освіти і науки України (МОН)
Офіційний вебсайт: www.mon.gov.ua
-  Державне підприємство «Інфоресурс» Міністерства освіти і 
науки України
Офіційний вебсайт: https://wwwjnforesurs.gov.ua/
-  Державне підприємство «Інформаційно-іміджевий центр» 
Міністерства освіти і науки України, що виконує функції 
Національного інформаційного центру академічної мобільності 
(ENIC Ukraine)
Офіційний вебсайт: http://enic.in.ua/

Примітка:
ХХХХХХ -  Інформація відсутня у первинному документі

У  разі наявності в додатку до диплома будь-яких розбг 
перевагу має текст українською мовою

The normative term o f postgraduate (adjunct) studies for the Doctor o f 
Philosophy degree is four years. An educational component o f an 
educational-scientific programme of Doctor o f Philosophy comprises 
30-60 ECTS credits. Doctor o f  Philosophy Degree corresponds to level 
8 o f  the National Qualifications Framework, the European 
Qualifications Framework for lifelong learning and the third cycle o f  
the Framework for Qualifications of the European Higher Education 
Area.
8.4.6 Doctor of Fine Arts
Doctor o f Fine Arts Degree is an educational-artistic degree obtained at 
the third level o f higher education on the basis o f a Master’s Degree. 
Doctor of Fine Aits Degree is awarded on postgraduate programme in 
fine arts. The normative term of postgraduate studies for a Doctor o f 
Fine Arts Degree is three years. The educat^m l component o f an 
educational-artistic programme of Doctor o jj^ ^ № rts  is 30-60 ECTS 
credits. Doctor o f Fine Arts corresponds 8 o f the National
Qualifications Framework, the European QHifications Framework for 
lifelong learning and the third cycle’
Qualifications of the European Hi^&'Educail

8.5 Official Sources of Infoa
-  Ministry of Education anKScie!'
Official website: www.mon.gov.ua1
-  State Enterprise ‘Inforesurs1 o f the ! 
ofUkiaine
Official w e b s y ^ p p ^ ^ ^ ^ ^ lb re su rs .g o ^
-  State E m ppise Image <
Educate 'jm nd Science o f perfori
national fo rm a tio n  center o f  ae^^^B fnobility  (£

http://www.mon.gov.ua
https://wwwjnforesurs.gov.ua/
http://enic.in.ua/
http://www.mon.gov.ua1
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Додаток 2

УКРАЇНА
UKRAINE

акредитована

Subject Area 

Specialization 

Professional Qualification

спеціальність

дата видачі /  Date o f  issue

В00 №000000 
Ім ’я

ПРІЗВИЩ Е
закінчив (-ла) у 20** році 

Житомирський державний 
імені Івана Франка 

Освітня програма

здобув (-ла) кваліфікацію: 
ступінь вищої оещ и бакалавр

галузь знань

obtained qualification: 
Bachelor’s Degree

Additional information Diploma with Honours

BACHELOR’S
DIPLOM;

full course of 
University

Г алина КИРИЧУК / Halyna 
KYRYCHUK

ДИПЛОМ
БАКАЛАВРА

/ Rector

М.П. /  Seal
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Додаток З

УКРАЇНА
UKRAINE

ДИПЛОМ
БАКАЛАВРА

ВОО №000000
Ім’я

ПРІЗВИЩЕ
закінчив (-ла) у 20** році 

Житомирський державний уніве 
імені Івана Франка

Освітня програма

акредитована

здобув (-ла) квії 
ступінь вищої освії 

галузь знань

спеціальність

спеціалі:

прогін Дія

First na]
LAST №

'*  c o m p l e t e d f u l l  course of 
Fr a t ^ > State University

кащю:

М.П. / Seal

obtained qualification: 
Bachelor’s Degree

Field of Study

rogramme Subject Area 

Specialization 

Professional Qualification

Галина КИРИЧУК / Halyna 
KYRYCHUK

дата видачі /  Date o f  issue

V раз! наявності e дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має геког українською мовою
in c'»se of any dllerences in in lei pi elation of Ihe Information In Hie diploma or supplement, tire Ukrainian text straw prevail
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Додаток 4

УКРАЇНА
UKRAINE

ДИПЛОМ
МАГІСТРА

M ASTERS
DIPLOMA

М00 №000000 
Ім ’я

ПРІЗВИЩЕ
закінчив (-ла) у 20** році 

Житомирський державний університет 
імені Івана Франка

Освітня програма

акредитована

здобув (-ла) кваліфікаї 
ступінь вищої освіти м 

галузь знань

of 
iversity

спеціальність 

спеціалізація 

професійна кваліфікаці 

ДодатковашФормація

qualification: 
ster’s Degree

Study

P ro g M n e  Subject Area 

lization 

Professional Qualification 

Additional information Diploma with Honours

М.П. / Seal

Г алина КИРИЧУК / Halyna 
KYRYCHUK

дата ввдачі / D ate o f  issue

V розі НОЯ0НОСГІ В ДИПА'АІІ будь-якихрозбіжносіей перевагу має гехсі українською МСЯОЮ
ki cose of any differences in interpretation of the informal ion in the diploma ot supplement. the Ukrainian text shall prevail
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Додаток 5

УКРАЇНА
UKRAINE

ДИПЛОМ
МАГІСТРА

М00 №000000 
Ім ’я

ПРІЗВИЩЕ
закінчив (-ла) у 20** році 

Житомирський державний уніве 
імені Івана Франка

Освітня програма

акредитована

здобув (-ла) кваліфікацію: 
ступінь вищої о ^ т и  магістр 

галузь знань

спеціальність

спеціалізація

LAST]
[20** completed 1 И full course of 

цуг Ivan Frank^state University

obtained qualification: 
Master’s Degree

tudy

о Subject Area 

Specialization 

Professional Qualification

М .П / Seal

Галина КИРИЧУК / Halyna 
KYRYCHUK

дата видачі / Date o f  issue

Урод’ нояшюст! в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу моє текст українською мовою
In case of any dUfnrences in Interpretation of Iho Information in the diploma or supplement, the Ukrainian text shoB prevail
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Додаток 6

УКРАЇНА
UKRAINE

АКАДЕМІЧНА ДОВІДКА /  TRANSCRIPT OF RECORDS
Житомирський державній 

університет імені Івана Франка 
Zhytomyr Ivan Franko Slate University

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗДОБУВАНА 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗДОБУВАНА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Документ про освіту, щи'^ВіІдставою для вступу (вид 
документа, серія та р е є с т і н ш і ї  номер, найменування 
закладу освіти, який вн^К окум ент, країна видачі, дата 
вцдачі). Інформація пяЛ^.шапнл іноземного документа про 
освіту в УкраІМЧррЯі вступу на його підставі)

Education Document as the Basis to Access the Programme (Type of 
the Document, the Edition and the Registration Number, theName of 
the Issuing Institution, the Country of the Issuing Institution, Date of 
Issue). Information on Recognition of Foreign Education Document 
In Ukraine (if Used as the Basis to Access the Programme)

I /4
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РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ LEARNING OUTCOMES

(Name of Educational and Research Institute/facully and (or) full name of 
institution of higher education (scientific institution))

Minutes № dated________________________________________
Performance Report of the Individual Pian of the Scientific Work

Рік навчання /  Year of 
Studv

Н Н азва кафедри (відділу, лабораторії) /Name of the Department (Office, 
Laboratory) Дата / Date

Кількість публікацій sa темою дисертації /  Number of publications on the topic of the dissertation

2/4
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Відрахований(а) Expelled

(Причина відрахування відповідно до наказу)
за наказом Order

(Reason of expulsaon according to the order)

(Дата і номер наказу) (Date, number)

Посада керівника або Іншої уповноваженої особи /  Position of 
the Head or Another Authorized Person

П ідіте !  Signature Ім’я, прізвтцс| 
Name(s)

H t  Namc(s), Last

'Л И 'л г и I

У разі наявності в академічній довідці будь-яких розбіжностей In case of ат^Иггепсеа і
перевагу має текст українського мовою transcript оj^ o rd s, the Ukrairi

3/4
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4/4
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Ректору
Житомирського державного університету 
імені Івана Франка 
проф. Киричук Галині 
випускника (ц і)________року

Додаток 7

(спеціальність /  напрям підготовки)

(денна/ заочна форма навчання.)

(Прізвище, ім 'я, по батькові (за наявності), дата народження)

Серія (за наявності), номер, коли і ким видано 
документ, що посвідчує особу та 
громадянство України, або документ, що 
посвідчує особу та підтверджує її спеціальний 
статус. Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (за наявності)

М ісце проживання:

Контактний телефон:

Заява

Прошу Вас видати мені дублікат диплома та/ або додатка до диплома 
____________________________________виданий _______________________________________

(бакалавра/ спеціаліста/ магістра)
у зв’язку з

(найменування закладу на момент закінчення)

втратою / викраденням оригіналу (-ів)

Д о  заяви 
1. 
2 .

3.
4.
5.
6. 
7.

додаю:
Копію паспорта (1 ,2  сторінки) або ГО картки.
Копію закордонного паспорта (за наявності).
Копію ідентифікаційного кода (за наявності).
Копію свідоцтва про зміну прізвища (за необхідності). 
Копію диплома та/або додатка (за наявності).
Архівну довідку (уразі замовлення дублікату диплома). 
Згоду на обробку персональних даних.

(дата) (підпис) (Власне ім 'я ПРІЗВИЩЕ)
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Ректору
Ж итомирського державного університету 
імені Івана Франка 
проф. Киричук Галині 
випускника ( ц і ) _______ року

Додаток 8

(спеціальність /  напрям підготовки)

(денна/ заочна форма навчання.)

(Прізвище, ім 'я, по батькові (за наявності), дата народження)

Серія (за наявності), номер, коли і ким видано 
документ, що посвідчує особу та 
громадянство України, або документ, що 
посвідчує особу та підтверджує її спеціальний 
статус. Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (за наявності)

М ісце проживання:

Контактний телефон:

Заява

Прошу Вас видати мені дублікат диплома та/ або додатка до диплома 
__________________________________________ в и д а н и й _______________________________________

(бакалавра/ спеціаліста/ магістра) (найменування закладу на момент закінчення)
у зв ’язку із пошкодженням диплома та/ або додатку, що призвело до порушення цілісності 
інформації.

Д о  заяви додаю:
1. Копію паспорта (1 ,2  сторінки) або Ш  картки.
2. Копію закордонного паспорта (за наявності).
3. Копію ідентифікаційного кода (за наявності).
4. Копію свідоцтва про зміну прізвища (за необхідності).
5. Оригінал диплома та/або додатка.
6. Архівну довідку (у разі замовлення дублікату диплома).
7. Згоду на обробку персональних даних.

(дата) (підпис) (Власне ім 'я ПРІЗВИЩЕ)



37

Ректору
Ж итомирського державного університету 
імені Івана Франка 
проф. Киричук Галині 
випускника (ц і)_______ року

Додаток 9

(спеціальність /  напрям підготовки)

(денна/ заочна форма навчання.)

(Прізвище, ім 'я, по батькові (за наявності), дата народження)

Серія (за наявності), номер, коли і ким видано 
документ, що посвідчує особу та 
громадянство України, або документ, що 
посвідчує особу та підтверджує її спеціальний 
статус. Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (за наявності)

М ісце проживання:

Контактний телефон:

Заява

Прошу Вас видати мені дублікат диплома та/ або додатка до диплома 
__________________________________________в и д а н и й _________________________________ _

(бакалавра/ спеціаліста/ магістра) (найменування закладу на момент закінчення)
у зв ’язку з помилкою в інформації, що в ньому відтворена.

Д о  заяви 
1. 
2.

3.
4.
5.
6. 
7.

додаю:
Копію паспорта (1 ,2  сторінки) або ГО картки.
Копію закордонного паспорта (за наявності).
Копію ідентифікаційного кода (за наявності).
Копію свідоцтва про зміну прізвища (за необхідності). 
Оригінал диплома та/або додатка.
Архівну довідку (у разі замовлення дублікату диплома). 
Згоду на обробку персональних даних.

(дата) (підпис) (Власне ім 'я ПРІЗВИЩЕ)
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Ректору
Ж итомирського державного університету 
імені Івана Франка 
проф. Киричук Галині 
випускника (ц і)_______ року

(спеціальність /напрям підготовки)

Додаток 10

(денна/ заочна форма навчання.)

(Прізвище, ім 'я, по батькові (за наявності), дата народження)

Серія (за наявності), номер, коли і ким видано 
документ, що посвідчує особу та 
громадянство України, або документ, що 
посвідчує особу та підтверджує її спеціальний 
статус. Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (за наявності)

М ісце проживання:

Контактний телефон:

Заява

Прошу Вас видати мені дублікат диплома та/ або додатка до диплома 
__________________________________________виданий _____________________________________ _

(бакалавра/ спеціаліста/ магістра) (найменування закладу на момент закінчення)
у зв ’язку з невідповідністю диплома та/ або додатка до диплома формі (зразку), встановленій 
(встановленому) на дату його видачі.

Д о  заяви додаю:
1. Копію паспорта (1 ,2  сторінки) або Ш  картки.
2. Копію закордонного паспорта (за наявності).
3. Копію ідентифікаційного кода (за наявності).
4. Копію свідоцтва про зміну прізвища (за необхідності).
5. Оригінал диплома та/або додатка до диплома.
6. Архівну довідку (у разі замовлення дублікату диплома).
7. Згоду на обробку персональних даних.

(дата) (підпис) (Власне ім 'я ПРІЗВИЩЕ)



39

Ректору
Ж итомирського державного університету 
імені Івана Франка 
проф. Киричук Галині 
випускника (ц і)_______ року

(спеціальність У напрям підготовки)

Додаток 11

(денна/ заочна форма навчання.)

(Прізвище, ім 'я, по батькові (за наявності), дата народження)

Серія (за наявності), номер, коли і ким видано 
документ, що посвідчує особу та 
громадянство України, або документ, що 
посвідчує особу та підтверджує її спеціальний 
статус. Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (за наявності)

М ісце проживання:

Контактний телефон:

Заява

Прошу Вас видати мені дублікат диплома та/ або додатка до диплома 
______________ _____________________виданий _________________________________________
(бакалавра/ спеціаліста/ магістра) (найменування закладу на момент закінчення)

у зв’язку із
(зміною прізвища, імені, по батькові зміною (корекцією) статевої належності)

Д о  заяви додаю:
1. Копію паспорта (1 ,2  сторінки) або ГО картки.
2. Копію закордонного паспорта (за наявності).
3. Копію ідентифікаційного кода (за наявності).
4. Копію медичного свідоцтва про зміну (корекцію) статевої належності.
5. Копію документу органу реєстрації актів цивільного стану про зміну прізвища, імені, 

по батькові.
6. Оригінал диплома та/або додатка до диплома.
7. Архівну довідку.
8. Згоду на обробку персональних даних.

(дата) (підпис) (Власне ім 'я ПРІЗВИЩЕ)
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Ректору
Ж итомирського державного університету 
імені Івана Франка 
проф. Киричук Галині 
випускника (ц і)_______ року

Додаток 12

(спеціальність /  напрям підготовки)

(денна/ заочна форма навчання.)

(Прізвище, ім 'я, по батькові (за наявності), дата народження)

Серія (за наявності), номер, коли і ким видано 
документ, що посвідчує особу та 
громадянство України, або документ, що 
посвідчує особу та підтверджує її спеціальний 
статус. Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (за наявності)

М ісце проживання:

Контактний телефон:

Заява

Прошу Вас видати мені дублікат диплома та/ або додатка до диплома 
__________________________________________ в и д а н и й _______________________________________

(бакалавра/ спеціаліста/ магістра) (найменування закладу на момент закінчення)
у зв’язку з неможливістю встановити інформацію, що необхідна, зокрема, для підготовки 
документа про освіту до міжнародного обігу, проставлення апостиля та/або його легалізації, 
ч ер ез_________________ ________________________________________________________ ___________ •

(втрату/ знищення/ недоступність архіву Університету)

Д о  заяви додаю:
1. Копію паспорта (1 ,2  сторінки) або ГО картки.
2. Копію закордонного паспорта (за наявності).
3. Копію ідентифікаційного кода (за наявності).
4. Копію свідоцтва про зміну прізвищ а (за необхідності).
5. Оригінал диплома та/або додатка до диплома.
6. Архівну довідку.
7. Згоду на обробку персональних даних.

(дата) (підпис) (Власне ім 'я ПРІЗВИЩЕ)
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Додаток 13

ЗГОДА
на обробку персональних даних

Я,______________________________________________________________
(прізвище, ім ’я, по батькові (за наявності))

(_____________________20___ року н ародж ен ня, п асп орт с е р ія ______ № ___________________ ,

ви д ан и й  _________________________________________________________________________________ ),

в ідп ов ідн о  до Закону У країни  "П ро зах и ст  п ерсон альн и х  даних" з м етою  веден н я бази  
п ерсон альн и х  даних, забезпечення кадрового  д іловодства, п ідготовки  в ідп ов ідно  до 
ви м о г закон одавства  статистичної, адм ін істрати вн о ї та  ін ш ої ін ф орм ац ії з п итань 
п ерсон алу , а  також  з питань р еал ізац ії ви зн ач ен и х  закон одавством  п рав  т а  о б о в ’язків  
у  сф ері трудови х  правовідносин  даю  зго д у  Ж и том и рськом у  держ авн ом у  у н іверси тету  
ім ен і Іван а  Ф ранка на:

обробку  м о їх  персон альни х  дан и х  з п ерви н н и х  дж ерел, зокрем а в ідом остей  про 
освіту, п роф есію , спец іальн ість та  квал іф ікац ію , науковий  ступінь, вчене звання, 
п ідви щ ен н я кваліф ікації, п аспортних  дан и х , дан и х  про нагороди, автоб іограф ічн их  
дани х , в ідом остей  про трудову  д іяльн ість , особи сти х  в ідом остей  (вік, стать, роди нн и й  
стан , склад  с ім ’ї  тощ о), в ідом остей  п ро  зареєстрован е або ф акти чне м ісце 
п рож иван ня , про перебування н а  в ій ськовом у  обліку, дан и х  щ одо стан у  зд о р о в ’я в 
м еж ах , ви значен и х  законодавством , щ одо  пер іоду  н адання відп усток , щ одо  
п ідтвердж ен н я п рава  н а  п ільги , встан овлен і закон одавством , щ одо р еєстр ац ії ф ізичн о ї 
особи  у  Д ерж авном у реєстр і ф ізичн их  осіб  - п латн и ків  податків , ідентиф ікац ій н и х  
д ан и х  в електронном у вигляд і (б іограф іч н і дов ідки , ном ери  телеф он ів), запи су  
зоб раж ен н я  (ф ото);

ви кори станн я персон альни х  даних , щ о передбачає будь-які д ії володільця 
п ерсон альн и х  дани х  з обробки  таки х  даних , їх  захисту, а  також  д ії з н адання 
ч асткового  або повного  права обробки  п ерсон альни х  дани х  інш им  су б ’єктам  
в ідн оси н , п о в ’язан и х  з персональним и  дан и м и , щ о зд ій сн ю ю ться за  згодою  с у б ’єкта 
п ерсон альн и х  дан и х  чи  в ідповідно  до  зако н у  (стаття 10 зазначеного  Закону);

п ош и ренн я п ерсон альни х  даних, щ о п еред б ачає д ії з передачі в ідом остей  про 
ф ізичну  особу за згодою  су б ’єкта  п ерсон альн и х  дан и х  (стаття 14 зазн ачен ого  Закону);

доступ  до п ерсон альни х  дан и х  тр ет іх  осіб , щ о зд ійсню ється в ідп ов ідно  до  ц ієї 
згоди  або  ви м ог закон у  (стаття 16 зазн ачен ого  Закону).

(дата) (підпис) (Власне ім 'я ПРІЗВИЩЕ)
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Додаток 14

Міністерство освіти і науки України 
Ж И Т О М И Р С Ь К И Й  Д Е РЖ А В Н И Й  У Н ІВ Е РС И Т Е Т  

ІМ Е Н І ІВА Н А  Ф РА Н К А  
(Ж ДУ)

вул. В. Бердичівська, 40, м. Житомир, 10008, телефон /факс (0412) 43-14-17 
E-mail: zu@zu.edu.ua Web: www.zu.edu.ua 

код ЄДРПОУ 02125208

№ на № від

А р х і в н а  д о в і д к а
Видана про те, що __________________, ___________ року народження,

(прізвище, ім ’я, по батькові) (рік народження)

дійсно був (-ла) зарахований (-а) з __вересня 20__ року студентом (-кою)___
курсу, спеціальності/ напряму підготовки________________, денної/ заочної
форми навчання___ ^ _____________________________ (наказ від___ №___ ).

(назва закладу освіти на момент зарахування)

У зв’язку із закінченням повного курсу навчання__червня 20__року на
денній/ заочній формі навчання _______________________ _̂__ рішенням

(назва закладу освіти на момент закінчення)

Екзаменаційної комісії______________________, було присвоєно кваліфікацію
(прізвище, ім 'я, по батькові)

___________ _ та видано диплом бакалавра/ спеціаліста/ магістра____№_____ ,
(назва кваліфікації) (серія) (номер)

реєстраційний номер__(наказ від__№___ ).

Ректор Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

Завідувач загального відділу Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

Вик. Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ 
Тел

mailto:zu@zu.edu.ua
http://www.zu.edu.ua
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ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор Ж итомирського державного 
університету 
імені Івана Франка 
__________ Галина КИРИЧУК
"___ " _______________ 2 0___р.

Додаток 15

м. Ж итомир
АКТ № ____

«__ » ___________ 20___р.

Ми, що підписалися, комісія в складі:
Голова комісії: Прізвище Власне ім ’я -  посада. 
Члени комісії: Прізвище Власне ім’я -  посада;

Прізвище Власне ім ’я  -  посада; 
Прізвище Власне ім ’я -  посада; 
Прізвище Власне ім ’я -  посада; 
Прізвище Власне ім ’я -  посада, 

склали цей акт про те, що відповідно до _ _ _ _ _
(підстава)

необхідно виготовити дублікати документів про вищу освіту.
Документи що знищуються додаються.
Після огляду, комісією були вилучені та знищені, у зв’язку з 

_____  , на ім ’я____________________ наступні документи:
(причина звернення)

№ п/п Назва матеріалів Кількість

1

Диплом бакалавра/ спеціаліста/ магістра
(серія) (номер) (дата видачи)

виданий на ім ’я
(назва закладу освіти) (Прізвище, ім’я, по батькові здобувана)

(номер за порядком в журналі реєстрації виданих дипломів ).

1

2

Додаток до диплому бакалавра/ спеціаліста/ магістра
(серія) (номер) (дата видачи)

виданий , на ім ’я 1
(назва закладу освіти) (Прізвище, ім’я, по батькові здобувана)

(номер за порядком в журналі реєстрації виданих дипломів ).

(підпис) (Власне ім 'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(Власне ім ’я ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім ’я ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім ’я ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім 'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис) (Власне ім 'я ПРІЗВИЩЕ)



44

Додаток 16

УКРАЇНА
UKRAINE

ДИПЛОМ
СПЕЦІАЛІСТА

С00 №000000 
Ім ’я

ПРІЗВИЩ Е
закінчив (-ла) у 20** році 

Житомирський державний педагогічний 
інститут імені Івана Франка 

Освітня програма «інформація відсутня у 
первинному документі»

акредитована «інформація відсутня у 
первинному документі»

здобув (-ла) кваліфікацію: 
ступінь вищої освіти спеціаліст 

галузь знань «інформація в і^ ц н я  у 
первинному документі»

спеціальність

професійна кваліфікація

Додаткова ін

it ion is absent

is absent in the

ned qualification: 
cialist Degree

inform ation is absent in the7
lent»

Programme Subject Area 

ssional Qualification 

dditional information Diploma with Honours

T aJiHHa KHPIfflYK / Halyna 
KYRYCHUK

М.П. / Seal

дата видачі /  Date o f issue

Y  роті наявності в диплом і будь-яких розбіжностей перевагу моє текст українською мовою 
in cose or any differences Ю ціІиргеІ^ІогіиПґіаілгаткзІІоп in the diploma tx supplement, ihe Ukrainian lexl shofl prevail
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УКРАЇНА
UKRAINE

ДИПЛОМ
СПЕЦІАЛІСТА

€00  №000000 
Ім’я

ПРІЗВИЩ Е
закінчив (-ла) у 20** році 

Житомирський державний педагогіч 
інститут імені Івана Франка 

Освітня програма «інформація відсутн" 
первинному документі»

акредитована «інформація відсутня у 
первинному документі»

здобув (-ла) кваліф? 
ступінь вищої освіти СІ 

галузь знань «інформація віді 
первинному документі»

спеціальність

професій

COOJNsO 
First name 

t LAST NA?
ipleted the M \ course of 

ute University

programme «information is absent 
[document»

accredited b^Hnform ation is absent in the

obtained qualification:
Specialist Degree 

(of Study « information is absent in the 
arv document»

ogramme Subject Area

Professional Qualification

Г алина КИРИЧУК / Halyna 
KYRYCHUK

дата видачі ' Date o f issue

v peril наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою 
in cose of any differences in biteipretation <4 the information in the diploma cf  supplement, lire Ukrainian text slxili prevail
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Додаток 18

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Н А К А З

.20__ № ___-К(ОС)

Про видачу та анулювання 
документів про освіту

П 1
Видати дублікат диплома та додатку до нього н а_____________________

(прізвище, ім ’я, по батькові)

випускниці/ випускника _____ року, спеціальності/ напряму підготовки у
зв’язку з _________________ , та визнати раніше виданий диплом та/ або
додаток.

(причина)

до нього___№ ______ недійсним.

Підстава:

Ректор Галина КИРИЧУК



47

Міністерство освіти і науки України
Житомирський державний університет імені Івана Франка

Додаток 19

ЖУРНАЛ
реєстрації виданих дублікатів документів про освіту

Розпочато «___ »_______________________ 20__р.

Закінчено «___ »______________________  20__р.

Відповідальний за ведення журналу:

20__рік

Прізвище, Власне ім’я
(відповідальна особа)
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№ з/п

Р
ік

 в
ид

ач
і 

ор
иг

ін
ал

у 
до

ку
м

ен
та Прізвище, ім’я, по батькові 

особи, якій видано дублікат  
документа про освіту

Назва освітнього ступеня, напряму 
іідготовки, спеціальності (спеціалізації), 

освітньої програми

Присвоєна кваліфікація  
(професійна кваліфікація)

Серія і номер 
дублікату 
документа 
про освіту

Тип документа 
(диплом, 
диплом 3 

відзнакою, 
додаток до 
диплома)

Дата видачі

Підпис 
особи, яка 

видала 
диплом

Підпис 
особи, яка 
отримала 

диплом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-
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Міністерство освіти і науки України
Житомирський державний університет імені Івана Франка

Додаток 20

ЖУРНАЛ
реєстрації виданих документів про освіту

Ступінь вищої освіти____________________________________________________________________________________

Розпочато «__ »______ _________________ 20 р.

Закінчено «__»________________________20 р.

Відповідальний за ведення журналу: 

Прізвище, Власне ім’я

20__рік
(відповідальна особа)
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№
з/п

Рік
видачі

дипломів

Прізвище, 
ім ’я, по 

батькові 
особи, 

якій 
видано 
диплом

Назва
освітнього

ступеня,
спеціальності
(спеціалізації),

освітньої
програми

Присвоєна
кваліфікація
(професійна

кваліфікація)

Дата рішення 
екзаменаційної 

комісії

Відмітка
про

диплом (з 
відзнакою, 

без
відзнаки)

Серія,
номер

диплома

Серія,
номер

додатка
до

диплома

Дата
видачі

Підпис
особи,

яка
видала
диплом

Підпис
особи,

яка
отримала
диплом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Міністерство освіти і науки України
Житомирський державний університет імені Івана Франка

Додаток 21

ЖУРНАЛ
реєстрації видачі академічних довідок

Розпочато «__ » ______________________20 р.

Закінчено «__» _  ____ 20 р.

Відповідальний за ведення журналу: 

Прізвище, Власне ім’я
(відповідальна особа)

20__рік
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№
з/п Прізвище, ім’я, по батькові

Серія і номер 
академічної 

довідки

Назва ступеня вищої освіти, 
напряму підготовки, 

спеціальності (спеціалізації), 
освітньої програми, 

кваліфікації

Курс
навчання

Дата і номер наказу 
про відрахування Дата видачі Підпис особи про 

отримання Примітка

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Ректору
Житомирського державного університету 
імені Івана Ф ранка 
проф. Киричук Галині 
відрахованого здобувана вищ ої освіти

____________________ .року

Додаток 22

(спеціальність /напрям підготовки)

(денна/ заочна форма навчання.)

(Прізвище, ім 'я, по батькові (за наявності), дата народження)

Серія (за наявності), номер, коли і ким видано 
документ, що посвідчує особу та 
громадянство України, або документ, що 
посвідчує особу та підтверджує її спеціальний 
статус. Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (за наявності)

М ісце проживання:

Контактний телефон:

Заява

Прошу Вас видати мені дублікат академічної довідки 
__________________________________________ видану _______________________________________

(бакалавра/ спеціаліста/ магістра) (найменування закладу на момент закінчення)

у зв’язку з ____________________________________ .
втратою / викраденням оригіналу

Д о  заяви додаю:
1. Копію паспорта (1 ,2  сторінки) або ГО картки.
2. Копію закордонного паспорта (за наявності).
3. Копію ідентифікаційного коду (за наявності).
4. Копію свідоцтва про зміну прізвищ а (за необхідності).
5. Архівну довідку.
6. Копію академічної довідки (за наявності).
7. Згоду на обробку персональних даних.

(дата) (підпис) (Власне ім 'я ПРІЗВИЩЕ)
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Ректору
Житомирського державного університету 
імені Івана Франка 
проф. Киричук Галині 
відрахованого здобувана вищ ої освіти 
_____________________________________року

Додаток 23

(спеціальність /  напрям підготовки)

(денна/ заочна форма навчання.)

(Прізвище, ім 'я, по батькові (за наявності), дата народження)

Серія (за наявності), номер, коли і ким видано 
документ, що посвідчує особу та 
громадянство України, або документ, що 
посвідчує особу та підтверджує її спеціальний 
статус. Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (за наявності)

М ісце проживання:

Контактний телефон:

Заява

Прошу Вас видати мені дублікат академічної довідки 
__________________________________________ видану

(бакалавра/ спеціаліста/ магістра) (найменування закладу на момент закінчення)
у зв ’язку із її пошкодженням, що призвело до порушення цілісності інформації.

Д о  заяви додаю:
1. Копію паспорта (1 ,2  сторінки) або Ш  картки.
2. Копію закордонного паспорта (за наявності).
3. Копію ідентифікаційного коду (за наявності).
4. Копію свідоцтва про зміну прізвищ а (за необхідності).
5. Архівну довідку.
6. Оригінал академічної довідки.
7. Згоду на обробку персональних даних.

(дата) (підпис) (Власне ім 'я ПРІЗВИЩЕ)
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Ректору
Ж итомирського державного університету 
імені Івана Франка 
проф. Киричук Галині 
відрахованого здобувана вищ ої освіти 
______________________________________року

Додаток 24

(спеціальність /нетрям підготовки)

(денна/ заочна форма навчання.)

(Прізвище, ім 'я, по батькові (за наявності), дата народження)

Серія (за наявності), номер, коли і ким видано 
документ, що посвідчує особу та 
громадянство України, або документ, що 
посвідчує особу та підтверджує її спеціальний 
статус. Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (за наявності)

М ісце проживання:

Контактний телефон:

Заява

Прошу Вас видати мені дублікат академічної довідки 
____________ ______________________ ______ видану _______________________________________

(бакалавра/ спеціаліста/ магістра) (найменування закладу на момент закінчення)
у зв’язку з помилкою в інформації, що в ній відтворена.

Д о  заяви додаю:
1. Копію паспорта (1, 2 сторінки) або Ш  картки.
2. Копію закордонного паспорта (за наявності).
3. Копію ідентифікаційного коду (за наявності).
4. Копію свідоцтва про зміну прізвища (за необхідності).
5. Оригінал академічної довідки.
6. Архівну довідку.
7. Згоду на обробку персональних даних.

(дата) (підпис) (Власне ім 'я ПРІЗВИЩЕ)
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Ректору
Ж итомирського державного університету 
імені Івана Франка 
проф. Киричук Галині 
відрахованого здобувана вищ ої освіти 
_____________________________________ „року

Додаток 25

(спеціальність /напрям підготовки)

(денна/ заочна форма навчання.)

(Прізвище, ім 'я, по батькові (за наявності), дата народження)

Серія (за наявності), номер, коли і ким видано 
документ, що посвідчує особу та 
громадянство України, або документ, що 
посвідчує особу та підтверджує її спеціальний 
статус. Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (за наявності)

М ісце проживання:

Контактний телефон:

Заява

Прошу Вас видати мені дублікат академічної довідки 
_________________________________________ видану _______________________________________

(бакалавра/ спеціаліста/ магістра) (найменування закладу на момент закінчення)
у зв’язку з її невідповідністю формі (зразку), встановленій на дату її видачі.

Д о  заяви додаю:
1. Копію паспорта (1 ,2  сторінки) або Ш  картки.
2. Копію закордонного паспорта (за наявності).
3. Копію ідентифікаційного коду (за наявності).
4. Копію свідоцтва про зміну прізвища (за необхідності).
5. Оригінал академічної довідки.
6. Архівну довідку.
7. Згоду на обробку персональних даних.

(дата) (підпис) (Власне ім 'я ПРІЗВИЩЕ)
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Ректору
Ж итомирського державного університету 
імені Івана Франка 
проф. Киричук Галині 
відрахованого здобувана вищ ої освіти 
_____________________________________ року

Додаток 26

(спеціальність /  напрям підготовки)

(денна/ заочна форма навчання.)

(Прізвище, ім 'я. по батькові (за наявності), дата народження)

Серія (за наявності), номер, коли і ким видано 
документ, що посвідчує особу та 
громадянство України, або документ, що 
посвідчує особу та підтверджує її спеціальний 
статус. Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (за наявності)

Місце проживання:

Контактний телефон:

Заява

Прошу Вас видати мені дублікат 
___  _______________ ___________видану ___

академічної довідки

(бакалавра/ спеціаліста/ магістра)
у зв’язку із_____

(найменування закладу на момент закінчення)

(зміною прізвища, імені, по батькові зміною (корекцією) статевої належності)

Д о  заяви додаю:
1. Копію паспорта (1 ,2  сторінки) або ГО картки.
2. Копію закордонного паспорта (за наявності).
3. Копію ідентифікаційного коду (за наявності).
4. Копію медичного свідоцтва про зміну (корекцію) статевої належності.
5. Копію документу органу реєстрації актів цивільного стану про зміну прізвища, імені, 

по батькові.
6. Оригінал академічної довідки.
7. Архівну довідку.
8. Згоду на обробку персональних даних.

(дата) (підпис) (Власне ім ’я ПРІЗВИЩЕ)
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Ректору
Ж итомирського державного університету 
імені Івана Франка 
проф. Киричук Галині 
відрахованого здобувана вищ ої освіти 
______________________________________року

Додаток 27

(спеціальність /  напрям підготовки)

(денна/ заочна форма навчання.)

(Прізвище, ім 'я, по батькові (за наявності), дата народження)

Серія (за наявності), номер, коли і ким видано 
документ, що посвідчує особу та 
громадянство України, або документ, що 
посвідчує особу та підтверджує її спеціальний 
статус. Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (за наявності)

М ісце проживання:

Контактний телефон:

Заява

Прошу Вас видати мені дублікат академічної довідки 
__________________________________________видану _______________________________________

(бакалавра/ спеціаліста/ магістра) (найменування закладу на момент закінчення)
у зв’язку з неможливістю встановити інформацію, що необхідна, зокрема, для ї ї  підготовки 
до міжнародного обігу, проставлення апостиля та/ або ї ї  легалізації через

(втрату, знищення, недоступність архіву Університету)

Д о  заяви додаю:
1. Копію паспорта (1 ,2  сторінки) або ГО картки.
2. Копію закордонного паспорта (за наявності).
3. Копію ідентифікаційного коду (за наявності).
4. Копію свідоцтва про зміну прізвищ а (за необхідності).
5. Оригінал академічної довідки.
6. Архівну довідку.
7. Згоду на обробку персональних даних.

(дата) (підпис) (Власне ім 'я ПРІЗВИЩЕ)
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АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТУ

м
прим.

Куди передано 
(підрозділ)

Д ат а
передачі

Власне ім ’я, 
ПРІЗВИЩ Е

Підпис
отримувача Примітки

1. Навчально-науковий 
інститут педагогіки 14.04.2022 Валентина ТАНСЬКА

2.
Навчально-науковий 
інститут філології та 

журналістики

14.04.2022 Олексій
БАШМАНІВСЬКИЙ £7  у

3.
Навчально-науковий 

інститут іноземної 
філології

14.04.2022 Марина
ПОЛХОВСЬКА V

4.
Фізико-

математичний
факультет

14.04.2022 Анатолій /  
ФРАНОВСЬКИЙ (ч

/ І У
д

5. Історичний
факультет

14.04.2022 Олександр
ЖУКОВСЬКИЙ Ы /

щ / ^

6. Природничий
факультет

14.04.2022 Руслана РОМАНЮК у 7 ‘г Г і
7.

Соціально-
психологічний

факультет

14.04.2022
Ірина ТИЧИНА і \ ) /

8. Факультет фізичного 
виховання і спорту

14.04.2022 Тамара КУТЕК ^ ш  л -

9. Навчальний відділ 14.04.2022 Ігор ВЕРБОВСЬКИЙ

10. Навчально- 
методичний відділ

14.04.2022 Тетяна ВАЩЕНКО

11. Відділ аспірантури 
та докторантури

14.04.2022 Інеса НОВІЦЬКА

12. Відділ моніторингу 
якості освіти

14.04.2022 Дарина
САМБОРСЬКА

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№

пор.
Власне ім ’я, 
ПРІЗВИЩЕ

Підпис
ознайомленої особи

Дата
ознайомлення Примітки

1. Валентина ТАНСЬКА 14.04.2022

2. Олексій
БАШМАНІВСЬКИЙ

14.04.2022

3. Марина ПОЛХОВСЬКА 14.04.2022

4. Анатолій ФРАНОВСЬКИЙ 14.04.2022

5. Олександр ЖУКОВСЬКИЙ У ----- ^ 14.04.2022

6. Руслана РОМАНЮК /ЇМ*/' І у /  14.04.2022

7. Ірина ТИЧИНА 14.04.2022

8. Тамара КУТЕК 14.04.2022

9. Ігор ВЕРБОВСЬКИЙ 14.04.2022

10. Тетяна ВАЩЕНКО 14.04.2022

11. Інеса НОВІЦЬКА 14.04.2022

12. Дарина САМБОРСЬКА / 14.04.2022

13. Олександр КРИВОНОС 14.04.2022

14. Сергій ГАВРИЛОВСЬКИЙ
3____А ________

14.04.2022

15. Людмила ЛИСЮК 14.04.2022

16. Лариса ШЕВЧУК с 14.04.2022

17. а і

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
ЗО.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
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АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

N е
зміни

№  листа (сторінки/пункти) Підпис
особи,

яка
внесла
зміну

Д ат а
внесення

зміни

Дат а
введення

зміниЗміненого Заміненого Нового
Анульов

аного

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ї с и
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
ЗО.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
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АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ

Власне ім ’я, 
ПРІЗВИЩЕ

Дата
ревізії Підпис Висновок щодо 

адекватності
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
2271
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
ЗО.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.


