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1. Загальні положення 

1.1. Цим Положенням  встановлюється  процедура  замовлення,  друку,  

видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка, що 

виготовляються друкарським способом, перелік i зразки яких затверджені 

відповідними нормативними документами i видаються Комунальним вищим 

навчальним закладом «Ковельський медичний коледж» 

1.2.Дане Положення розроблене відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» (від 01.07.2014p. №1556-VII) з урахуванням Постанови Кабінету 

Міністрів Украіни №193 від 31.03.2015p. «Про документи про вищу освіту 

державного зразка» i на виконання наказу Міністерства вищу освіту 

державного зразка та додатків до  них,  зразка  академічноі  довідки»  з 

урахуванням наказу Міністерства освіти i науки України №249 від  

06.03.2015p.освіти i науки України у редакції Наказу МОН № 1280 від 

25.10.2016р. №525 від 12.05.20l5p. «Про затвердження форм документів про 

«Про затвердження Порядку надання доступу фізичним та юридичним особам 

до Реєстру документів про вищу освіту та Порядку замовлення на створення 

інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку 

документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань 

освіти» (із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки 

№701 від 22.06.2016), Постанови Кабінету Міністрів України №55 від 27 січня 

2010p., наказу Міністерства освіти i науки України №655 від 28.05.20l4p. «Про 

затвердження Порядку замовлення та видачі документів про вищу освіту 

державного  зразка та додатків до них випускникам BH3, розташованих на 

тимчасово окупованій        території України, у 2014 році». 

1.3.Документ документ про вищу освіту - інформація (у тому числі персональні 

дані), сформована в Єдиній державній електронній базі з питань освіти 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, та відтворена на 

матеріальному носії поліграфічним способом про здобуті особою ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти, спеціальність та спеціалізацію (у 



деяких випадках - напрям підготовки, освітню програму, професійну 

кваліфікацію); 

1.4. Додаток до документа про вищу освіту - інформація (у тому числі персональні 

дані) щодо отриманої кваліфікації, відтворена на матеріальному носії, яка є 

невід’ємною частиною документа про вищу освіту та містить опис характеру, рівня, 

контексту, змісту і статусу навчання, яке було здійснено та завершено учасником 

освітнього процесу;Замовлення на створення інформації, що відтворюється в 

документах про вищу освіту та додатках до них — електронний документ (далі 

Замовлення), сформований Коледжем в ЄДЕБО в межах ліцензованого обсягу на 

основі верифікованих даних та збережений у ЄДЕБО. 

1.5.Документи про вищу освіту державного зразка замовляються i видаються 

випускникам Коледжу, які виконали у повному обсязі навчальний план i були 

атестовані екзаменаційною комісією. 

1.6. У дипломах про вищу освіту (документах про наукові ступені) державного 

зразка та додатках до них, академічній довідці прізвище, ім’я та по батькові 

громадянина України українською мовою пишеться за зразком запису в документі, 

що посвідчує особу громадянина України. 

1.7. Перелік документів про вищу освіту, що видаються Коледжем: 

- диплом молодшого спеціаліста з відзнакою; 

- диплом молодшого спеціаліста. 

1.8. Документи  про вищу освіту (далі —  Документи) мають  статус: 

- первинний — Документ, який виготовляється i видається вперше; 

- дублікат — Документ, про вищу освіту та додатка. до нього виготовляються 

вищим навчальним закладом (відокремленим структурним підрозділом) у разі 

втрати, викрадення, знищення тощо. 

1.9. Дипломи з відзнакою видаються випускникам, якщо: 

- отримав підсумкові оцінки «відмінно» з не менше ніж 75 відсотків усіх 

навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним 

планом, а з решти навчальних дисциплін та індивідуальних завдань – оцінки 

«добре»;  

- склав державні іспити (теоретичну (ліцензійний іспит Крок М) і 



практичну частини) з оцінками «відмінно»;  

- захистив переддипломну практику на оцінку «відмінно»; 

1.10. Бланки Документів про вищу освіту, зазначені в п.1.7. цього Положения, 

замовляються адміністрацією Коледжу та виготовляються у відповідності до 

технічного  опису,  затвердженого  Педагогічною  радою   Коледжу  на  

поліграфічному підприємстві у приблизній кількості до очікуваних випусків на 

календарний рік, з урахуванням відсотку на видачу повторних документів, 

дублікатів  та кількості  Документів,  зіпсованих  при оформленні. 

1.11.Бланки Документів передаються матеріально-відповідальним особам 

відділу кадрів Коледжу у кількості, яка відповідає Замовленням. 

        1.12. Відповідальність за повноту, достовірність та актуальність інформаціії, що               

друкується в Документах та даних, внесених до ЄДЕБО несуть: 

- заступника  директора  з навчальної роботи; 

- завідуючі відділень; 

- відповідальний за реєстрацію в  ЄДЕБО. 

         1.13.Замовлення, контроль по видачі та облік академічних довідок, покладені 

на заввідділень. 

1.14.Бланки документів про вищу освіту (науковий ступінь) державного зразка та 

додатків до них, академічної довідки не ламінуються. Додаток до дипломів містить 

оригінали підпису директора, голови державної екзаменаційної комісії та печатки 

Коледжу. Підпис керівника або іншої уповноваженої особи вищого навчального 

закладу (наукової установи) засвідчується відбитком гербової (у разі наявності) 

печатки. 

1.15.Зазначаються фактична посада, ініціали (ініціал імені), прізвище особи, яка 

підписала документ про вищу освіту (науковий ступінь) або додаток до нього. Не 

допускається під час підписання документів про вищу освіту (науковий ступінь) 

державного зразка та додатків до них, академічної довідки ставити прийменник 

«За» чи правобічну похилу риску перед найменуванням посади. Додавання до 

найменування посади керівника слів «Виконуючий обов'язки» або «В.о.» 

здійснюється у разі заміщення керівника за наказом (розпорядженням). 

1.16. Академічні довідки скріплюються оригінальними підписами директора 



Коледжу. 

2. Замовлення  документів  про  вищу освіту 

2.1. Підставою для створення (формування) Замовлення є інформація про особу (у 

тому числі персональні дані: серія та номер документа, що посвідчує особу і 

громадянство; 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, якщо особа є платником податків) та її 

навчання на відповідному рівні вищої освіти, що міститься в ЄДЕБО. 

2.2. Попередні Замовлення формуються відповідальними працівниками за 

реєстрацію в ЄДЕБО в електронній формі не  раніше  ніж  за  тридцять календарних 

днів до здобуття студентами ступеня вищої освіти, роздруковуються для остаточної 

перевірки даних та подаються за підписом директора перед початком роботи 

державної екзаменаційної комісії. Разом із Замовленнями подаються, за підписом 

директора, списки  претендентів  на дипломи з відзнакою (п.1 . 10). 

2.3.Оригінали відправлених замовлень зберігаються у відділі кадрів. 

2.4. Технічний адміністратор ЄДЕБО протягом п’яти робочих днів з дня створення 

Замовлення в ЄДЕБО забезпечує його  оброблення,  результатом якого  є  створення,   

присвоєння   та  передача  Коледжу  в  електронній   формі реєстраційних номерів 

Дипломів, які є унікальними (власними) номерами Дипломів i є  ідентифікаторами  

документів  про  вищу  освіту  у Реєстрі документів ЄДЕБО та складаються із cepiї 

(літери та двох цифр) та порядкового номера із шести  цифр. 

3. Заповнення та друк документів про вищу освіту 

3.1. Написання прізвища та імені громадянина України англійською мовою має бути 

узгоджене з ним до моменту замовлення на створення інформації, що відтворюється 

в документах про вищу освіту (науковий ступінь), в ЄДЕБО. 

3.2.Після одержання реєстраційних номерів Дипломів з ЄДЕБО відповідальні особи 

вносять їx до Документів, перевіряють i друкують  на  відповідних бланках в 

Коледжі, при цьому номер Додатка повинен відповідати ідентифікатору навчання в 

ЄДЕБО. Готові документи скріплюються підписом директора i печаткою Коледжу. 

3.3.Koпії Дипломів та Додатків, завірені підписом директора та печаткою, 



вкладаються  до відповідних  особових  справ випускників. 

4. Видача та облік документів про вищу освіту 

4.1. Документи про вищу освіту видаються випускникам Коледжу по наказу 

директора за рішенням державної екзаменаційної комісії. 

4.2.Працівниками обов’язково формуються журнали видачі документів в 

ЄДЕБО (для обліку використання номерів Дипломів, які генеровані в ЄДЕБО). 

Інформація про документ про вищу освіту, що міститься в ЄДЕБО, у тому числі 

в Реєстрі, отримує статус «Анульовано» з моменту опрацювання Технічним 

адміністратором ЄДЕБО створеного (сформованого) відповідальною особою 

вищого навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу) 

Замовлення на анулювання інформації про документ про вищу освіту, що 

міститься в ЄДЕБО, у тому числі реєстраційного номера документа про вищу 

освіту, що створений (сформований) в ЄДЕБО. 

4.3.Замовлення на анулювання інформації про документ про вищу освіту, що 

міститься в ЄДЕБО, у тому числі в Реєстрі, створюється (формується) та 

вноситься відповідальною особою вищого навчального закладу (відокремленого 

структурного підрозділу) в ЄДЕБО, якщо: 

1) набрало законної сили рішення суду про анулювання документа про вищу 

освіту; 

2) особа не пройшла атестацію здобувачів; 

3) особа не отримала документ про вищу освіту протягом одного року з дати 

видачі, вказаної в документі; 

4) особа не отримала документ про вищу освіту у вищому навчальному закладі, 

що реорганізується шляхом приєднання, злиття чи ліквідації; 

5) особа одержує дублікат документа про вищу освіту відповідно до підпунктів 

1-6 пункту 5 цього Порядку. 

4.4.Документи про вищу освіту, які отримали статус «Анульовано», крім 

втрачених (загублених, знищених тощо), інформація про які міститься в ЄДЕБО, 

у тому числі в Реєстрі, протягом трьох робочих днів підлягають знищенню 

комісією у складі не менше трьох штатних працівників вищого навчального 

закладу, у тому числі відповідальною особою вищого навчального закладу 



(відокремленого структурного підрозділу), яка складає акт про знищення 

документів про вищу освіту, що затверджується керівником вищого навчального 

закладу, та в цей же строк завантажується в ЄДЕБО відповідальною особою 

вищого навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу). 

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

журналу зазначається, рівень освіти та дата випуску. 

4.6.Для видачі та обліку Дипломів на відділеннях використовуються сформовані 

в ЄДЕБО журнали реєстрації виданих дипломів, роздруковані в альбомному 

форматі A4, сторінки яких нумеруються, прошиваються та скріплюються 

підписами директора. 

4.7.Оформлення по заяві, видачу та облік Додатків, зазначених забезпечує секретар 

навчальної частини. Для реєстраціі зазначених Додатків, виданих замовникам, 

використовуються журнали видачі та обліку дублікатів, в яких робиться примітка 

про первинну видачу за бажанням. 

4.8.Відповідальність за видачу Документів несуть завідуючі відділень та відділ 

кадрів. 

4.9.В кінці календарного року завідуючі відділень здають журнали реєстрації 

дипломів, оформлених належним чином, для переплетення, а матеріально- 

відповідальні особи, які отримували бланки Документів подають звіти про їx 

використання. 

4.10.Переплетені журнали реєстрації дипломів зберігаються у відділі кадрів 

протягом двох наступних років, після чого передаються в архів Коледжу для 

подальшого зберігання. 

5. Видача та облік дублікатів 

5.1. Дублікати документа про вищу освіту та додатка до нього виготовляються 

вищим навчальним закладом (відокремленим структурним підрозділом) у разі: 

1) втрати, викрадення, знищення тощо документа; 

2) пошкодження документа, що призвело до порушення цілісності інформації; 

3) неможливості встановити додаткову інформацію про первинний документ про 

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

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



недоступність архівів; 

4) наявності помилок у документі; 

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

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

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

в документі; 

8) неотримання особою документа у вищому навчальному закладі, що 

реорганізується шляхом приєднання, злиття чи ліквідації.  

5.2. У дублікатах документа про вищу освіту та додатка до нього відтворюється 

вся інформація про документ про вищу освіту, що містилась у первинному 

документі про вищу освіту, сформована в ЄДЕБО згідно з Переліком на підставі 

Замовлення вищого навчального закладу (відокремленого структурного 

підрозділу), якщо інше не передбачено цим Порядком. У дублікаті документа 

про вищу освіту та додатка до нього, що виготовляється відповідно до п.5.1. 

підпунктів 3-6, відтворюється оновлена інформація. 

5.3. Дублікати документа про вищу освіту та додатка до нього виготовляються та 

видаються за письмовою заявою особи, на ім’я якої було видано документ про 

вищу освіту, що подається нею особисто або через уповноваженого представника 

до вищого навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу), що 

видав документ про освіту. Якщо вищий навчальний заклад, що видав документ, 

реорганізовано шляхом приєднання, злиття чи ліквідації, заява подається його 

правонаступнику. 

5.4. У разі відсутності правонаступника вищого навчального закладу та у 

випадку, коли вищий навчальний заклад не проводить освітню діяльність 

(анульовано ліцензію на здійснення освітньої діяльності, вищий навчальний 

заклад не переміщений з тимчасово окупованої території України або з 

населеного пункту, визначеного Переліком населених пунктів, на території яких 

органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, наведеним 

у додатку 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 

року № 1085-р (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 

грудня 2015 року № 1276-р)), заява подається до Міністерства освіти і науки 



України, яке визначає вищий навчальний заклад, що видає особі дублікат 

документа про вищу освіту та додаток до нього. 

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

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

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

вищу освіту; найменування вищого навчального закладу (відокремленого 

структурного підрозділу) та дата його закінчення; назва документа, дублікат 

якого замовляється; причина замовлення дубліката відповідно до підпунктів 1-8 

пункту 5.1.; інші відомості, які особа, на ім’я якої було видано документ про 

вищу освіту, вважає суттєвими для отримання дубліката; згода на обробку 

персональних даних від особи, на ім’я якої замовляється дублікат. У разі 

замовлення дубліката відповідно до підпунктів 2-6 пункту 5.1. до заяви додається 

оригінал документа, дублікат якого необхідно виготовити. 

5.6.Відповідальна особа вищого навчального закладу (відокремленого 

структурного підрозділу), до якого надійшла заява про видачу дублікатів 

документа про вищу освіту та додатка до нього, протягом трьох робочих днів: 

- у разі необхідності уточнення або виявлення помилок в інформації, що 

міститься в ЄДЕБО, вносить уточнення та виправляє помилки, підтверджуючи 

відповідними документами, скановані копії яких завантажуються та зберігаються 

в ЄДЕБО; 

- формує та вносить в ЄДЕБО Замовлення на інформацію, що відтворюється в 

дублікаті документа про вищу освіту. 

5.7. Замовлення на інформацію, що відтворюється в дублікаті документа про 

вищу освіту, формується в ЄДЕБО відповідальною особою вищого навчального 

закладу на підставі інформації, яка підтверджує факт видачі документа про вищу 

освіту, що міститься в ЄДЕБО. За відсутності в ЄДЕБО інформації, яка 

підтверджує факт видачі документа про вищу освіту, відповідальна особа вищого 

навчального закладу завантажує в 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 видачі 



документів про вищу освіту (титульної сторінки журналу та сторінки, на якій 

зроблено відповідний запис, що засвідчує факт отримання особою документа про 

вищу освіту) або акт знищення первинного документа про вищу освіту. 

5.8. У разі якщо інформація про факт видачі первинного документа про вищу 

освіту відсутня в ЄДЕБО та недоступні, втрачені, знищені (частково знищені) 

архіви вищого навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу), 

відповідальна особа вищого навчального закладу завантажує в ЄДЕБО скановану 

копію рішення суду про встановлення відповідного юридичного факту здобуття 

особою відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти або 

скановану копію офіційного листа відповідного компетентного органу, у якому 

підтверджено факт проставлення штампа "Apostille" Міністерства освіти і науки 

України або вчинення консульської легалізації, та у разі наявності - скановану 

копію первинного документа про вищу освіту, дублікат якого замовляється. 

5.9. У дублікаті додатка до документа про вищу освіту відтворюється 

інформація, отримана з таких одного або декількох джерел: 

- архів вищого навчального закладу; 

- ЄДЕБО; 

- залікова книжка, у якій міститься інформація про виконання особою освітньої 

програми вищого навчального закладу та проходження атестації; 

- засвідчена в установленому порядку копія первинного додатка до документа 

про вищу освіту, дублікат якого замовляється; 

- офіційний лист відповідного компетентного органу, у якому підтверджено факт 

проставлення штампа "Apostille" або вчинення консульської легалізації, та у разі 

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

якого замовляється. 

5.10. У разі неможливості отримання інформації у додатку до документа про 

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

5.11. У правому верхньому куті дублікатів документа про вищу освіту та додатка 

до нього, виготовлених згідно з підпунктами 1-6 пункту 5.1., вищим навчальним 

закладом (відокремленим структурним підрозділом) проставляється відмітка 

«Дублікат / Duplicate». 



5.12. Дублікати документа про вищу освіту та додатка до нього виготовляються 

за формою (зразком), чинною на дату видачі дубліката. 

5.13.  У дублікатах документа про вищу освіту та додатка до нього відтворюється 

найменування, яке мав вищий навчальний заклад на дату закінчення його 

випускником. При цьому дублікат документа про вищу освіту підписується 

керівником або іншою уповноваженою особою та скріплюється печаткою 

вищого навчального закладу, який створив (сформував) Замовлення, із 

зазначенням дати підпису. 

 5.14. Дублікату документа про вищу освіту присвоюється в ЄДЕБО новий 

реєстраційний номер документа про вищу освіту. 

5.15. Виготовлення та видача дублікатів документів про вищу освіту та додатків 

до них здійснюються вищим навчальним закладом (відокремленим структурним 

підрозділом) протягом двадцяти календарних днів з дати отримання заяви від 

особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту. 

5.16. Інформація про видачу дублікатів документів про вищу освіту вноситься 

вищим навчальним закладом (відокремленим структурним підрозділом) до 

журналу реєстрації виданих документів про вищу освіту. 

5.17.  Додаток до диплома європейського зразка може видаватися за бажанням 

випускникам вищих навчальних закладів, які здобули ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень) бакалавра, спеціаліста, магістра, з метою надання 

інформації, необхідної для об’єктивної оцінки кваліфікації (ступеня) вищої 

освіти, здобутої особою, яка отримала документ про вищу освіту та додаток до 

нього до запровадження додатка до диплома європейського зразка, за умови 

наявності у вищого навчального закладу (його відокремленого структурного 

підрозділу) необхідної для цього інформації.  

5.18. Koпiї Дублікатів про вищу освіту та дублікатів зберігаються в особових 

справах випускників. 

5.19. Покриття витрат на повторне виготовлення Документів та дублікатів несе 

заявник. 

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

паспорта, студентського квитка aбo його представник, на якого оформлена 



нотаріальна довіреність. 

Документ  поштою не пересилається. 

6.Видача та облік академічннх довідок 

6.1.Студенту, який відрахований з Коледжу до завершення навчання за освітньою 

програмою, видається академічна довідка встановленого зразка, що містить 

інформацію про результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки. 

6.2.На підставі наказів про відрахування навчальна частина Коледжу видає бланки 

академічних довідок, про що проводиться запис у Журналі видачі та  обліку бланків 

академічних довідок за реєстраційним номером. 

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

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

закладах  освіти. 

6.4.До академічної довідки не вносяться дисципліни, з яких студент одержав 

незадовільні оцінки. 

6.5.Реєстрація    виданих    академічних    довідок    проводиться    в    журналах 

реєстраціі   видачі   академічних   довідок   по   відповідним   відділенням   (зразок 

журналу  затверджений   наказом  МОН  Украіни   від  02.07.  2015p.  N.705  «Про 

затвердження   форм   документів   із   підготовки   фахівців   у   вищих   навчальних 

закладах»).  До журналу  вносяться  такі дані: 

- порядковий номер проведеного  запису,  який  надалі  є  реєстраційним 

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

(наприклад, 13/16 означає, що запис у журналі реєстрації видачі академічних 

довідок по відповідному відділенні проведено під №13 у 2016 році); 

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

- серія i номер академічноі довідки (реєстраційний номер запису із журналу 

студентського сектору відділу кадрів); 

     -спеціальність, за якою навчалась відрахована особа, яка отримує академічну 

довідку; 

- курс навчання, з якого відраховано дану особу; 

- дата i номер наказу  про відрахування; 

- дата видачі довідки; 



- підпис особи, про отримання академічної довідки. 

6.6.Підписуються академічні довідки відповідно до п.1.16. 

6.7.Академічна довідка (оригінал) видається особисто відрахованій особі, а ї ї  копія 

вкладається до відповідної особової справи. 

6.8.Якщо студент перебуває за межами міста/країни, то отримати академічну 

довідку може його представник за нотаріально завіреним дорученням. Академічні 

довідки поштою не пересилаються. 

6.9.У разі втрати (загублення, знищення) aбo пошкодження академічної довідки, 

особі, на чиє ім’я була видана академічна довідка на підставі заяви видається 

дублікат із поміткою  «Дублікат» у правому верхньому куті пepшoї сторінки 

академічної довідки та проводиться запис у журналі реєстрації видачі академічних 

довідок відповідного відділення з приміткою «Дублікат». 

 





 


