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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту». 

1.2. Цим Положення встановлюється процедура заповнення, видачі та обліку 

документів про освіту (далі – Документ), що виготовляються  друкарським  

способом, перелік і зразки яких затверджені Постановою Кабінету Міністрів 

України від 9 вересня 2020 р. № 811 «Про документи про вищу освіту (наукові 

ступені)» та наказом Міністерства освіти та науки України від 29.12.2020 р. № 

1571 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та 

додатка до них, зразка академічної довідки» і видаються Ковельським фаховим 

медичним коледжем (далі – Коледж). 

1.3. Положення поширюється на: 

- диплом молодшого спеціаліста; 

- диплом молодшого спеціаліста з відзнакою; 

- диплом фахового молодшого бакалавра; 

- диплом фахового молодшого бакалавра з відзнакою; 

- академічну довідку; 

- студентський квиток. 

1.4. Документи про освіту мають статус: 

а) первинний - документ, що виготовляється вперше; 

б) дублікат - документ, що виготовляється повторно через втрату або значне  

пошкодження; 

в) виправлений - документ, що виготовляється повторно через наявність 

помилок у первинному документі. 

1.5. 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»; 

1.6. Бланки документів про освіту, зазначені в п. 1.3., виготовляються  у 

відповідності до наказу Міністерства освіти та науки України від  29.12.2020 р. 

№ 1571 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) 

та додатка до них, зразка академічної довідки». 

1.7. Додаток до диплома про освіту без диплома не дійсний. 

1.8. Замовлення  на виготовлення дипломів про освіту формується в Єдиній 

державній електронній базі з питань освіти та завіряється електронними 

підписами відповідальної особи (за замовлкення), директора Коледжу та 

печаткою коледжу. 

1.9. Дипломи та додатки до диплома про освіту містять оригінали підпису 

директора Коледжу (або уповноваженої особи) та печатки Коледжу. 

2. ЗАПОВНЕННЯ БЛАНКУ ДИПЛОМА ТА ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА 

ПРО ОСВІТУ 

2.1. Заповнення бланків дипломів та додатків до них про освіту здійснюється 

відповідальними особами, які призначені наказом директора Коледжу. 

2.2. Друк інформації відбувається з використанням спеціалізованого 

програмного забезпечення. 

2.3. Бланк диплома та додатку до диплома про освіту європейського зразка 

(Diplомa Supplement) заповнюється двома мовами (українською та 

англійською). 

2.4. Відповідальність за достовірність інформації, що друкується в дипломі та 

додатках до диплома про освіту, формулювання щодо змісту і результатів 

навчання за кожною програмою/спеціальністю українською та англійською 

мовами несуть відповідальні особи. 

3. ЗАМОВЛЕННЯ БЛАНКА ДИПЛОМА ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА ПРО 

ОСВІТУ 

3.1. Для своєчасного друкування бланків дипломів та додатків до них  

адміністратор  Єдиної державної електронної бази з питань освіти готує  і подає 

до навчальної частини попереднє замовлення на документи не пізніше як за 20 

календарних  днів поточного року до видачі дипломів та додатків до них. 



 

 

3.2. Для своєчасної видачі дипломів відповідальні особи не пізніше як за три 

тижні до випуску готують заявку ЄДЕБО для отримання інформації відповідно 

до загальнодержавного реєстру номерів дипломів про освіту. 

3.3. Бухгалтерія Коледжу укладає договір про виготовлення дипломів про освіту 

та додатків до дипломів. 

4. ВИДАЧА ТА ОБЛІК БЛАНКА ДИПЛОМА ТА ДОДАТКА ДО 

ДИПЛОМА ПРО ОСВІТУ 

4.1. Диплом про освіту видається випускникам Коледжу, які були атестовані 

екзаменаційною комісією. На підставі рішення екзаменаційної комісії диплом і 

додаток до диплома про освіту видається не пізніше ніж через 10 днів після дати 

завершення навчання. 

4.2. Для отримання диплома випускник зобов'язаний подати заповнений 

обхідний лист. 

4.3. Для обліку і видачі дипломів використовується журнал реєстрації дипломів, 

сторінки якого нумеруються, прошиваються та скріплюються підписом 

директора та печаткою. 

4.4. До журналу реєстрації виданих дипломів  заносяться такі дані: 

 порядковий реєстраційний номер; 

 прізвище, ім'я особи, якій видано диплом; 

 спеціальність; 

 присвоєна кваліфікація; 

 дата і номер протоколу екзаменаційної комісії; 

 відмітка про диплом з відзнакою; 

 серія і номер диплому; 

 дата видачі диплома про освіту; 

 особистий підпис випускника про отримання диплома; 

 підпис директора Коледжу. 

4.5. Навчальна частина несе відповідальність за правильність видачі дипломів і 

додатків до них, за зберігання документів та книг їх реєстрації відповідно до 

чинного законодавства. 

4.6. Формування і друк додатка до диплома про освіту здійснюється лише після 

верифікації даних на видачу дипломів (зведена відомість студентів додаються 

оцінки). 

 



 

 

5. ДУБЛІКАТ ДОКУМЕНТА ПРО ОСВІТУ 

5.1. Дублікати диплома, додатка до диплома про освіту, студентського квитка 

видаються: 

- у разі втрати їх оригіналів, а також пошкодження, які призвели до порушення 

їх цілісності чи до знищення усіх або більшості реквізитів, відсутність яких 

унеможливлює встановлення власника Документа; 

- у разі, якщо первинний Документ містив помилку в прізвищі, імені, по 

батькові власника. 

5.2. Дублікат диплома, додатка до диплома про освіту, студентського квитка 

видається за письмовою заявою власника Документа. У заяві зазначають 

причину втрати або пошкодження документа. 

5.3. Прізвище, ім'я та по-батькові, дата народження; місце проживання; 

телефон; найменування документа, який втрачено або пошкоджено; вказується 

дата закінчення Коледжу, інші відомості, якщо власник документа вважає їх 

суттєвими для видачі дубліката. 

5.4. До заяви додаються: 

- копія втраченого документа про освіту (за наявності); 

- оголошення в друкованих засобах масової інформації за місцем проживання 

власника документа про освіту, в якому повинно бути зазначено таке: назва 

документа про освіту, його серія та номер, дата видачі, на чиє ім'я виданий, 

яким навчальним закладом, про визнання його недійсним (у разі  викрадення 

або вчинення інших злочинних дій, що призвели до втрати диплома або 

студентського квитка); 

- копія платіжного документа про оплату витрат на виготовлення дубліката 

документа про освіту (у разі його втрати або пошкодження з вини власника 

документа). 

5.5. Після візування заяви формується наказ про видачу дублікату документа. 

5.6. Виготовлення дубліката здійснюється протягом 20 робочих днів з дня 

звернення власника втраченого чи пошкодженого документа та подання  ним 

усіх необхідних документів. 

5.7. Відомості про видачу дубліката диплома та додатка до диплома про освіту 

вносяться до книги обліку виданих дублікатів дипломів коледжу із зазначенням 



 

 

серії і номера документа з поміткою «Дублікат», а копія диплома вкладається до 

архівної особової справи випускника; 

5.8. У разі необхідності цю інформацію вносять до бази ЄДЕБО. 

5.9. Покриття витрат на повторне виготовлення несе заявник. Вартість 

виготовлення дубліката документа встановлюється відповідно до специфікації 

договору, укладеного у поточному році з підприємством, що виготовляє 

документи про освіту. 

6. ВИДАЧАТА ОБЛІК  АКАДЕМІЧНИХ ДОВІДОК 

6.1. Студенту, який відрахований із Коледжу до завершення навчання видається 

академічна довідка встановленого зразка, що містить інформацію про 

результати навчання, назви освітніх компонентів, отримані оцінки і здобуту 

кількість кредитів ЄКТС. 

6.2. На підставі наказів про відрахування відповідальні особи надають 

інформацію щодо формування змісту академічної довідки, про що проводиться 

запис в Журналі видачі та обліку бланків академічних довідок за відповідними 

реєстраційними номерами. 

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

довідка, до якої вноситься інформація щодо результатів навчання, одержаних 

ним під час навчання в усіх закладах освіти. Секретар навчальної частини 

вносить до академічної довідки перелік освітніх компонентів, складених в 

Коледжі, результати навчання, отримані в інших закладах освіти та вказують 

назви цих закладів освіти. 

6.4. Студентам, які відраховані з першого курсу і не складали екзамени і 

дифзаліки видається академічна довідка з записом, що студент заліків та 

екзаменів не складав. 

6.5. Реєстрація виданих академічних довідок проводиться в журналах реєстрації. 

 До журналу вносяться такі дані: 

 порядковий номер проведеного запису, який надалі є реєстраційним 

номером академічної довідки; 

 прізвище, ім'я особи, яка одержала академічну довідку; 

 назва освітнього ступеня, спеціальності, спеціалізації, освітньої програми 

за якою навчалась відрахована особа, яка отримує академічну довідку; 

 курс навчання, з якого відраховано дану особу; 

 дата і номер наказу про відрахування; 



 

 

 дата видачі; 

 підпис особи, про отримання академічної довідк; 

 підпис директора Коледжу.  

6.6. Академічна довідка містить оригінали підпису керівника закладу освіти та 

печатки коледжу. 

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

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) або пошкодження академічної 

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

видається дублікат з поміткою «Дублікат/Duplicate» в правому верхньому куті 

першої сторінки академічної довідки та проводиться запис у журналі реєстрації 

видачі академічних довідок з приміткою «Дублікат». 

7. ДИЗАЙН ДИПЛОМА ПРО ОСВІТУ 

Диплом молодшого спеціаліста, що за наповненням відповідає формі диплома 

фахового молодшого бакалавра 

Розмір А6 (105х148 ±2 мм) 

 

Матеріал Teslin SP-1400 

 

Колірність 4+4 

 

Наявність печатки, підпису 

 

Друкуються, згідно з наданим зразкам 

(синього кольору) 

Печатка - вписана в квадрат 40×40 мм 

Підпис - вписаний в прямокутник 30×22 мм 

 

Логотип Відсутній 

 

Захист  Гільйошна антисканерна сітка з перемінною 

геометрією, товщина лінії якої складає не 

більше 160 мкм  

- Мікротекст з висотою літери не більше 

600 мкм 

 

 

 



 

 



 

 

8. ДИЗАЙН ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА ПРО ОСВІТУ 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

Національної рамки кваліфікацій, яка включає опис 

кваліфікаційних рівнів та рівнів/ступенів системи освіти 

України і гармонізована з Європейською рамкою 

кваліфікацій для навчання впродовж життя та Рамкою 

кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. 

Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється на 

початковому рівні вищої освіти (короткий цикл), першому 

(бакалаврському) рівні, другому (магістерському) рівні та 

третьому (освітньо-науковому /освітньо-творчому) рівні та 

завершується присудженням ступенів вищої освіти: 

молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії / 

доктор мистецтва. 

Qualifications Framework for lifelong learning and the Framework 

for Qualifications of the European Higher Education Area.  

Preparation in the higher education system is carried out at the 

initial level (short cycle) of higher education, first (bachelor's) 

level, second (master's) level, and third (educational-scientific / 

educational-fine arts) level leading to awarding a Junior Bachelor’s 

Degree, a Bachelor’s Degree, a Master’s Degree, and Doctor of 

Philosophy Degree / Doctor of Fine Arts Degree respectively. 

  

Останній прийом на здобуття вищої освіти за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 

проводився у 2019 році. Диплом про вищу освіту за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста  

після  набрання чинності Закону України «Про вищу 

освіту»                   06 вересня 2014 року прирівнюється 

до диплома про вищу освіту за освітньо-професійним 

ступенем молодшого бакалавра. Особи, які розпочали 

навчання за програмою підготовки молодшого 

спеціаліста до 2019 року включно, у разі успішного 

завершення навчання отримують диплом молодшого 

спеціаліста, який прирівнюється до диплома молодшого 

бакалавра.  

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 вищу освіту» 06 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 30 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.   

The last admission for the educational-qualification level of Junior 

Specialist was held in 2019. After the Law of Ukraine ‘On Higher 

Education’ entered into force on 06 September 2014, a Diploma of 

Junior Specialist is equated to a Junior Bachelor’s Degree of higher 

education. Students who have enrolled into a Junior Specialist 

educational programme until 2019 inclusive will obtain a Diploma of 

Junior Specialist that is equated to the Diploma of Junior Bachelor 

upon successful completion of studies.  

 

 

 

 

The last admission for the educational-qualification level of Specialist 

was held in 2016. After the Law of Ukraine ‘On Higher Education’ 

entered into force on 06 September 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’ entered into force 

on 06 September 2014, the scientific degree of Candidate of Sciences 

is equated to the scientific degree of Doctor of Philosophy. 

In order to provide, recognize, validate qualifications and educational 

components, as well as promote academic mobility of higher 

education students, the higher education system of Ukraine makes use 

of the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). 

One ECTS credit equals 30 working hours. 

The detailed information is provided in paragraphs 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 

8.4.4, 4.5, 8.4.6 respectively. Table 1 provides a synoptic summary. 

8.3 Ліцензування освітньої діяльності та акредитація 

освітніх програм. 

8.3 Licensing of education activities and accreditation of educational 

programmes.  



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

9. ДИЗАЙН АКАДЕМІЧНОЇ ДОВІДКИ 

 



 

 

 

 



 

 

 


