
Рекомендації щодо оформлення 

ДОДАТКУ ДО ДИПЛОМА ПРО ВИЩУ 

ОСВІТУ  

(DIPLOMA SUPPLEMENT) 



Мета запровадження додатку до диплома про вищу 
освіту: 

   З 01.01.2014 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України 
від 4 вересня 2013 р. № 655 «Про внесення змін до до постанови 
Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260», якою 
впроваджується «Додаток до диплома про вищу освіту».  
 
   Також цією постановою скасовується «Додаток до диплома 
європейського зразка». 
 
   Додаток до диплома про вищу освіту надає можливість 
об`єктивної оцінки кваліфікації (ступеня) освіти, здобутої 
випускником вищого навчального закладу. Він містить розширену 
інформацію про отриману кваліфікацію та навчальні досягнення 
випускника, необхідну для забезпечення міжнародної зрозумілості 
та визнання отриманого випускником диплома про вищу освіту.  
 
   Додаток до диплома про вищу освіту видається разом з 
документом про освіту і є невід’ємною його частиною. 



 

Структура додатку 
  
 

I. Інформація про особу, якій видано диплом 
 

II. Інформація про кваліфікацію 
 

III. Інформація про рівень кваліфікації 
 

IV.  Інформація про зміст та результати навчання 
 

V. Інформація про академічні та професійні права 
 

VI. Додаткова інформація 
 

VII. Засвідчення додатка 
 

VIII. Інформація про національну систему  
        вищої освіти 



 

Зразок готового Додатку до диплома 
 
 
 
 
 
 
  



      
   

 
 

 
 



 
 
 



 



 
 



 



 



 

 

 

 

 
 

        



 

 

    

 



 

 

    

 



        

    Для оформлення Додатку до диплома на кожного студента          

необхідно подати наступні документи: 

1) Індивідуальна форма студента; 

2) Форма кваліфікації. 

Ці форми подаються у текстовому редакторі MSWord. 

Шаблони заповнення захищенні паролем і мають редаговані 

та нередаговані поля. 



Заповнення індивідуальної форми 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* синім кольором позначена інформація, яка безпосередньо 

заноситься до додатку 



 



 



 



Приклади типових помилок: 

 Особливу увагу у назвах дипломних робіт слід приділяти 

власним назвам, а також їх перекладу: 

   Приклад назви дипломної роботи: "Удосконалення 

виробничого потенціалу підприємства на основі інновацій (на 

прикладі ТОВ Науково-виробниче підприємство 

«Електропривод ОК», м. Харків)". 

  «Improvement of productive potential of enterprise on the basis of 

innovations (on the example of LTD. the Scientific and production 

enterprise "Electromechanic ОК", Kharkiv)». 

  Доцільний переклад: Scientific-industrial enterprise  

"Electroprylad Ltd", Kharkiv. (офіційний переклад назви 

підприємства) 



17. Детальні відомості про програму: (напр., модулі або навчальні          
компоненти), і отримані особою результати навчання: бали/ оцінки/ години/ 

кредити (Буде додано до п.4.3) 

 



Заповнення форми кваліфікації: 
 



        

     



      Вимоги програми (4.2) 

   14. Програма підготовки включає (4.2) 

   Навести: стислий опис структури програми навчання за певним освітньо-

кваліфікаційним рівнем: видів навчальної роботи студента, контрольних заходів, 

форм державної атестації, виконання (проходження) яких є обов'язковою вимогою 

для присвоєння кваліфікації; 

   При описі структури програми зазначити обсяг (у кредитах ECTS) її компонентів. 

Компоненти програми визначаються в залежності від специфічних особливостей 

напряму, професійного спрямування, спеціальності, спеціалізації (наприклад: 

фундаментальна підготовка та/або підготовка за спеціалізацією; практична 

підготовка; виконання випускної роботи/проекту тощо). 

 

   Розділ "Вимоги програми [4.2]" має містити не більше 70 друкованих рядків, що 

складається з "Програми підготовки включає", "Знання та розуміння", 

"Застосування знань та розумінь", "Формування суджень" на українській та 

англійській відповідно. 



        

     

 



       Приклад заповненого розділу: 

     

 



     

 



       Приклад заповненого розділу: 

     

 



       

   Вимоги програми (4.2) 

  16. Опис результатів навчання (4.2) 

   Опис результатів навчання наводиться у стислому вигляді із посиланням на 

типи професійних завдань певної галузі, що повинна бути здатною вирішувати 

особа, якій присвоєно кваліфікацію. При цьому доцільно посилатись на знання, 

уміння та типи професійних завдань, які передбачені для відповідного освітньо-

кваліфікаційного рівня у Положенні про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу 

освіту), затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 20 січня 1998 

р. № 65.  

 

   Наприклад, "Успішне завершення програми передбачає здобуття особою, якій 

присвоюється кваліфікація, фундаментальних і професійно-орієнтованих знань і 

умінь, необхідних для виконання типових професійних завдань, пов'язаних з 

експлуатацією суднових енергетичних установок". 



Опис результатів навчання  

 

16.  Знання і розуміння (4.2) 

- Володіє 

-  Знає 

- Має навички 

- Має розуміння 

 

18. Застосування знань і розуміння (4.2) 

- Уміє 

- Здатний 

- Може використовувати 

- Уміє аналізувати (оцінювати) 

      

     



        

 

 

 

 

 

 

17. Знання і розуміння (англ.) (4.2) 

 

 

 

 

 

 

19. Застосування знань і розуміння (англ.) (4.2) 



Приклад некоректно поданої інформації (4.2) 
   18. Володіє методами розроблення моделі професійної діяльності 
випускника вищого навчального закладу, освітньо-кваліфікаційної 
характеристики та освітньо-професійної програми підготовки 
фахівця за певними напрямами підготовки, спеціальністю та 
освітньо-кваліфікаційним рівнем.   Здатний використовувати 
знання, уміння і практичні навички у виконанні організаційної та 
виконавської функцій педагогічної діяльності. 
  
   The student masters developing methods of professional activity model 
of graduates of higher educational institutions, educational qualification 
characteristic and educational training program of a specialist of certain 
areas of training, specialty and qualification level. Is able ability to use 
knowledge, skills and practical experience in the implementation of 
organizational and executive functions of pedagogical activity. 
 

 Інформація повинна бути чіткою та зрозумілою, містити не 
більше 5-6 коротких речень, прийнятних для адекватного 
перекладу на англійську мову.    



        

 

 

 

 

 

21. Формування суджень (англ.) (4.2) 

 



22. Детальні відомості про програму:  

     

 



        

 



        



     Видача додатку до диплома про вищу освіту  

здійснюється за допомогою ІВС «Освіта» через   програму  

«Education». 

   Програма «Education» призначена для створення 

замовлень на виготовлення документів про освіту, 

студентських та учнівських квитків та передачі їх у 

вигляді пакетів заявок до центрального вузла збору 

даних для подальшої обробки. 

 

http://osvita.net 

 



Загальні рекомендації: 

  Особа, яка буде заповнювати інформацію повинна  

- бути відповідальною; 

- знатися на ОКХ та ОПП; 

- володіти на достатньому рівні англійською мовою. 

   Переклад обов’язково повинен здійснюватися фахівцями з 

предметної галузі з урахуванням термінів, що зазвичай 

використовуються в західних університетах.   

   Особливу увагу слід приділити перекладу назв дисциплін а 

також назв дипломних робіт.  

 

 



Дякуємо за увагу! 


