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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 9 вересня 2020 р. № 811 
 

• Про документи про вищу освіту (наукові ступені) 
 

- затвердж ено перелік  обов’язкової інформації, яка повинна міститися в 
документах про вищу освіту (наукові ступені) 

- Міністерству освіти і науки затвердити у тримісячний строк  форми документів 
про вищу освіту (наукові ступені) та додатк ів до них, зразок  академічної довідки. 

- відзнаку не передбачено 
- мож ливо будуть додаткові роз'яснення МОНУ, щодо перехідного періоду 

Постанова набрала чинності з 1 січня 2021 року 
• ht tps:/ / zakon.rada.gov.ua/ law s/ show / 811-2020-%D0%BF/ print  

 



НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
від 29 грудня 2020 р. № 1571 
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• ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ (НАУКОВІ СТУПЕНІ) ТА ДОДАТКА ДО НИХ, 
ЗРАЗКА АКАДЕМІЧНОЇ ДОВІДКИ  

 

- ЗВО чекають роз'яснення до наказу від МОН 
- хоча за Постановою КМУ № 811 ЗВО вж е мож уть готувати 

зміни 
- Наказ знаходиться на юстуванні Міністерством  юстиції і 

мож е бути скорегованим  
 

• ht t ps:/ / mon.gov.ua/ ua/ npa/ pro-zat verdzhennya-form-dokument iv-pro-vishu-osvit u-naukovi-stupeni-
t a-dodatka-do-nih-zrazka-akademichnoyi-dovidki 
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Внесено зміни до ЄДБО при замовлені документів у сфері вищої освіти : 

 
- Не передбачено відзнаки; 
- Видалено слова «держ авного зразка» 
- Не передбачено по батькові (картка ПІБ, але для замовлення буде 
    відображ атися тільки ім'я та прізвище автоматично) 
- Інший порядок  відображ ення даних керівника  
- Обовязкове поле «Назва освітньої програми та назва англійською» 
- Додано Найменування органу, що акредитував освітню програму 

 

Відповідно до Постанови КМУ 811 від 9.11.2020 року  
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НАКАЗ(ом) МОН від 12.05.2015  № 525 

було затвердж ено: 

•  форму диплома молодшого бакалавра; 

•  форму диплома молодшого бакалавра з  відзнакою; 

•  форму додатка  до дипломів молодшого бакалавра, молодшого 
бакалавра з  відзнакою; 

•  форму диплома бакалавра ; 

•  форму диплома бакалавра  з  відзнакою; 

•  форму диплома магістра ; 

•  форму диплома магістра  з  відзнакою; 

• форму додатка  до дипломів бакалавра , бакалавра з  відзнакою, 
магістра , магістра  з  відзнакою європейського зразка ; 

•  форму диплома доктора  філософії; 

•  форму додатка  до диплома доктора  філософії європейського зразка ; 

•  форму диплома доктора  наук; 

•  зразок академічної довідки. 

НАКАЗ(ом ) МОН № 1571 від 29.12.2020  
буде затвердж ено (після юстування): 

• форму диплома молодшого 
бакалавра; 

• форму диплома бакалавра; 
• форму диплома магістра; 
• форму диплома доктора філософії; 
• форму диплома доктора 

мистецтва; 
• форму диплома доктора наук; 
• форму додатка до диплома 

європейського зразка; 
• зразок академічної довідки. 

 

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 31 
березня 2015 року № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові 
ступені) державного зразка» 

Про затвердж ення форм документів про вищу освіту (наукові ступені) держ авного 
зразка та додатк ів до них, зразка академічної довідки 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/193-2015-%D0%BF#n11
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Наприклад За рейтингом 
успішності входить до 1%            

(5% ,10%, 15%, 20%) кращих з 
загальної к ількості 
випускників _______  

Ranked  top 1%, ( 5% ,10%, 
15%, 20%) in total 

graduates numbering 
_______ 
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• Переведення та поновлення ЗВО на весняний семестр 
2021 року здійснюється за  документами діючого зразка  

• Перероблення  та  введення  в  дію форм  документів  про 
вищу освіту (наукові ступені), додатка  до них та  зразка  
академічної довідки забезпечити до  31 березня  2021 

• При заповненні додатку до диплома пункт 4 .5 
передбачити можливість внесення відомостей, щодо 
набуття додаткових компетентностей з  перевищенням 
вимог стандарту відповідних спеціальностей та  рівнем 
вищої освіти. 

Проект рішення 
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