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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.05.2015  № 525

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 

18 травня 2015 р. 
за № 551/26996

Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові
ступені) державного зразка та додатків до них, зразка

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» НАК АЗУ Ю:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму диплома молодшого бакалавра;

2) форму диплома молодшого бакалавра з відзнакою;

3) форму додатка до дипломів молодшого бакалавра, молодшого бакалавра з відзнакою;

4) форму диплома бакалавра;

5) форму диплома бакалавра з відзнакою;

6) форму диплома магістра;

7) форму диплома магістра з відзнакою;

8) форму додатка до дипломів бакалавра, бакалавра з відзнакою, магістра, магістра з

відзнакою європейського зразка;

9) форму диплома доктора філософії;

10) форму додатка до диплома доктора філософії європейського зразка;

11) форму диплома доктора наук;

12) зразок академічної довідки.

2. Встановити, що у дипломі молодшого бакалавра (молодшого бакалавра з відзнакою),

бакалавра (бакалавра з відзнакою), магістра (магістра з відзнакою), що видається випускникові,
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який є іноземцем або особою без громадянства, що прибув(ла) в Україну з метою навчання та
отримав(ла) посвідку на тимчасове проживання, також повинна міститися фотографія

випускника, а у дипломі, що видається іноземцеві або особі без громадянства, що навчався(лася)

в двох або більше вищих навчальних закладах, зазначаються рік вступу та повне найменування

вищого навчального закладу, до якого іноземець або особа без громадянства вступив(ла) на

початку навчання в Україні.

3. Керівникам вищих навчальних закладів запровадити форми документів про вищу освіту

(наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразок академічної довідки відповідно до

форм, затверджених пунктом 1 цього наказу.

4. Департаменту вищої освіти (Бондаренко С.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію

до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун

І.Р.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр С.М. Квіт


