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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Цим Положенням встановлюється процедура замовлення, друку, видачі та 

обліку документів про вищу освіту державного зразка та документів про підвищення 

кваліфікації, що виготовляються друкарським способом, їх перелік і зразки, які видаються 

Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти Державного закладу вищої 

освіти “Університет менеджменту освіти” Національної академії педагогічних наук 

України (далі – Інститут).  

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

(№1556-VII від 01.07.2014р.) з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України №193 

від 31.03.2015р. «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка» і 

на виконання наказу Міністерства освіти і науки України №525 від 12.05.2015р. «Про 

затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та 

додатків до них, зразка академічної довідки» з урахуванням наказів Міністерства освіти і 

науки України №701 від 22.06.2016р. «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 12 травня 2015 р. № 525», №249 від 06.03.2015р. «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», Постанови Кабінету Міністрів України №55 від 27 

січня 2010р., наказу Міністерства освіти і науки України №655 від 28.05.2014р. «Про 

затвердження Порядку замовлення та видачі документів про вищу освіту державного 

зразка та додатків до них випускникам ВНЗ, розташованих на тимчасово окупованій 

території України, у 2014 році», наказ Міністерства освіти і науки України №34 від 

19.01.2016р. «Про документи про підвищення кваліфікації», Постанова Кабінету Міністрів 

України від 21.08.2019р. №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників», наказ Міністерства освіти і науки України №535 від 

30.04.2014 р. «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників професійно-технічних навчальних закладів».  

 

ІІ. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ, ДРУКУ, ВИДАЧІ ТА ОБЛІКУ 

ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА  

 

2.1. ДОКУМЕНТИ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ 

 
2.1.3. Документ про вищу освіту (далі – Диплом) – інформація (у тому числі 

персональні дані), сформована в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – 

ЄДЕБО) згідно з переліком інформації, яка повинна міститися в документах про вищу 

освіту державного зразка, та відтворена на матеріальному носії поліграфічним способом 

про здобуті особою ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), спеціальність, 

спеціалізацію (напрям підготовки), за необхідності освітню програму, професійну 

кваліфікацію.  

2.1.4. Додаток до документа про вищу освіту (далі – Додаток) – інформація (у тому 

числі персональні дані) щодо отриманої кваліфікації, відтворена на матеріальному носії, 

яка є невід’ємною частиною Диплома та містить опис характеру, рівня, контексту, змісту і 

статусу навчання, яке було здійснено та успішно завершено учасником освітнього 

процесу.  

2.1.5. Замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про 

вищу освіту та в додатках до них – електронний документ (далі Замовлення), 

сформований Інститутом в ЄДЕБО в межах ліцензованого обсягу та збережений у ЄДЕБО. 
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2.1.6. Документи про вищу освіту державного зразка замовляються і видаються 

випускникам Інституту, які виконали у повному обсязі навчальний план і були атестовані 

екзаменаційною комісією.  

2.1.7. Документи про вищу освіту, що видаються Інституту, виготовляються з 

дотриманням законодавства, а також з урахуванням граничної вартості, заповнюються 

двома мовами – українською та англійською, при цьому перевагу, у разі наявності будь-

яких розбіжностей, має текст українською мовою.  

2.1.8. Перелік документів про вищу освіту, що видаються Інститутом: 

- диплом бакалавра (додаток 1); 

- диплом бакалавра з відзнакою; 

- диплом магістра (додаток 2); 

- диплом магістра з відзнакою; 

- додаток європейського зразка до дипломів бакалавра (додаток 3), бакалавра з 

відзнакою, магістра (додаток 4), магістра з відзнакою. 

2.1.9. Документи про вищу освіту (далі – Документи) мають статус:  

-  первинний – Документ, який виготовляється і видається вперше;  

- дублікат – Документ, який виготовляється і видається у разі втрати, пошкодження 

первинного Документа, наявності помилок у первинному Документі або при зміні статі 

особи, на ім’я якої було видано первинний Документ. 

2.1.10. Дипломи з відзнакою, незалежно від результатів навчання на попередньому 

рівні вищої освіти, видаються студентам, якщо:  

- відсоток підсумкових оцінок «відмінно» (за національною шкалою оцінювання) з 

усіх навчальних дисциплін, курсових робіт та практик, з яких навчальним планом 

передбачено диференційоване оцінювання, складає не менше ніж 75;  

- студент захистив дипломну роботу та (або) склав випускні екзамени на оцінку 

«відмінно»;  

- студент має високі досягнення в науковій або творчій роботі;  

- є рекомендація випускової кафедри про видачу студенту диплома з відзнакою 

(протокол засідання кафедри).  

2.1.11. Документи про вищу освіту, зазначені в п.2.1.8. цього Положення, 

виготовляються у відповідності до технічного опису, затвердженого Вченою радою 

Інституту, на поліграфічному підприємстві.  

2.1.12. Документи передаються матеріально-відповідальним особам інститутів 

(факультетів) після закінчення роботи Екзаменаційних комісій та підписання наказу «Про 

закінчення навчання».  

2.1.13. Відповідальність за повноту, достовірність та актуальність інформації, що 

друкується в Документах та даних, внесених до ЄДЕБО несе директор Інституту 

(заступник директора з науково-навчальної роботи), завідуючі випускових кафедр.   

2.1.14. Організаційне забезпечення і контроль по виготовленню документів про 

вищу освіту та їх облік покладені на заступника директора з науково-навчальної роботи.  

2.1.15. Контроль за своєчасним внесенням даних в ЄДЕБО, формування Замовлень, 

журналів реєстрації виданих дипломів покладено на заступника директора з науково-

навчальної роботи. 

2.1.16. Диплом та додаток до диплома містить оригінали підпису керівника 

(директора) і печатки Інституту.  

 

2.2. ЗАМОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ 
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2.2.1. Підставою для створення Замовлення є інформація (у тому числі персональні 

дані) про студентів та їх навчання на відповідних рівнях вищої освіти, що містяться в 

ЄДЕБО.  

2.2.2. Попередні Замовлення формуються відповідальними особами дирекції 

Інституту в ЄДЕБО в електронній формі не пізніше ніж за сорок п’ять календарних днів 

до здобуття студентами ступеня вищої освіти. 

2.2.3. Тільки після остаточної звірки Замовлень з протоколами засідань 

екзаменаційної комісії заступника директора з науково-навчальної роботи накладаються 

електронні цифрові підписи відповідальної особи і ректора та електронна печатка 

Університету у НВУ в електронній формі Замовлення.  

2.2.4. Результатом накладання електронного цифрового підпису відповідальної 

особи на електронне замовлення в ЄДЕБО є миттєве створення, присвоєння та передача 

Інституту в електронній формі реєстраційних номерів Дипломів, які є унікальними 

(власними) номерами Дипломів і є ідентифікаторами документів про вищу освіту у 

Реєстрі документів ЄДЕБО. Складаються із серії (літери та двох цифр) та порядкового 

номера із шести цифр.  

 

2.3. ЗАПОВНЕННЯ ТА ДРУК ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ 

 

2.3.1. Для уникнення технічних помилок при друкуванні документів про вищу 

освіту випускники перевіряють та власноруч підписують «Перевірку даних замовлення на 

створення інформації, що відтворюється в документі про вищу освіту»  роздруковану з 

ЄДЕБО.  

2.3.2. За погодженою з заступником директора з науково-навчальної роботи 

загальною інформацією, яка повинна міститися в додатку до диплома європейського 

зразка, відповідальні особи на підставі інформації, що надається відповідною випусковою 

кафедрою, готують шаблони Додатків окремо по формам та термінам навчання у 

відповідності до спеціальностей і спеціалізацій. Для перекладу прізвищ та імен 

використовується транслітерація відповідно Постанови Кабінету Міністрів України №55 

від 27 січня 2010р. або дані закордонних паспортів випускників за їх бажанням.  

2.3.3. Відповідальні особи в дирекції (деканатах) формують персональні Дипломи 

та Додатки відповідно до індивідуальних навчальних планів.  

2.3.4. Після одержання реєстраційних номерів Дипломів з ЄДЕБО відповідальні 

особи в дирекції переносять замовлення з ЄДЕБО до програми «Educateon» відповідно до 

методичних вказівок про порядок замовлення Документів СМЯ НАУ МР 03.01106)-01-

2016. Готові документи засвідчуються підписом директора та печаткою Інституту 

відповідно до п.2.1.16.  

2.3.5. Копії Дипломів та Додатків, завірені підписом керівника та печаткою 

Інституту, зберігаються у відповідних особових справах випускників.  

 

2.4. ВИДАЧА ТА ОБЛІК ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ 

2.4.1. Документи про вищу освіту видаються випускникам Інституту за наказом 

директора про завершення навчання. 

2.4.2. Відповідальні особи роздруковують, підписують та реєструють встановленим 

порядком Накази про закінчення навчання. Накази зберігаються помічника керівника. 

2.4.3. Після підписання наказів, ті ж самі відповідальні особи обов’язково в ЄДЕБО 

випускникам додають статус «Закінчення навчання», а Дипломам додають статус «В 

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

невиданих Документів, у зв’язку з неотриманням (протягом одного року), відрахуванням 

студентів до завершення навчання тощо, повинні бути анульовані.  

2.4.4. Журнали реєстрації та видачі документів про вищу освіту формуються в 

ЄДЕБО за освітніми ступенями по кожному випуску. У «назві» журналу зазначається 
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скорочена назва інституту (факультету), ступінь освіти та дата випуску (наприклад: 

ННАКІ Бакалаври 30.06.2016). В «префікс» при формуванні журналу заносяться: 

скорочена назва інституту (факультету), ступінь освіти, форма навчання (наприклад: 

ННІАН; магістр; денна), а у «суфікс» ставиться дріб (/). До журналу заносяться 

замовлення в такій послідовності: потік випускників з певної спеціальності/спеціалізації 

(напряму підготовки), а потім, за наявності, інша спеціальність/спеціалізація (напрям 

підготовки).  

2.4.5. Для видачі та обліку Дипломів в інститутах (на факультетах) 

використовуються сформовані в ЄДЕБО журнали реєстрації виданих дипломів, 

роздруковані в альбомному форматі А4, сторінки яких нумеруються, прошиваються та 

скріплюються підписами  відповідальних осіб НВ. 

2.4.6. Відповідальність за видачу Документів несе директор Інституту (заступник 

директора з науково-навчальної роботи).  

2.4.7. В кінці календарного року заступник директора з науково-навчальної роботи 

здає журнали реєстрації дипломів, оформлених належним чином, для переплетення, а 

матеріально-відповідальні особи, які отримували Документи подають звіти про їх 

використання до йому в зворотному порядку. 

2.4.8. Переплетені журнали реєстрації дипломів зберігаються у заступника 

директора з науково-навчальної роботи протягом двох наступних років, після чого 

передаються в архів Інституту для подальшого зберігання. 

 

2.5. ВИДАЧА ТА ОБЛІК ДУБЛІКАТІВ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ 

2.5.1. Дублікат видається у разі втрати (загублення, знищення тощо), пошкодження 

документа про вищу освіту, наявності в ньому помилок або зміни статі особи, на ім’я якої 

було видано первинний Документ.  

2.5.2. Дублікат Документа здійснюється за письмовою заявою особи, на ім’я якої 

було видано первинний Документ, шляхом відтворення в Дублікаті Документу всієї 

інформації, що містилась у первинному. До заяви додається:  

- згода на обробку персональних даних;  

- газета з оголошенням про визнання втраченого диплома недійсним;  

- квитанція про оплату за виготовлення документів; 

- копії трьох сторінок українського паспорта (стор.1,2,11); 

- копія закордонного паспорта (за наявності);  

- копія втраченого Документа (за наявності) або оригінал пошкодженого;  

- копія свідоцтва про одруження (за необхідності); 

- копія ідентифікаційного коду.  

2.5.3. Виготовлення Дубліката Документа за наявності в первинному документі 

помилок або в разі зміни статі особи, на ім’я якої було видано первинний Документ, 

здійснюється шляхом відтворення в повторно виготовленому Документі оновленої 

інформації, сформованої з ЄДЕБО. До заяви та переліку документів, зазначеному в п.2.5.2. 

додається оригінал Документа, що підлягає заміні. Документ, що замінюється, підлягає 

знищенню по акту протягом трьох робочих днів з моменту подачі замовником заяви. 

2.5.4. У дублікаті Документа відтворюється інформація, що містилась у 

первинному Документі, сформована в ЄДЕБО з відміткою у верхньому правому куті 

«Дублікат» (українською та англійською мовами).  

2.5.5. У дублікаті Документа відтворюється найменування, яке мав вищий 

навчальний заклад на дату закінчення його випускником, а також фактичні  дата видачі, 

печатка, посада, підпис, прізвище та ініціали керівника вищого навчального закладу на 

момент видачі. 

2.5.6. Виготовлення та видача дубліката Документу здійснюється протягом сорока 

календарних днів з дати отримання заяви від особи, на ім’я якої було видано Документ. 

Наказ про видачу дубліката видає заступник директора з науково-навчальної роботи. 
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2.5.7. Друк, видачу та облік дублікатів для випускників минулих років здійснює 

заступник директора з науково-навчальної роботи. Інформація про видачу дублікатів 

вноситься до «Журналу реєстрації виданих документів» заступником директора з 

науково-навчальної роботи. 

2.5.8. Копії дублікатів Документів про вищу освіту зберігаються в відповідних 

особових справах випускників. 

2.5.9. Видатки на виготовлення дублікатів Документів здійснює заявник.  

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

паспорта або його представник, на якого оформлена нотаріальна довіреність. Документи 

поштою не пересилаються.  

 

ІІІ. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ, ДРУКУ, ВИДАЧІ ТА ОБЛІКУ 

ДОКУМЕНТІВ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 
3.1. Документ про підвищення кваліфікації (далі – Свідоцтво (Сертифікат)) – 

інформація (у тому числі персональні дані), сформована згідно з переліком інформації, яка 

повинна міститися в документах про підвищення кваліфікації, та відтворена на 

матеріальному носії поліграфічним способом про удосконалення раніше набутих та/або 

набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань. 

3.2. Перелік документів про підвищення кваліфікації, що видаються Інститутом: 

- свідоцтво про підвищення кваліфікації (додаток 5), 

- сертифікат (додаток 6) тощо.  

3.3. У документі про підвищення кваліфікації повинні бути зазначені: 

- повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації; 

- тема (напрям, найменування), обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у 

годинах та/або кредитах ЄКТС; 

- прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка підвищила 

кваліфікацію; 

- опис досягнутих результатів навчання; 

- дата видачі та обліковий запис документа; 

- найменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали (ініціал імені) особи, 

яка підписала документ від імені суб’єкта підвищення кваліфікації та її підпис. 

Серія та реєстраційний номер документа про підвищення кваліфікації, які 

самостійно визначаються закладом післядипломної освіти (відповідним структурним 

підрозділом закладу  вищої освіти / наукової установи) за формою "CC 

XXXXXXXX/YYYYYY-ZZ", де CC - серія документа, позначена кириличними літерами, 

XXXXXXXX - ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи, YYYYYY - порядковий 

номер документа в межах даної серії, ZZ - останні дві цифри року видачі документа 

3.4. Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється на 

веб-сайті Інституту підвищення кваліфікації та/або на Національній освітній електронній 

платформі протягом 15 календарних днів після їх видачі та містить таку інформацію: 

- прізвище та ініціали педагогічного (науково-педагогічного працівника), який 

пройшов підвищення кваліфікації; 

- форму, вид, тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації та його обсяг 

(тривалість) в годинах або кредитах ЄКТС; 

- дату видачі та обліковий запис документа про підвищення кваліфікації. 

3.5. Перелік документів про підвищення кваліфікації, що видаються Інститутом: 
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- свідоцтво про підвищення кваліфікації (Свідоцтво), видається за умови 

опанування програми підвищення кваліфікації (освітньо-професійної програми), (у обсязі 

не менш ніж один кредит ЄКТС - 30 годин) за винятком педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О;  

- сертифікат(Сертифікат), видається якщо підвищення кваліфікації педагогічних 

(науково-педагогічних) працівників відбувалось шляхом їх участі у семінарах, 

практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо. 

 

3.6. Документи про підвищення кваліфікації мають статус:  

-  первинний – документ, який виготовляється і видається вперше;  

- дублікат – документ, який виготовляється і видається у разі втрати, пошкодження 

первинного документа, наявності помилок у первинному документі або з інших причин, 

на ім’я якої було видано первинний документ. 

 

3.7. Технічний опис свідоцтва про підвищення кваліфікації, що 

виготовляється поліграфічним способом: 

3.7.1. Бланк «Свідоцтва про підвищення кваліфікації» (далі - бланк) виготовляється 

на аркуші паперу формату 148 х 210 мм (±0,5 мм) з використанням захисних матеріалів, 

графічних зображень, з текстовою інформацією з обох боків. 

3.7.2. Бланк складається з двох сторінок. На першій сторінці - розташоване 

зображення малого Державного Герба України, нижче напис «СВІДОЦТВО».. На другій 

сторінці зверху розміщено текст «Національна академія педагогічних наук України ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти Білоцерківський інститут неперервної професійної 

освіти», нижче «Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК-35946459/_________». Далі 

надруковано текстову інформацію відповідно до зразка (додаток 6), затвердженого у 

встановленому законодавством порядку. Вся текстова інформація нанесена на бланк 

чорною фарбою способом офсетного друку. 

3.7.3. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для 

виготовлення бланка: 

маса 1 м -

2 - 250 г; 

товщина - 180 ± 10 мкм; 

склад - 100 % деревинна целюлоза; 

власна флуоресценція - не більше 3 %; 

білість - не менше 90 %; 

крейдований захисний шар з білого пігменту коаліну та крейди та клей що наносяться 

на поверхню паперу в якості захисного шару. 

3.7.4. Лицьовий бік бланка надруковано 4 кольорами цифрового друку з 

використанням тонеру  Simitri HD  CMYK: плашка сірого кольору, малий герб України.  

3.7.5. Зворотній бік бланка надруковано 4 кольорами цифрового друку з 

використанням тонеру  Simitri HD  CMYK, дві тангірні сітки блакитного та жовтого 

кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм. 

3.8. Організаційне забезпечення підготування інформації про випуск слухачів для 

отримання свідоцтв, оформлення журналів та відомостей обліку виданих свідоцтв про 

підвищення кваліфікації слухачів про підвищення кваліфікації покладено на 

відповідальних осіб навчального відділу Інституту.  

 
Педагогічним працівникам ЗП(ПТ)О, які пройшли довгострокове підвищення кваліфікації (тривалістю від 

72 до 216 навчальних годин), видається свідоцтво про підвищення кваліфікації. 
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Своєчасне внесення й оформлення даних та формування макетів для друку 

свідоцтв поліграфічним способом покладено на відповідальних осіб відділу 

інформаційно-технічного забезпечення навчального процесу. 

Організаційне забезпечення підготування інформації для отримання сертифікатів 

про підвищення кваліфікації, оформлення даних та формування макетів для друку 

сертифікатів про підвищення кваліфікації поліграфічним способом, журналів реєстрації 

виданих сертифікатів про підвищення кваліфікації покладено на завідувачів кафедр 

Інституту. 

Організацій контроль по виготовленню документів про підвищення кваліфікації та 

їх облік покладені на заступника директора з навчальної роботи Інституту. 

3.9. Свідоцтво (Сертифікат) містить оригінали підпису директора і печатки 

Інституту.  

3.10. Документи про підвищення кваліфікації, зазначені в п. 3.2 цього Положення, 

виготовляються у відповідності до технічного опису, затвердженого цим Положенням, на 

поліграфічному обладнанні.  

3.11. Підставою для виготовлення Свідоцтв (Сертифікатів) на підвищення 

кваліфікації є інформація (у тому числі персональні дані) про слухачів та їх навчання у 

відповідних групах. Відповідальність за повноту, достовірність та актуальність 

персональної інформації (на обробку якої слухачі дають персональний дозвіл), що 

друкується в Документах несуть особисто слухачі груп. Для уникнення помилок при 

друкуванні Свідоцтв (Сертифікатів) про підвищення кваліфікації слухачі на першому 

етапі курсів власноруч заповнюють облікову картку слухача та підписують її. 

3.12. Відповідальні особи формують персональні Свідоцтва відповідно до 

персональних даних, вказаних у облікових картках слухачів. Кожному Свідоцтву 

надаються реєстраційні номери), які є унікальними (власними) номерами Свідоцтв, і є 

ідентифікаторами документів про підвищення кваліфікації.  

3.13. Після одержання реєстраційних номерів Свідоцтв відповідальні особи 

навчального відділу формують відомості обліку виданих свідоцтв про підвищення 

кваліфікації слухачів. Готові документи засвідчуються підписом директором та печаткою 

Інституту.  

3.14. Документи про підвищення кваліфікації видаються слухачам курсів 

підвищення кваліфікації Інституту за наказом директора про завершення навчання. 

3.15. Відповідальність за видачу Свідоцтв несуть відповідальні особи навчального 

відділу та тьютор (куратор) групи, що закінчила навчання. 

3.16. Переплетені журнали реєстрації Свідоцтв зберігаються у навчальному відділі 

протягом п’яти наступних років, журнали реєстрації Сертифікатів зберігаються на 

кафедрах Інституту протягом п’яти наступних років. 

3.17. Дублікат Свідоцтва (Сертифікату) про підвищення кваліфікації видається у 

разі втрати (загублення, знищення тощо), пошкодження документа, наявності в ньому 

помилок або з інших причин, які є підставою для видачі дубліката. 

3.18. Дублікат Свідоцтва (Сертифікату) здійснюється за письмовою заявою особи з 

зазначенням згоди на обробку персональних даних, на ім’я якої було видано первинний 

Документ, шляхом відтворення в Дублікаті Документу всієї інформації, що містилась у 

первинному з відміткою у верхньому правому куті «Дублікат» (українською мовою). 

3.19. Видатки на виготовлення дублікатів Свідоцтв (Сертифікатів) здійснює 

заявник.  

3.20. Виготовлення та видача дубліката Документу здійснюється протягом десяти 

календарних днів з дати відшкодування видатків особою, на ім’я якої було видано 

Документ. 

3.21. Одержати Свідоцтво (Сертифікат)  слухач може власноруч або поштою за 

власний рахунок. 

ІV. ІНШІ ДОКУМЕНТИ 
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4.1. Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, видається особам, які під час перевірки знань з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності виявили задовільні результати. У  посвідченні в стислій формі 

зазначається перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці, питань 

безпеки життєдіяльності, виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник 

пройшов перевірку знань. 

4.2. Зразок посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності затверджено додатком 2 до пункту 3.13 Типового положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці . 
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Додаток 1

 

Додаток 2 
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              Додаток 3 

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ 
Diploma Supplement 

 
серія, реєстраційний номер та дата видачі диплома 

series, registration number and date of issue of the diploma 
 

В00 № 000000     31 січня / January 2020 
 

серія, реєстраційний номер та дата видачі додатка 
series, registration number and date of issue of the supplement 

 

без диплома не дійсний 
(not valid without the diploma) 

 

№01/20     31 січня / January 2020  
 

І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПУСКНИКА / INFORMATION ABOUT THE GRADUATE 
 

1. Прізвище  
    Family name(s) 
 

 

2. Ім’я та по-батькові   

    Given name(s) 

 

 

3. Дата народження (число/місяць/рік)   
  Date of birth (day/month/year) 

       

 

ІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗДОБУТУ КВАЛІФІКАЦІЮ /    INFORMATION ABOUT THE QUALIFICATION 

 
1. Кваліфікація  випускника:  ступінь  вищої о світи, спеціальність (за необхідності – спеціалізація, освітня  програма, професійна 
кваліфікація) /  

Qualification: Degree, Program Subject Area (if necessary Study program, Educational program, Professional qualification) 

Ступінь вищої освіти бакалавр. Професійна кваліфікація –  Бакалавр з  психології, психолог  

Degree – Bachelor. Specialty – psychology. Professional qualification – Bachelor of psychology, psychologist 

2. Галузь знань                         Соціальні та поведінкові науки 
    Field of Study                         Social and behavioral sciences 
 
3. Найменування   і   статус  навчального  закладу  (наукової  установи),  я кий (яка)  виконував(ла)  освітню   програму  та  присвоїв (ла)  
 Name  and  status   of  the  higher  education ( research)   institution   delivered       the                      study   program  and  conferred  the  qualification  
Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти», 

державної форми власності 
Bila Tserkva institute of continuous professional education State Higher Educational Institution «University of Educational Management», 

state ownership 
 

4. Мова навчання/ Language(s) of instruction                        Українська / Ukrainian 
 
ІІІ.ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ РАМКОЮ КВАЛІФІКАЦІЙ  
INFORMATION ABOUT THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 
 

1. Рівень кваліфікації  
       Level of qualification 
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає 7 рівню Національної рамки кваліфікацій, передбачає здатність особи 
вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання,  що 
передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 
The first (Bachelor’s) level of higher education corresponds to level 7 of the National Qualifications Framework, provides the ability of a person 
to solve complex specialized problems and practical problems in a particular area of professional activity or in the process of study which 
provides for application of certain theories and methods of corresponding sciences and is characterized by complexity and uncertainly of the 
conditions. 
 
2. Офіційна тривалість програми   
       Official duration of program 
2 роки 5 місяців, заочна форма навчання (150 кредитів ЄКТС)  
2 years 5 months, еxtramural form of studies (150 credits ECTS) 
 
3. Вимоги до вступу   
Access requirements(s) 
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Повна загальна середня освіта та початковий рівень вищої освіти (програма зі скороченим терміном навчання). Вступ здійснюється за 
результатами вступних випробувань / Complete general secondary educational and initial level of higher education (a program with a 
reduced term of study)/ The is based on the results of entrance examinations 
 
ІV.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІСТ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ / IFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED 

1. Форма навчання /Mode of study                                Заочна / Еxtramura 

2. Вимоги освітньої програми та результати навчання за нею / Programme requirements  
Студент повинен виконати програму підготовки згідно з навчальним планом (150 кредитів ЕКТS), що включає:  

- теоретичне навчання з дисциплін у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські І практичні заняття), самостійної роботи (150 кредитів ЕКТS); 

- виконання курсових робіт; 

- проходження практичної підготовки; 

- складання підсумкової атестації. 
Кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання екзаменів, заліків з навчальних дисциплін.  

Learner must satisfy the programme requirements in the Programme Specification, which includes: 

-  theoretical study of subjects of classroom training (lectures, seminars, practical studies), independent work (240 ECTS credits); 

- fulfillment of course papers; 

- Passing the practical training; 

- Compilation final certification. 
Credits to the student are counted in the case of successful compilations, tests from academic disciplines.  
Набуті компетентності: 
Знання і розуміння: 

- базові уявлення про основи філософії, педагогіки та основи економічної діяльності, які сприяють розвитку загальної культури й  соціалізації особистості; 

- базові знання з права, вітчизняної та  світової історії і культури, розуміння причинно-наслідкових зв’язків  розвитку суспільства й уміння їх використовувати в 
професійній і соціальній діяльності, глибоке знання стратегії і тактики соціально-політичного та політико-економічного розвитку України; 

- сучасні уявлення про фнноваційні технології в психології; 

- знання закономірностей та принципів загальної психології, сучасної методології і методів психології, історії розвитку психології та її галузей; основних науково-
теоретичних напрямків психологічної науки; основних філософсько-гуманітарних ідей та медико-психологічних понять, сучасних піходів до побудови науково-
психологічного дослідження; 

- знання базових наукових підходів у психології; 

- уявлення про основні принципи та напрями патопсихологічних досліджень, закономірності та механізми порушень психічної діяльності;  

- сучасні уявлення про основні теоретичні концепції психотерапії і психокорекції при роботі з різними категоріями клієнтів;  

- уявлення про методику організаційно-наукових досліджень; 

- уявлення про основні етапи професійного самовизначення особистості;  

- базові уявлення про теоретико-методологічні засади робот из тренінговими группами.  

Застосування знань і розумінь: 

- здатність моделювати, планувати, ефективно виконувати та аналізувати власну професійну діяльність;самостійно обирати теоретичний напрямок власної 
професійної діяльності, аналізувати, порівнювати ефективність різних течій та шкіл психології;  

- здатність проводити наукові дослідження в галузі психології, консультативну, діагностичну, розвивальну та корекційно-реабілітаційну роботу в галузі 
психологічної служби різних структур (шкільні, виробничі, комерційні, громадські тощо);  

- здатність аналізувати психолого-педагогічні проблеми взаємодії студентів та викладачів; 

- здатність планувати і розробляти індивідуальні програми дослідження особистості, вносити відповідні корективи до стратегії роботи з клієнтами; 

- здатність ефективно працювати з тренінговою групою, вирішувати проблемні моменти використовуючи різні тренінгові методи та прийоми. 

Формування суджень: 

- здатність використовувати знання в галузі практичної психології;  

- уміння створювати професійно-орієнтовні бази даних, використовувати інформаційні технології для рішення експериментальних і практичних завдань в галузі 
професійної діяльності; 

- здатність використовувати професійно-профільні знання й практичні навички з реабілітаційної діяльності та вирішувати практичні завдання в галузі психології.  

The competences acquired: 

Knowledge and understanding: 

- fundamental understanding about the basic of philosophy, pedagogy and economic activity that contribute to the development of general culture and person 
socialization; 

- basic knowledge of law, national and world history and culture, understanding of relationships of cause and effect connections of society development and the ability to 
use them in a profession and social activity, a profound knowledge of strategy and tactics of social-political and political-economic development of Ukraine; 

- modern ideas about innovative technologies in psychology; 

- knowledge of regularity and principles of general psychology, modem methodology and methods of psychology, history of psychology development and its branches; 
main scientific theory direction of psychological science; basic philosophical-humanitarian ideas and medical-psychological notions, modem techniques to the 
construction of a scientific and psychological research; 

- knowledge of a basic scientific techniques in psychology; 

- understanding of the basic principles and directions of pathopsychological researches, regularities and mechanisms of mental activity; 

- modem understanding of the main theoretical concepts of psychotherapy and psychocorrection while working with a different groups of customers; 

- understanding of the method of organizational and scientific researches; 

- understanding of the basic stages of professional self-determination;  

- basic understanding about theoretical and methodological principles of work with a training groups.  

Application of knowledge and understanding (Applying knowledge and understanding): 

- ability to model, to plan, to carry out and analyze their own professional activity; choose by themselves the direction of their own professional activity, to analyze, to 
compare the effectiveness of a different psychological trends and schools;  

- ability to conduct psychology researches,  counseling, diagnostic, developing, correction and rehabilitation work in the field of psychological services of a different 
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structures (school, industrial, commercial, public etc.); 

- ability to analyze psychological and pedagogical problems of interaction between students and teachers; 

- ability to plan and make individual programs of research of personality, to make appropriate adjustments to the strategy of working with clients; 

- ability to effectively with a training team, to solve the problem points by using different training methods and techniques. 

Making judgments: 

- ability to use knowledge in the field of applied psychology; 

- ability to create professional-oriented  database and use information technology for solution of experimental and practical problems in the field of professional activity; 

- ability to use a professional, specialized knowledge and a practical skills in the rehabilitation activities for a solution of practical problems in the field of psychology; 

- ability based on the analysis of a theoretical knowledge and their synthesis, to make a generalizations for construction of effective psychocorrection training programs, 

formulation of psychological diagnosis. 

3. Детальні відомості про освітні компоненти та результати навчання за кожним з них (за необхідності), кредити Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної системи, оцінки, рейтинги, бали / Detailed information about the educational components 
and the learning outcomes, including European Credit Transfer and Accumulation System credits, grades, rating, points, scores. 

Номер за 

порядком 

або код / 

Course  

unit code 

 

 
Назва дисципліни / Course title 

 

Кредити 

ЄКТС / 

ECTS credits 

 

Години 

/ Hours 

 

Бали / 

Marks 

Оцінка за 

національною 

шкалою / 

National grade 

 

Рейтинг 

ЄКТС /  

ECTS 

grade 

1.  Іноземна мова / Foreign language      

2.  Трудове право та основи підприємницької діяльності / 
 Labour right and bases of entrepreneurial activity 

     

3.  Математична статистика та математичні методи в психології / 
Mathematical Statistics and Mathematical Methods in Psychology 

     

4.  Основи демографії / Bases of demography      

5.  Антропологія /  Anthropology      

6.  Зоопсихологія  та порівняльна психологія / 
Animal psychology and comparative psychology 

     

7.  Культурологія / Culturology      

8.  Основи менеджменту / Management bases      

9.  Експериментальна психологія / Experimental psychology      

10.  Соціальна та політична психологія / 
Social and political psychology 

     

11.  Патопсихологія та клінічна психологія /  
Patopsihologia and clinical psychology 

     

12.  Диференціальна психологія / Differential psychology      

13.  Психологія праці та інженерна психологія / 
Psychology of labour and engineering psychology 

     

14.  Основи психотерапії та психокорекції / 
Bases of psychotherapy and psychocorrection 

     

15.  Юридична психологія / Legal psychology       

16.  Практична психологія та психологічний спецпрактикум по 
спеціалізаціям / Practical psychology and psychological practical 
for to specializations 

     

17.  Методика викладання психології / 
Methodology of teaching of psychology 

     

18.  Методика проведення психологічної експертизи у різних 
галузях психології / Methodology of  realization  of 
 psychological examination is indifferent industries of psychology 

     

19.  Психологія тренінгової роботи / Psychology of training work      

20.  Конфліктологія з основами психології управління / 
Confliktologiya is  with bases of management psychology 

     

21.  Основи психоаналізу / Bases of psycho-analysis      

22.  Психологія здоров’я / Psychology of health      

23.  Основи наукових досліджень / Bases of scientific researches      

24.  Технологія працевлаштування / Technology of employment      

25.  Технології сучасної психотерапії / 
Technologies of modern psychotherapy 

     

26.  Основи економічної психології / Bases of economic psychology      

27.  Психологія навчання і виховання та психодіагностика 
труднощів у навчанні та їх подолання / 
Psychology of studies and education and psychoactivator of 
difficulties in studies and their overcoming 

     

28.  Профорієнтація та профвідбір /  
Vocational orientation and professional selection 

     

29.  Розвивально-корекційна робота з дітьми, основи інклюзивної 
освіти та робота психолога із соціально та педагогічно 
занедбаними дітьми /  
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Developing-correction work with children, bases of 
inclusive education and robot of psychologist with sociallyand ped
agogical start children 

30.  Психологічна служба в системі освіти та робота психолога у 
психолого-медико-педагогічній комісії / 
Psychological service is in the system of education and robot 
of psychologist in a psychological medical pedagogical 
commission 

     

 Атестація / Certification      

31.  Комплексний іспит / Complex Graduate Examination      

 Всього кредитів       ЄКТС  /  Total credits ECTS      

 Підсумкова оцінка / Total mark and rank      

 

4. Схема оцінювання.  Довідник з розподілу оцінок / Grading scheme. Reference book on rating 

 

 
Оцінка (за національною шкалою) / 

National grade 
Мін. бал / Min. marks Макс. бал / Max. marks 

Національна диференційована шкала / National differentiated grade  

Відмінно / Excellent 90 100 

Добре /Good 74 89 

Задовільно / Satisfactory 64 73 

Незадовільно /Fail 0 63 

Національна недиференційована шкала  / National undifferentiated grade 

Зараховано / Passed 60 100 

Не зараховано / Fail 0 59 

Шкала ЕКТS /ECTS grade 

A 90 100 

B 82 89 

C 74 81 

D 64 73 

E 60 63 

Fx 35 59 

F 1 34 

 
 

Оцінки «Відмінно», «Добре», «Задовільно» виставляються: за підсумками екзаменів та диференційованих заліків, за результатами 

виконання курсових робіт, за результатами практик. Оцінка «Зараховано» виставляється за підсумками заліків. 

«Excellent», «Good», «Satisfactory» grades show the results of: examinations, differentiated tests, yearly papers (projects) and theses (diploma 

projects), work placements. «Passed» show the results of tests. 

 

 

 

5. Загальна класифікація присвоєння кваліфікації / Qualification within the general classification of qualifications 

 

Диплом з відзнакою / Diploma with honours 
 

Класифікація кваліфікації  / Classification system Критерії / Criteria 

Диплом з відзнакою / 
Diploma with honours 

Не менше 75 відсотків відмінних оцінок з усіх навчальних дисциплін та практичної 
підготовки, з оцінками «добре» з інших дисциплін та з оцінками «відмінно» за 
результатами державної атестації 
Over 75% of grades are “excellent”, no “satisfactory”, only “excellent” grades for a state 
examination. 

Диплом / 
Diploma  

Успішне виконання програми підготовки 
Successful completion of a study programme 
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V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКДЕМІЧНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА / INFORMATION THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 

1. Академічні права / Access to further study 

Право здобуття ступеня магістра / The right to obtain a Master’s degree  
2. Професійні права / Professional status 

Робота за фахом / To work according the speciality 

 

VІ. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ / ADDITIONAL INFORMATION 

1. Найменування всіх закладів вищої освітих (наукових установ) (відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних 

закладів), у яких здобувалася кваліфікація (у тому числі навчальні заклади, в яких здобувач вищої освіти вивчав окремі дисципліни 

за програмами академічної мобільності). Строки навчання в кожному з них/ Name of the higher education (research) institutions. 

Duration of training 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 

01.09.2017-31.01.2020 / Bila Tserkva institute of continuous professional education State Higher Educational Institution «University of 

Educational Management»  

Дата вступу / Date of entering  

Дата випуску / Date of issue    

Строк навчання  

Duration of training  
2. Інформація про атестацію / Information on certification 
Підсумкова атестація у формі комплексного іспиту / Final certification in the form of complex examination. 

3. Контактна інформація вищого навчального закладу (наукової установи)(у тому числі грант освітньої програми) / Contacts of the 
higher education (research) institutions (including the information on the Head of Educational program)  
Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти», 
09108, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 52/4. Tелефон/факс+38 (04563) 71607. E-mail: dipodist@ukr.net 
Bila Tserkva institute of continuous professional education State Higher Educational Institution «University of Educational Management», 

09108, Kyiv region, Bila Tserkva, Levanevskogo street, 52/4. Telephone/fax +38 (04563) 71607. E-mail:  dipodist@ukr.net. 
4. Інформація про попередній документ про освіту (вид документа, серія та реєстраційний номер, найменування навчального 

закладу, який видав документ, дата видачі) / Information about the previous document of education (type of document, registration 
number, name of the institutions, date of issue) 
Інформація про визнання іноземних документів про освіту / Information of the recognition of international education documents 
 

 

VІІ. ЗАСВІДЧЕННЯ ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА /CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 
(Посада, підпис, прізвище та ініціали керівника закладу вищої освіти (наукової установи) або іншої уповноваженої особи закладу вищої освіти 
(наукової установи). Печатка закладу вищої освіти (наукової установи) / Position, signature, Name and  initials of the head of the institution of higher 
education (research) or another authorized person. Seal of the higher education (research) institution.  
 
 
 
 

Директор інституту  / 
Director of the Institute 

В.В.Сидоренко 
Viktoriia Sydorenko 

 
 
 
 
 
Дата (день / місяць / рік) / 
Date of issue (day /month / year) 

 
 
 
 
“ 31” січня / January 2020 
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16  

 

VІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ /INFORMATION ABOUT THE NATIONAL SYSTEM OF HIGHER 

EDUCATION 

СТРУКТУРА ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ / HIGHER EDUCATION STRUCTURE IN UKRAINE 

Рівні вищої 
освіти/higher 

education levels 
 

Ступінь вищої освіти 
(документ про 
світу/науковий 
ступінь)/ higher 

education degrees 
(document on higher 
education/scientific 

degree) 

Документ про 
попередню освіту, 

що надає 
доступ/Document 

on previous 
education, which 
provides access 

Період (роки) і 
обсяг (кредити 

ЄКТС1)  навчання / 

Standard study 
period (years) and 
load (ECTS credits1) 

Академічні права/ 

Academic rights 

Національна рамка 
кваліфікацій/ 

National framework 
of qualifications 

Цикли 
ЄПВО2/ EHEA 

cycles2 

Початковий рівень 
(короткий цикл)/ 
Initial level (short 

cycle) 

Молодший 
бакалавр (диплом 

молодшого 
бакалавра)/ Junior 

Bachelor (Junior 

Bachelor diploma) 

Атестат про повну 
загальну середню 

освіту/ Secondary 
School Leaving 

Certificate (Atestat) 

Освітньо-професійна 
програма – 120-150 

кредитів/ 

Educational and  
professional program 

– 120-150 credits 
Право здобуття 

ступеня бакалавра/ 
The right to obtain a 

Bachelor’s degree 

6 рівень/ 6 level 

Короткий 
цикл  

І циклу/ Short 
cycle of I cycle  

Диплом молодшого 
спеціаліста/ Junior 
Specialist diploma 

Обсяг освітньо-
професійної програми 

визначається 

закладом освіти / The 
volume of the 

educational and 
professional program is 

determined by the 
institution of education 

Перший 
(бакалаврський) 

рівень/ The first 
(Bachelor) level 

Бакалавр (Диплом 

бакалавра)/ Bachelor 
(Bachelor diploma) 

Атестат про повну 
загальну середню 
освіту/ Secondary 

School Leaving 
Certificate (Atestat) 

Освітньо-професійна 
програма – 180-240 

кредитів/ 
Educational and  

professional program 
– 180-240 credits Право здобуття 

ступеня магістра/ 

The right to obtain a 
Master’s degree 

7 рівень/ 7 level І цикл/ I cycle Диплом молодшого 
бакалавра, диплом 

молодшого 
спеціаліста/ Junior 
Bachelor diploma, 
Junior Specialist 

diploma  

Обсяг освітньо-
професійної програми 
визначається закладом 
освіти/ The volume of 
the educational and 

professional program is 
determined by the 

institution of education 

 
 
 
 
 

 
 
 

Другий 
(магістерський) 

рівень / The second 
(Master) level 

Магістр (диплом 
магістра)/ Master 
(Master diploma) 

Диплом бакалавра/ 
Bachelor diploma 

Освітньо-професійна 
програма – 90-120 

кредитів/ 
Educational and  

professional program 

– 90-120 credits 

Право здобуття 

ступеня доктора 
філософії/доктора 
мистецтв/ The right 
to obtain Doctor of 

Philosophy/ Doctor of 
Arts 

8 рівень/ 8 level 

ІI цикл/  
II cycle 

Освітньо-наукова 
програма – 120 

кредитів (дослідницька 
(наукова) складова – не 

менше 30 %)/ 
Educational and 

scientific program – 120 
credits (research 

(scientific) component – 
not less then 30%) 

Магістр медичного, 
фармацептичного 
або ветеринарного 

спрямування 
(диплом магістра)/ 
Master of Medical? 
Pharmaceutical or 

Veterinary field 
(Master diploma) 

Атестат про повну 
загальну середню 

освіту/ Secondary 
School Leaving 

Certificate (Atestat) 

Освітня програма – 

300-360 кредитів/ 
Education program – 

300-360 credits 
 
 
 
 

ІI цикл/  

II cycle 
Диплом молодшого 

спеціаліста/ Diploma 
of Junior Specialist  

Обсяг освітньої 
програми визначається 

закладом освіти/ The 

volume of  educational 
program is determined by 

the educational 
institution   

 
 

 
 
 
 
 

Третій (освітньо-

Доктор філософії 

(диплом доктора 
філософії)/ Doctor of 
Philosophy (Doctor of 
Philosophy diploma) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Підготовка в аспірантурі 
(ад’юнктурі) – 4 роки, 

освітня складова 
освітньо-наукової 
програми – 30-60 

кредитів/ Preparation in 
aspirantura (adjuncture) 

is 4 years, educational 

Право здобуття 
ступеня доктора 

наук/ The right to 
obtain doctoral 

degree 
9 рівень/ 9 level 

ІII цикл/ III 
cycle 
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науковий /освітньо-
творчий) рівень/ The 

third (educational 

and research/ 
educational and 
creative) level 

Диплом магістра) / 
Master Diploma) 

component of the 
educational and scientific 
program – 30-60 credits 

Доктор мистецтв 
(диплом доктора 

мистецтв)/ Doctor of 

Art (Doctor of Art 
diploma) 

Підготовка в творчій 
аспірантурі – 3 роки, 

освітня складова 
освітньо-творчої 
програми – 30-60 

кредитів/ 
Preparation in 

creative aspirantura – 
3 years, educational 
component of the 
educational and 

creative program – 
30-60 credits 

 

Науковий рівень/ 
Research level 

Доктор наук 
(диплом доктора 
наук)/ Doctor of 

Science (Doctor of 
Science diploma) 

Диплом доктора 
філософії/ Doctor of 

Science (Doctor of 
Science diploma) 

- - 10 рівень/ 10 level - 

1ЄКТС – Європейська кредитно-трансферна система. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою 

навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС/ ECTS – European Credit Transfer System. I credit ECTS = 30 academic hours. One year Full-time study load equals 

approximately to 60 credits ECTS. 

2 ЄПВО – Європейський простір вищої освіти/ EHEA – European Higher Education Area. 

 

СТУПЕНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ/ 

HIGHER EDUCATION LEVELS DURING TRANSITIONPERIOD 

Останній прийом на такі програми підготовки здійснюється 2016 року/ The last admission to these programs will be in 2016. 

Рівні вищої 
освіти/ Higher 

education levels 

Освітньо-

кваліфікаційний 
рівень, документ 

про освіту3/ Higher 
education degree, 

educational 
documents3 

Документ про 
попередню освіту, 
що надає доступ/ 

Entrance 
requirements 

Нормативний 
період (роки) і обсяг 

(кредити ЄКТС) 
навчання/ Study 
period (years) and 
load (ECTS credits) 

Академічні права/ 
Access to further 

education 

Рівень національної 
рамки кваліфікацій/ 

Levels of National 
framework of 
qualifications 

Цикли ЄПВО/ 
EHEA cycles 

Науковий 
ступінь/ 

Academic level 

Кандидат наук, 
диплом кандидата 
наук/ Candidate of 

sciences, Candidate of 
sciences diploma 

Диплом магістра або 
спеціаліста/ Master 
or Specialist diploma 

≥ 3 роки/ ≥ 3 years 

Доступ до здобуття 
2-го наукового 

ступеня (доктора 
наук)/ Access to the 
2nd academic degree 

9 
ІII цикл/ III 

cycle 

Повна вища 
освіта/Complete 

higher education 

Спеціаліст, диплом 
спеціаліста/ 

Specialist, Specialist 
diploma  

Диплом бакалавра/ 
Bachelor diploma 

1-1,5 роки, 60-120 
кредитів/ 1-1.5 years, 

60-120 credits 

Доступ до здобуття 

наукового ступеня/ 
Access to Master 

programs and 
Candidate of sciences 

degree  

8 
ІI цикл/ II 

cycle 

Спеціаліст 
медичного, 

фармацептичного 
або ветеринарного 

спрямування/ 
Specialist of Medical? 

Pharmaceutical or 
Veterinary, Specialist 

diploma) 

Атестат про повну 
загальну середню 
освіту/ Secondary 

School Leaving 
Certificate (Atestat) 

5-6 років на основі 
повної загальної 

середньої освіти/ 5-6 
years 

Доступ до програм 
підготовки магістрів 
та кандидата наук/ 
Access to doctoral 

studies (Candidate of 
sciences) 

Неповна вища 
освіта/ 

Incomplete 
higher education 

Молодший 

спеціаліст, диплом 
молодшого 

спеціаліста/ Junior 
Specialist, Junior 

Specialist diploma 

Атестат про повну 
загальну середню 
освіту/ Secondary 

School Leaving 
Certificate (Atestat) 

2-3 роки, 120-180 
кредитів (3-4 роки на 

основі базової 
загальної середньої 
освіти з одночасним 

здобуттям повної 

загальної середньої 
освіти/ 2-3 years, 

120-180 credits (3-4 
years, with integrated 

higher secondary 
school program on 

the basis of Basic 
Secondary School 

Certificate) 

Доступ до програм 
підготовки 

бакалаврів/ Access to 
Bachelor programs 

6 

Короткий 
цикл  

І циклу/ Short 
cycle of I cycle 

Свідоцтво про 
базову загальну 
середню освіту/ 
Basic Secondary 

School Certificate 

Диплом 

кваліфікованого 
робітника4 Qualified 

Worker diploma 
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3 В Україні відповідно до Закону України «Про вищу освіту» встановлюється таке співвідношення між новими ступенями та попередніми:  

- диплом молодшого спеціаліста прирівнюється до диплома молодшого бакалавра;  

- диплом спеціаліста прирівнюється до магістра; 

- диплом кандидата наук прирівнюється до диплома доктора філософії./ 

  Due to Law of Ukraine “On Higher Education” there is such correlation between previous and actual educational degrees in Ukraine as: 

- Junior Specialist diploma equals to Junior Bachelor diploma; 

- Specialist diploma equals to Master diploma; 

- Candidate of sciences diploma equals to PhD diploma/ 
4 Вищі навчальні заклади мають право приймати на перший  (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні 

місці) осіб, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність/ Higher educational institutions may 

accept students to the 1st course ( with shortened term of studies) or to the 2nd course (with normative term of studies) on vacant places for related specialty for obtaining 

Junior specialist degree. 

 

У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою/ In case of any differences the text in Ukrainian shall prevail 
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Додаток 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ 
Diploma Supplement 

 
серія, реєстраційний номер та дата видачі диплома 

series, registration number and date of issue of the diploma 
 

М00№ 00000    28 лютого / February 2020 
 

серія, реєстраційний номер та дата видачі додатка 
series, registration number and date of issue of the supplement 

 

без диплома не дійсний 
(not valid without the diploma) 

 

№ 30/19     28 лютого / February 2020 
 

І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПУСКНИКА / INFORMATION ABOUT THE GRADUATE 
1. Прізвище / Family name(s)  

2. Ім’я та по-батькові / Given name(s)  

3. Дата народження (число/місяць/рік) / Date of birth (day/month/year) 
       

 

ІІ .ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗДОБУТУ КВАЛІФІКАЦІЮ / INFORMATION ABOUT THE QUALIFICATION 

1. Кваліфікація випускника: ступінь вищої освіти, спеціальність (за необхідності – спеціалізація, освітня програма, професійна кваліфікація) / 
Qualification: Degree, Program Subject Area (if necessary Study program, Educational program, Professional qualification) 

Ступінь вищої освіти магістр. Професійна кваліфікація –  Магістр психології. Викладач університетів та вищих навчальних закладів / 
     Degree – Master. Professional qualification – Master of psychology. Teacher of the universities and other higher educational institution 

 

2. Галузь знань / Field of Study                    Соціальні та поведінкові науки /  Social and behavioral sciences 

3. Найменування і статус навчального закладу (наукової установи), який (яка) виконував(ла) освітню програму та присвоїв(ла) / Name and status 
of the higher education (research) institution delivered the study program and conferred the qualification Білоцерківський інститут 
неперервної професійної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти», державної форми власності 
Bila Tserkva institute of continuous professional education State Higher Educational Institution «University of Educational Management», 
state ownership 
 

4. Мова навчання/ Language(s) of instruction                        Українська / Ukrainian 
 
ІІІ.ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ РАМКОЮ КВАЛІФІКАЦІЙ / INFORMATION ABOUT THE LEVEL OF THE 
QUALIFICATION 

4. Рівень кваліфікації / Level of qualification 
Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає 8 рівню Національної рамки кваліфікацій, передбачає здатність особи вирішувати 
складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 
застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 
The second (Master’s degree) level of higher education corresponds to level 8 of the National Qualifications Framework, provides the ability of 
a person to solve complex specialized problems and practical problems in a particular area of professional activity or in the process of study 
which provides for application of certain theories and methods of corresponding sciences and is characterized by  complexity and uncertainly 
of the conditions. 
5. Офіційна тривалість програми / Official duration of program 
1,6 роки, 90 кредитів ЕКТS / 1,6years, 90 ECTS credits/  
6. Вимоги до вступу / Access requirements(s) 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста;  
Educational qualification of bachelor or specialist level; on the results of entrance examinations  

 
ІV.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІСТ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ / IFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED 
1. Форма навчання /Mode of study                                Заочна / Extramural 
3. Вимоги освітньої програми та результати навчання за нею / Programme requirements  

Студент повинен виконати програму підготовки згідно з навчальним планом (90 кредитів ЕКТS), що включає: 

- теоретичне навчання з дисциплін у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські І практичні заняття), самостійної роботи (90 
кредитів ЕКТS); 
- складання підсумкової атестації. 
Кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання екзаменів, заліків з навчальних дисциплін.  
The student has completed a training program in accordance to the curriculum (90 credits ECTS), which includes: 
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-  theoretical training in disciplines in the form classroom classes (lectures, seminars, practical classes), independent work (90 ECTS credits); 
- Compilation final certification. 
Credits to the student are counted in the case of successful compilations, tests from academic disciplines.  

4. Детальні відомості про освітні компоненти та результати навчання за кожним з них (за необхідності), кредити Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної системи, оцінки, рейтинги, бали / Detailed information about the educational components 
and the learning outcomes, including European Credit Transfer and Accumulation System credits, grades, rating, points, scores. 

 
Номер за 

порядком 

або код / 

Course  

unit code 

 

 
Назва дисципліни / Course title 

 

Кредити 

ЄКТС / 

ECTS credits 

 

Години / 

Hours 

 

Бали / 

Marks 

Оцінка за 

національною 

шкалою / 

National grade 

 

Рейтинг 

ЄКТС /  

ECTS 

grade 

1. Ділова іноземна мова  / Business foreign language       

2. Теоретико-методологічні проблеми психології / Theoretical 
and methodological problems of psychology 

     

3. Педагогіка вищої школи / Pedagogy of higher school      

4. Психологія творчості / Psychology of work      

5. Психологія тренінгової роботи (авторський тренінг) / 
Psychology training (аuthor training) 

     

6. Культура фахової мови / Culture of professional language      

7. Психологічні технології вищої освіти / Psychological technologies 
of higher education 

     

8. Методологія та організація наукових досліджень / Methodology 
and organization of scientific researches 

     

9. Соціальна та екологічна безпека / Social and environmental 
security 

     

10. Філософія освіти / Philosophy of education      

11. Основи професійного консультування / Foundations of 
professional counseling 

     

12. Методика викладання психології у вищій школі / Methods of teaching 
psychology in high school 

     

13. Організаційна психологія / Organizational psychology      

14. Економічна  психологія / Economic psychology      

15. Психологія масової поведінки / Psychology of mass behavior      

16. Психологія травмуючих ситуацій / The psychology of traumatic 
situations 

     

17. Генетична психологія / Genetic psychology      

18. Психологія батьківства  та його психологічний супровід  /  The 
psychology of fatherhood and him psychological accompaniment 

     

19. Психологія лідерства та формування команди / Psychology of 
leadership and team formation 

     

20. Психологія підприємництва / Psychology of entrepreneurship      

 Всього кредитів       ЄКТС  /  Total credits ECTS      

 
За результатами навчання студент набув наступних компетентностей: 
Загальні компетентності: 

- аналіз та синтез. Здатність до аналізу, синтезу та узагальнення інформації на основі отриманих аргументів та перевірених фактів;  
- гнучкість мислення.  Здатність змінювати накреслений шлях розв’язання завдань, якщо він не відповідає умовам проблеми та  не був 

врахований у широкому діапазоні можливих місць роботи і в повсякденному житті;  
- групова робота. Здатність до певних узгоджених дій при виконанні завдань під керівництвом викладача;  
- комунікаційні навички  Здатність до ефективного застосування засобів вербальної та невербальної комунікації з аудиторією; 
- популяризаційні навички  Вміння спілкуватися з нефахівцями, демонструючи навички та методики майстерного викладання;  
- планування та розподіл часу.  Здатність до врахування строгих вимог дисципліни, планування та управління часом в процесі навчання та 

повсякденному житті; 
- застосування базових знань професії на практиці.  Здатність використовувати методи допомоги населенню, диференціюючи її за ак туальними 

потребами; 
- знання другої мови.  Вміння використовувати принципи професійного спілкування та спілкування з нефахівцями на рівні сучасної міжнародної 

(англійської, німецької, французької) літературної мови;  
- дослідницькі вміння  Здатність здійснювати вимір  індивідуальних та психологічних показників  особистості, її пізна вальної та емоційно-вольової 

сфери, схильності і здібностей, резервів розвитку;  
- навички роботи з інформацією.  Вміння вибирати джерела та канали інформації, систематизувати та обробляти її;  
- здатність адаптуватися до нових ситуацій. Вміння проводити обговорення проблем загальнонаукового та професійно-орієнтованого характеру, 

що має на меті адаптацію до нової ситуації та досягнення порозуміння; 
- етичні установки. Дотримання етичних принципів і вимог, що визначають  професійну поведінку і стосунки з людьми у суспільстві. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 
- здатність до навчання. Здатність шляхом самостійного навчання освоювати нові галузі, використовуючи попередньо здобуті знання ; 
- навички  аналізу наукової літератури. Здатність проводити інформаційно-пошукові роботи використовуючи інформаційно-довідникові системи,  

аналізувати  і синтезувати отриману інформацію за допомогою математичних методів;  
- здатність до пропагандистської та просвітницької роботи. Здатність пропагувати здоровий спосіб життя, підвищувати психологічну культуру 
серед населення, застосовуючи рекламну діяльність та паблік рілейшнз; 
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- здатність до розвитку.  Здатність спеціаліста вирішувати певний клас професійних задач;  
- навички оцінювання.  Здатність робити оцінку закономірностей психічної діяльності, психічних станів та чинників, що впливають на функціонування 

психіки людини у різних видах життєдіяльності; 
- навички розпізнавання психічних особливостей особистості. Здатність до використання  серії методів для оцінки  змін у розвитк у психіки, 

особливостей поведінки особистості; 
- навички спілкування. Здатність до психологічного впливу в умовах міжособистісної взаємодії;  

- навички психологічного впливу. Здатність використовувати психотерапевтичні прийоми і прийоми спрямованого впливу  на свідомість і поведінку в 

процесі міжособистісної взаємодії для корекції людських взаємовідносин. 
As a result of student gained the following competences: 
Integrated competence. 

Ability to solve sophisticated problems and to solve practical problems in the field of psychology or in the process of learning that involves the skillful 

application of methods of diagnostics, implementation of innovation and is characterized by uncertainty of conditions and requirements. 
General competence: 

- аnalysis and synthesis. The ability to analyze, synthesize and summarize information based on the received arguments and proven facts.  
- flexibility of thinking. The ability to change the intended way of solving problems, if it does not meet the conditions of the problem and were not taken into 

account in a wide range of possible places of work and in everyday life. 
- group work. The ability to certain concerted actions in the performance of tasks under the guidance of a teacher.  
- communication skills Ability to effective use of means of verbal and non-verbal communication with the audience. 
- popularization skills the Ability to communicate with non-experts, demonstrating skills and techniques master of teaching. 
- planning and allocation of time. The ability to meet the rigorous requirements of discipline, planning and time management in the learning process and daily 

life. 
- application of basic knowledge of the profession in practice. The ability to use the methods of assistance to the population,  differentiating her current 

needs. 
- knowledge of a second language. The ability to utilize principles of professional communication and communication with non-specialists in accordance with 

modern international (English, German, French) language.  
- research skills the Ability to measure individual and psychological parameters of the person, its cognitive and emotional sphere, aptitudes and abilities, 
reserves of development. 
- skills of working with information. The ability to choose the sources and channels of information, organize and process it. 
- ability to adapt to new situations. The ability to conduct a discussion of problems of scientific and professionally oriented  nature that has the purpose of 
adapting to new situations and understandings. 
- ethical attitudes. Ethical principles and requirements that define the professional conduct and relationships with people in society.  
Special (professional, subject-oriented) competence: 
- the ability to learn. The ability through self-study to learn a new industry, using previously obtained knowledge. 
- skills of analysis of scientific literature. The ability to conduct information search using an information system to analyze  and synthesize the information 
obtained with the help of mathematical methods. 
- the ability for advocacy and education. Ability to promote a healthy lifestyle, enhance psychological culture among the population applying advertising and 
public relations. 
- the ability to develop. The ability of a specialist to solve a certain class of professional tasks.  
- assessment skills. The ability to estimate patterns of mental activity, mental States and factors affecting the functioning of the human psyche in different 
types of activity. 
- recognition of mental peculiarities of the personality. The ability to use a series of methods to evaluate changes in the development of the psyche, 
characteristics of individual behavior. 
- communication skills. The ability to psychological effects in terms of interpersonal interaction. 
skills of psychological influence. The ability to use psychotherapeutic methods and techniques of directed influence on consciousness and behavior in the 
process of interpersonal interaction for the correction of human relationships.  

4. Схема оцінювання.  Довідник з розподілу оцінок / Grading scheme. Reference book on rating 
Оцінка (за національною шкалою) / National grade 

Мін. бал / Min. marks Макс. бал / Max. marks 

Національна диференційована шкала / National differentiated grade 

Відмінно / Excellent 90 100 

Добре /Good 74 89 

Задовільно / Satisfactory 64 73 

Незадовільно /Fail 0 63 

Національна недиференційована шкала / National undifferentiated grade 

Зараховано / Passed 60 100 

Не зараховано / Fail 0 59 

Шкала ЕКТS /ECTS grade 

A 90 100 

B 82 89 

C 74 81 

D 64 73 

E 60 63 

Fx 35 59 

F 1 34 

Оцінки «Відмінно», «Добре», «Задовільно» виставляються: за підсумками екзаменів та диференційованих заліків, за результатами 

виконання курсових робіт, за результатами практик. Оцінка «Зараховано» виставляється за підсумками заліків. 

«Excellent», «Good», «Satisfactory» grades show the results of: examinations, differentiated tests, yearly papers (projects) and theses 

(diploma projects), work placements. «Passed» show the results of tests. 



5. Загальна класифікація присвоєння кваліфікації / Qualification within the general classification of 

qualifications 

Магістр психології / Master of psychology. 
 

Диплом з відзнакою / Diploma with honours 
 

Класифікація кваліфікації  / Classification 
system 

Критерії / Criteria 

Диплом з відзнакою / 
Diploma with honours 

Не менше 75 відсотків відмінних оцінок з усіх навчальних дисциплін 
та практичної підготовки, з оцінками «добре» з інших дисциплін та з 
оцінками «відмінно» за результатами державної атестації 
Over 75% of grades are “excellent”, no “satisfactory”, only “excellent” 
grades for a state examination. 

Диплом / 
Diploma  

Успішне виконання програми підготовки 
Successful completion of a study programme 

V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКДЕМІЧНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА / INFORMATION THE FUNCTION OF THE 

QUALIFICATION 

1. Академічні права / Access to further study 

Вступ до аспірантури /  Access to a Postgraduate programme (Postgraduate study)  

2. Професійні права / Professional status 
Робота за кваліфікацією / Work is after qualification 

 

VІ. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ / ADDITIONAL INFORMATION 

1. Найменування всіх закладів вищої освіти (наукових установ) (відокремлених структурних підрозділів вищих 

навчальних закладів), у яких здобувалася кваліфікація (у тому числі навчальні заклади, в яких здобувач вищої 

освіти вивчав окремі дисципліни за програмами академічної мобільності). Строки навчання в кожному з них / 

Name of the higher education (research) institutions. Duration of training 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет 

менеджменту освіти» 01.01.2018-28.02.2020 / Bila Tserkva institute of continuous professional education State 

Higher Educational Institution «University of Educational Management»  

 
2. Інформація про атестацію / Information on certification 
 
3. Контактна інформація вищого навчального закладу (наукової установи)(у тому числі грант освітньої 
програми) / Contacts of the higher education (research) institutions (including the information on the Head of 
Educational program)  
Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти Державного закладу вищоїосвіти «Університет 
менеджменту освіти», 
09108, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 52/4. Tелефон/факс+38 (04563) 71607. E-mail: 
dipodist@ukr.net 
Bila Tserkva institute of continuous professional education State Higher Educational Institution «University of 
Educational Management», 
09108, Kyiv region, Bila Tserkva, Levanevskogo street, 52/4. Telephone/fax +38 (04563) 71607. E-mail:  

dipodist@ukr.net. 
 
4. Інформація про попередній документ про освіту (вид документа, серія та реєстраційний номер, 

найменування навчального закладу, який видав документ, дата видачі) / Information about the previous 
document of education (type of document, registration number, name of the institutions, date of issue) 
 

VІІ. ЗАСВІДЧЕННЯ ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА /CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 
(Посада, підпис, прізвище та ініціали керівника закладу вищої освіти (наукової установи) або іншої уповноваженої особи 
закладу вищої освіти (наукової установи). Печатка закладу вищої освіти (наукової установи) / Position, signature, Name and  
initials of the head of the institution of higher education (research) or another authorized person. Seal of the higher education 
(research) institution. 
 
 
 
 

Директор інституту  / 
Director of the Institute 

В.В.Сидоренко 
Viktoriia Sydorenko 

mailto:dipodist@ukr.net
mailto:dipodist@ukr.net


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Дата (день / місяць / рік) / 
Date of issue (day /month / year) 

 
 
 
 
 
 

                                                           28 лютого / February 2020 

 
 
 

VІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ /INFORMATION ABOUT THE 

NATIONAL SYSTEM OF HIGHER EDUCATION 

СТРУКТУРА ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ / HIGHER EDUCATION STRUCTURE IN UKRAINE 

Рівні вищої 
освіти/higher 

education levels 
 

Ступінь вищої 
освіти (документ 

про 
світу/науковий 
ступінь)/ higher 

education degrees 
(document on 

higher 
education/scientific 

degree) 

Документ про 
попередню 

освіту, що надає 
доступ/Document 

on previous 
education, which 
provides access 

Період (роки) 
і обсяг 

(кредити 
ЄКТС1)  

навчання / 
Standard study 
period (years) 
and load (ECTS 

credits1) 

Академічні 
права/ Academic 

rights 

Національна 
рамка 

кваліфікацій/ 
National 

framework of 
qualifications 

Цикли 
ЄПВО2/ 

EHEA 
cycles2 

Початковий 
рівень 

(короткий 
цикл)/ Initial 

level (short cycle) 

Молодший 
бакалавр (диплом 

молодшого 
бакалавра)/ Junior 

Bachelor (Junior 
Bachelor diploma) 

Атестат про повну 
загальну середню 
освіту/ Secondary 

School Leaving 
Certificate 
(Atestat) 

Освітньо-
професійна 
програма – 

120-150 
кредитів/ 

Educational 
and  

professional 
program – 120-

150 credits 

Право здобуття 
ступеня 

бакалавра/ The 
right to obtain a 

Bachelor’s degree 

6 рівень/ 6 
level 

Короткий 
цикл  

І циклу/ 
Short 

cycle of I 
cycle  

Диплом 
молодшого 
спеціаліста/ 

Junior Specialist 
diploma 

Обсяг 
освітньо-

професійної 
програми 

визначається 
закладом 

освіти/ The 
volume of the 

educational 
and 

professional 
program is 

determined by 
the institution 
of education 

Перший 
(бакалаврський) 
рівень/ The first 
(Bachelor) level 

Бакалавр (Диплом 
бакалавра)/ 

Bachelor (Bachelor 
diploma) 

Атестат про повну 
загальну середню 
освіту/ Secondary 

School Leaving 
Certificate 
(Atestat) 

Освітньо-
професійна 
програма – 

180-240 
кредитів/ 

Educational 
and  

professional 
program – 180-

240 credits 
Право здобуття 

ступеня магістра/ 
The right to obtain 
a Master’s degree 

7 рівень/ 7 
level 

І цикл/ I 
cycle 

Диплом 
молодшого 
бакалавра, 

диплом 
молодшого 
спеціаліста/ 

Junior Bachelor 
diploma, Junior 

Specialist diploma  

Обсяг 
освітньо-

професійної 
програми 

визначається 
закладом 

освіти/ The 
volume of the 

educational 
and 

professional 



 

 

 

program is 
determined by 
the institution 
of education 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другий 
(магістерський) 

рівень / The 
second (Master) 

level 

Магістр (диплом 
магістра)/ Master 
(Master diploma) 

Диплом 
бакалавра/ 

Bachelor diploma 

Освітньо-
професійна 
програма – 

90-120 
кредитів/ 

Educational 
and  

professional 
program – 90-

120 credits 

Право здобуття 
ступеня доктора 

філософії/доктора 
мистецтв/ The 
right to obtain 

Doctor of 
Philosophy/ 

Doctor of Arts 

8 рівень/ 8 
level 

ІI цикл/  
II cycle 

Освітньо-
наукова 

програма – 
120 кредитів 

(дослідницька 
(наукова) 

складова – не 
менше 30 %)/ 

Educational 
and scientific 

program – 120 
credits 

(research 
(scientific) 

component – 
not less then 

30%) 

Магістр 
медичного, 

фармацептичного 
або ветеринарного 

спрямування 
(диплом магістра)/ 
Master of Medical? 
Pharmaceutical or 

Veterinary field 
(Master diploma) 

Атестат про повну 
загальну середню 
освіту/ Secondary 

School Leaving 
Certificate 
(Atestat) 

Освітня 
програма – 

300-360 
кредитів/ 
Education 

program – 300-
360 credits 

 
 
 
 

ІI цикл/  
II cycle 

Диплом 
молодшого 
спеціаліста/ 

Diploma of Junior 
Specialist  

Обсяг 
освітньої 
програми 

визначається 
закладом 

освіти/ The 
volume of  

educational 
program is 

determined by 
the 

educational 
institution   

 

 

 

 

 

 

 

Третій (освітньо-
науковий 
/освітньо-
творчий) 

рівень/ The third 
(educational and 

research/ 
educational and 
creative) level 

Доктор філософії 
(диплом доктора 
філософії)/ Doctor 

of Philosophy 
(Doctor of 
Philosophy 
diploma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом магістра) 
/ Master Diploma) 

Підготовка в 
аспірантурі 

(ад’юнктурі) – 
4 роки, освітня 

складова 
освітньо-
наукової 

програми – 
30-60 

кредитів/ 
Preparation in 

aspirantura 
(adjuncture) is 

4 years, 
educational 

component of 
the 

educational 
and scientific 
program – 30-

60 credits 

Право здобуття 
ступеня доктора 
наук/ The right to 

obtain doctoral 
degree 

9 рівень/ 9 
level 

ІII цикл/ 
III cycle 

Доктор мистецтв Підготовка в  



 

 

 

(диплом доктора 
мистецтв)/ Doctor 

of Art (Doctor of Art 
diploma) 

творчій 
аспірантурі – 3 
роки, освітня 

складова 
освітньо-
творчої 

програми – 
30-60 

кредитів/ 
Preparation in 

creative 
aspirantura – 3 

years, 
educational 

component of 
the 

educational 
and creative 

program – 30-
60 credits 

Науковий 
рівень/ Research 

level 

Доктор наук 
(диплом доктора 
наук)/ Doctor of 

Science (Doctor of 
Science diploma) 

Диплом доктора 
філософії/ Doctor 
of Science (Doctor 

of Science 
diploma) 

- - 
10 рівень/ 10 

level 
- 

1ЄКТС – Європейська кредитно-трансферна система. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного 

навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС/ ECTS – European Credit Transfer System. I 

credit ECTS = 30 academic hours. One year Full-time study load equals approximately to 60 credits ECTS. 

2 ЄПВО – Європейський простір вищої освіти/ EHEA – European Higher Education Area. 

 

СТУПЕНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ/ 

HIGHER EDUCATION LEVELS DURING TRANSITIONPERIOD 

Останній прийом на такі програми підготовки здійснюється 2016 року/ The last admission to these programs will be in 2016. 

Рівні вищої 
освіти/ Higher 

education levels 

Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень, документ 

про освіту3/ 
Higher education 

degree, 
educational 
documents3 

Документ про 
попередню 

освіту, що надає 
доступ/ Entrance 

requirements 

Нормативний 
період (роки) і 
обсяг (кредити 

ЄКТС) 
навчання/ 

Study period 
(years) and load 

(ECTS credits) 

Академічні 
права/ Access 

to further 
education 

Рівень 
національної 

рамки 
кваліфікацій/ 

Levels of 
National 

framework of 
qualifications 

Цикли 
ЄПВО/ 
EHEA 
cycles 

Науковий 
ступінь/ 

Academic level 

Кандидат наук, 
диплом 

кандидата наук/ 
Candidate of 

sciences, 
Candidate of 

sciences diploma 

Диплом магістра 
або спеціаліста/ 

Master or 
Specialist diploma 

≥ 3 роки/ ≥ 3 
years 

Доступ до 
здобуття 2-го 

наукового 
ступеня 

(доктора 
наук)/ Access 

to the 2nd 

academic 
degree 

9 
ІII цикл/ III 

cycle 

Повна вища 
освіта/Complete 
higher education 

Спеціаліст, 
диплом 

спеціаліста/ 
Specialist, 

Specialist diploma  

Диплом 
бакалавра/ 

Bachelor diploma 

1-1,5 роки, 60-
120 кредитів/ 1-

1.5 years, 60-
120 credits 

Доступ до 
здобуття 

наукового 
ступеня/ 
Access to 

Master 
programs and 
Candidate of 

sciences 
degree  

8 
ІI цикл/ II 

cycle 

Спеціаліст 
медичного, 

фармацептичного 
або 

Атестат про 
повну загальну 
середню освіту/ 
Secondary School 

5-6 років на 
основі повної 

загальної 
середньої 

Доступ до 
програм 

підготовки 
магістрів та 



 

 

 

ветеринарного 
спрямування/ 

Specialist of 
Medical? 

Pharmaceutical or 
Veterinary, 

Specialist diploma) 

Leaving 
Certificate 
(Atestat) 

освіти/ 5-6 
years 

кандидата 
наук/ Access 
to doctoral 

studies 
(Candidate of 

sciences) 

Неповна вища 
освіта/ 

Incomplete 
higher education 

Молодший 
спеціаліст, 

диплом 
молодшого 

спеціаліста/ Junior 
Specialist, Junior 

Specialist diploma 

Атестат про 
повну загальну 
середню освіту/ 
Secondary School 

Leaving 
Certificate 
(Atestat) 

2-3 роки, 120-
180 кредитів (3-

4 роки на 
основі базової 

загальної 
середньої 

освіти з 
одночасним 
здобуттям 

повної 
загальної 
середньої 
освіти/ 2-3 

years, 120-180 
credits (3-4 
years, with 
integrated 

higher 
secondary 

school program 
on the basis of 

Basic Secondary 
School 

Certificate) 

Доступ до 
програм 

підготовки 
бакалаврів/ 

Access to 
Bachelor 
programs 

6 

Короткий 
цикл  

І циклу/ 
Short cycle 

of I cycle 

Свідоцтво про 
базову загальну 
середню освіту/ 
Basic Secondary 

School Certificate 

Диплом 
кваліфікованого 

робітника4 
Qualified Worker 

diploma 

3 В Україні відповідно до Закону України «Про вищу освіту» встановлюється таке співвідношення між новими ступенями та 

попередніми: 

- диплом молодшого спеціаліста прирівнюється до диплома молодшого бакалавра; 

- диплом спеціаліста прирівнюється до магістра;  

- диплом кандидата наук прирівнюється до диплома доктора філософії./ 
  Due to Law of Ukraine “On Higher Education” there is such correlation between previous and actual educational  degrees in Ukraine as: 

- Junior Specialist diploma equals to Junior Bachelor diploma; 

- Specialist diploma equals to Master diploma; 

- Candidate of sciences diploma equals to PhD diploma/ 
4 Вищі навчальні заклади мають право приймати на перший  (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з 

нормативним терміном навчання на вакантні місці) осіб, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

за умови вступу на споріднену спеціальність/ Higher educational institutions may accept students to the 1st course ( with shortened 

term of studies) or to the 2nd course (with normative term of studies) on vacant places for related specialty for obtaining Junior 

specialist degree. 

 

У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою/ In case of any differences the 

text in Ukrainian shall prevail 
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