
КИ1ВСБКИЙ НАЦЮНАЛЬНИЙ УШВЕРСИТЕТ1МЕН1 ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Н А К А З

_______________________ 2 0 2 1 р .  

Про затвердження форм и та 
техночы описи документов про вищу освт у  
Кшвського национального ушверситету 
1мен1 Тараса Шевченка

У В1ДП0 В1ДН0 СТ1 до вимог Закону УкраУни Про вищу освггу, Постанови Кабинету 
Мпнстр1в УкраУни вщ 09 вересня 2020 р. № 811, наказ1в Мнпстерства освтои 1 науки 
УкраУни за №102 вщ 25 с1чня 2021 р. 1 за №164 вщ 10 лютого 2021 р. 1 Статуту 
КиУвського нащонального ушверситету 1меш Тараса Шевченка, а також на виконання 
ринення ВченоУ Ради КиУвського нацюнального ушверситету 1меш Тараса Шевченка вщ 
«01» березня 2021 року (протокол № 11)

1. Затвердили форми та техшчш описи документов про вищу освггу КиУвського 
нацюнального ушверситету 1меш Тараса Шевченка;

- диплом бакалавра;
- диплом мапстра;
- диплом доктора фшософи';
- диплом спещалюта;
- диплом молодшого спещашста;
- додаток до диплома европейського зразка
- академ1чна довщка
2. Деканам ф ак у л ь тет , директорам ш сти ту т , директорам коледяав ознайомити 

застушншв з навчальноУ, науково'У роботи та з м1жнародного ствробггництва, г а р а н т  
освггшх програм 1 нращвнивов вщповщальних за шдготовку д о к у м е н т  у структурному 
ш дроздш 13 новими формами д о к у м ен т  про освггу (до 01.04.2021 р.).

3. Видавничо-пол1граф1чному центру (Г.Л.Новшова) розробити макета бланюв та 
забезпечити друк блантав д о к у м е н т  про освтоу зпдно поданих заявок (з 01.04.2021 р.)

4. 1нформацшно-пол1граф1чному центру (Ю.В.Бойко) розробити електронш 
шаблони друку диплом1в бакалавра, мапстра, спещалюта, а також додатку до диплома 
европейського зразка 1 академ1чноУ довщки, 1 забезпечити можлив1сть генерацп цих 
докум ен т про освпу 13 системи автоматизащ’У «Тритон» (з 01.04.2021 р.).

5. Науково-методичному центру оргашзащ'У навчального процесу (А.П.Гожик) 1 

вщдшу подготовки та атестацГУ науково-педагопчних кадр1в (А.О.Ткачук), вщдшу 
академшно'У мобшьносп (1.0.Дем1рзен) провести консультацй' 13 заступниками декашв 1 

директор1В з навчальноУ, науково'У роботи та з м1жнародного ствробггництва щодо 
заповнення нових форм д о к у м е н т  про освггу (до 09.04.2021 р.)

6. Контроль за виконанням наказу покласти на пешиого проректора О.К.Закусила.

н а к а з у ю :

В . о. ректора Л. В. Губерський

Начальник юридичного вщдшу I. В. Саленко



витяг
з протоколу № 11 засщання ВченоУ ради 

КиУвського нацюнального ушверситету 1меш Тараса Шевченка
В режим! опНпе 

В1д 01 березня 2021 року
Усього члешв ради -  65 

Присутш -  59 
Голосували -  59

Вчена рада КиУвського нацюнального ушверситету 1меш Тараса Шевченка 
затверджена наказом ректора № 449-32 вщ 01 липня 2020 року.

СЛУХАЛИ: Про затвердження форм докуменпв про вищу освггу КиУвського 
нацюнального ушверситету 1меш Тараса Шевченка.

ВИСТУПИЛИ: Директор НМД ОНП А.П. Гожик допов1в, що вщповщно до 
Постанови Кабшету Мшютр1в УкраУни №811 «Про документа про вищу освпу (науков1 
ступеш)» вщ 09 вересня 2020 року перелк докуменпв про вищу освпу та вимоги до них 
зазнали змш. 3 01 шчня 2021 року ЗВО повинш видавати документа про вищу освпу 
нового зразка, але зареестрований у Мшютерств! юстицГУ УкраУни наказ МОН УкраУни 
№102 «Про затвердження форм докуменпв про вищу освпу (науков1 ступен1) та додатки 
до них, зразка академ1чноУ довщки» вщ 25.01.2021 року з’явився на сайп ВерховноУ Ради 
УкраУни лише 22 лютого. Зважаючи на нагальнють вир1шення цього питания, НМД ОПН 
спшьно з в1ддшом пщготовки та атестацп науково-педагопчних кадр1в невщкладно 
розпочали роботу щодо розроблення нових форм докуменпв про вищу освпу.

23 лютого Науково-методична рада розглянула пропозицй факультепв/шститупв та 
схвалила форми докуменпв про вищу освпу, яю повинна затвердите Вчена рада 
Ушверситету

Директор НМД ОНП А.П. Гожик зауважив, що у нових бланках докуменпв про 
вищу освпу бтьш е не ставиться герб УкраУни, змшюеться змютовне наповнення. Також 
НМР розглянула питания щодо «диплом1в з вщзнакою», яких на державному р1вш бшыне 
не передбачасться, але Ун1верситет мае право вщзначати своУх кращих студеппв. 3 ц1ею 
метою у бланках диплом1в про вищу осв1ту пропонуеться графа «додаткова шформащя». 
Вщ факультет1в/щститупв над1йшли 3 пропозицй' запису: «диплом КиУвського
нацюнального ушверситету 1меш Тараса Шевченка з вщзнакою», «з вщзнакою», «диплом 
з вщзнакою». НМР пропонуе затвердите останнш вар1ант.

Щодо змютовного наповнення. У бланку диплома про вищу освпу пропонуються 
так1 записи: освпня програма, ким акредитована, квал1ф1кащя, ступ1нь вищоУ освпи, 
галузь знань, спещальнють, спец1ал1зац1я, додаткова 1нформац1я (за необхщностД

Вчен1й рад1 Ун1верситету пропонуеться затвердите таю нов1 зразки документ1в про 
осв1ту: диплом молодшого спещалюта, диплом бакалавра, диплом спещалюта, диплом 
мапстра, диплом доктора фшософп, додаток до диплома, академ1чна довщка.

У ХВАЛИЛИ: За результатами голосування в режим1 опНпе (за -  59, проти -  немае, 
утрималися -  немае):

1) затвердити форми докуменпв про вищу освпу КиУвського нацюнального 
ушверситету 1меш Тараса Шевченка та Ухш техшчш описи;

2) НМР сп1льно з Постшною ком1с1ею ВченоУ ради з питань оргашзацп' освпнього 
процесу розробити Положения про диплом з вщзнакою КиУвського нацюнального 
ушверситету 1меш Тараса Шевченка та подати його на розгляд Вченш рад1 Ушверситету 
не шзшше 07 червня 2021 року з подальшим затвердженням цього положения ректором 
Ушверситету;

3) для випускниюв 2020/2021 н.р. здшснювати запис «диплом з вщзнакою» у 
випадках, передбаченц^Ткищженням про диплом з вщзнакою КиУвського нацюнального 
ушверситету 1м е ш ^  Е

Голова В1
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Л.В. Губерський 

С.1. Дяченко



ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Наказ в.о.ректора КиУвського 
нацюнального ушверситету 1меш 
Тараса Шевченка
М  О Ь  2021 року № / З '/ - ^

Техшчний опис диплома бакалавра 

КиУвського нацюнального ушверситету 1меш Тараса Шевченка

1. Техшчний опис диплома бакалавра КиУвського нацюнального 
ушверситету 1меш Тараса Шевченка укладено у в1дпов1дност1 до вимог 
Постанови Кабшету Мш1стр1в УкраУни в1д 09 вересня 2020 р. №8 1 1 ,  1 наказ1в 
Мшютерства осв 1ти 1 науки УкраУни за №102 в1д 25 а ч н я  2021 р. 1 за №164 в1д 
10 лютого 2021 р.

2. Бланк «Диплом бакалавра КиУвського нацюнального ушверситету» (дал1 

- бланк) оформлюеться на аркугш паперу формату А4 (210x297 мм, ± 0,5 мм) та 
виготовляються пол1граф1чним способом на папер1 ццльшстю не менше 
150г/м2.

3. Основш техш чш  характеристики паперу, що використовуеться для 
виготовлення бланка:

- маса 1 м2 - 150 г;
- товщина - 115 ± 6 мкм;
- склад - 100 % деревинна целюлоза;
- власна флусресценщя - не бшьше 3 %;
- бгшсть - не менше 92 %;
4. Бланк диплома не ламшуеться.
5. Дизайн бланка затверджуеться вченою радою КиУвського нацюнального 

ушверситету 1мен: Тараса Шевченка.
6. Текстова шформащя розм1щуеться лише з лицьового боку бланка 

диплома та вщтворюеться друкарським способом.
7. Зворотний бж  бланка диплома призначений для проставляння штамшв 

консульськоУ легал1зац1У та штампу «Апостиль» 1 не м1стить жодних напис1в.
8. На лицьовш сторон1 бланку у надрукована тангерна с1тка, пол1граф1чне 

зображення якоУ виконане триадою (СМ УК) способом офсетного друку:
1) по центру бланку зверху розм1щеш написи «УКРА1НА» (зверху) 1 

«Б1КЯА1КЕ» (знизу) виконаш способом офсетного друку фарбою чорного 
кольору;

2) посередиш л1воУ 1 правоУ частин бланку розм1щено два зображення 
Герба Ушверситету, виконаш в орипнальних кольорах, 1 надписи виконаш 
способом офсетного друку фарбою чорного кольору: зл1ва - «КиУвський 
нацюнальний ун1верситет 1мен1 Тараса Шевченка», справа - «Тагаз БЬеусйепко 
Ыайопа1 Ншуегзйу ок Ку1у». Нижче, п1д гербами 1 назвою Ун1верситету, 
посередин1 л1Во'У частини бланку розм1щено напис «ДИПЛОМ БАКАЛАВРА», а 
посередин1 правоУ частин - надпис « В А С Н Е Ш К ’8 01РБОМА», виконаш 
способом офсетного друку фарбою чорного кольору;



3) у Л1В1Й 1 правш частинах бланку (вщ повщ но -  украУнською та 
англш ською мовою) фарбою чорного кольору друкуеться ш формащ я, яка, 
вщповщно до Постанови Кабш ету М ш к тр 1в УкраУни вщ 09 вересня 2020 р. 
№ 811, е обов’язковою для докум енпв про вищу освп у  (науков1 ступеш):

- сер1я та реестрацш ний номер диплома мапстра, що присвоюггься гид час 
прозедення реестращ'У в Сдинш державш й електроннш  баз1 з питань освпи;

- 1м ’я та пр]звище особи, якш присвоено ступшь;
- рж  закш чення навчання;
- найменування закладу вищоУ освпи  (науково'У установи), що видав 

(видала) документ (у раз1 здобуття вищоУ освпи  у територ1ально 
вщокремленому пщ роздш  закладу вищоУ освпи —  найменування такого 
пщроздшу);

- назва освпньоУ програми;
- найменування органу (оргаш в), що акредитував (акредитували) освпню  

програму;
- квал1ф 1кац 1я, що складаеться з шформащУ про здобутий ступщь вищоУ 

освети (м агктр), спещальн1сть (спещ альносп, галузь знань —  для 
М1ждисцишпнарних ОСВПН1Х програм), предметну спец1альн1сть або 
спещал1защю (за наявност1 - вщповщно до сертифш ата або р1шення про 
акредитащю) та профес1йну квал1ф 1кац 1ю (у раз! присвоения);

- додаткова ш формащ я (за наявносп)
При цьому, у випадку вщ сутносп акредитовано'У або затвердженоУ ЦОВВ у 

встановленому порядку спещал1защУ рядок 13 записом про спещ ал 1защ ю не 
друкуеться.

4) в нижнш частин 1 бланку до диплому чорною фарбою друкуеться (на 
украУнськш та англш ськш  мов1):

- зл1ва - фактична посада (ректор, або пппа офш ш но уповноважена особа 
Ун1верситету, додавання до найменування посади «В.о.» здшснюеться у раз1 

зам 1щення кер1внкка за наказом) особи, яка пщписала диплом;
- справа -  1м’я та пр1звище особи, яка пщписала диплом 1 дата видач1

5) п1д п 1дписом уповноваженоУ особи в нижн 1Й частин1 бланку друкуеться 
чорною фарбою, засобами офсетного друку, надпис: «У раз1 наявност1 в 
диплом! будь-яких розб1жностей перевагу мае текст украУнською мовою. / 1п 
сазе оГ апу сШТегепсез 1п 1п1егрге1айоп о!' 1Не шГогтабоп 1П 1Не сйр1ота, Йзе
1]кга1П1ап 1ех1 зЬа11 ргесай.»



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ в.о.ректора КиУвського
нацю нального уш верситету 1меш
Тараса Ш евченка
Ж. №  2021 року №

Техш чний опис диплома спещ алюта 

КиУвського нацюнального уш верситету 1меш Тараса Ш евченка

1. Техш чний опис диплома спещ алюта КиУвського нацюнального 
ушверситету 1меш  Тараса Ш евченка укладено у вщ повщ носп до вимог 
Постанови Кабш ету М ш ю тр 1в УкраУни вщ 09 вересня 2020 р. №  811,1 наказ1в 
М шютерства освпи  1 науки УкраУни за № 102 вщ 25 а ч н я  2021 р. 1 за № 164 вщ 
10 лютого 2021 р.

2. Бланк «Диплом спещ алю та КиУвського нацю нального уш верситету» 
(дал1 - бланк) оформлюеться на аркуип паперу формату А4 (210x297 мм, ± 0,5 
мм) та виготовляються пол 1граф 1чним способом на папер1 щшьнютю не менше 
15()г/м2.

3. Основш техш чш  характеристики паперу, що використовугться для 
виготовлення бланка:

- маса 1 м2 - 150 г;
- товщ ина - 115 ± 6 мкм;
- склад - 100 % деревинна целюлоза;
- власна флусресценщ я - не бшыне 3 %;
- б ш сть  - не менше 92 %;
4. Бланк диплома не ламшуеться.
5. Дизайн бланка затверджуеться вченою радою КиУвського нацюнального 

уш верситету 1мен' Тараса Ш евченка.
6. Текстова ш формащ я розм 1щуеться лише з лицьового боку бланка 

диплома та вщ творюегься друкарським способом.
7. Зворотний б 1 к бланка диплома призначений для проставляння штамгпв 

консульськоУ легал 1зац 11 та штампу «Апостиль» 1 не м1стить жодних напиав.
8. На лицьов1Й сторон! бланку у надрукована тангерна спка, пол1граф1чне 

зображення якоУ виконане триадою (СМ УК) способом офсетного друку:
1) по центру бланку зверху розм щ еш  написи «УКРА1НА» (зверху) 1 

«1Ж.КА1ЫЕ» (знизу) виконан1 способом офсетного друку фарбою чорного 
кольору;

2) посередшп л1воУ 1 право)’ частин бланку розмшюно два зображення 
Герба Уш верситету, виконаш в орш знальних кольорах, 1 надписи виконаи! 
способом офсетного друку фарбою чорного кольору: зл 1ва - «КиУвський 
нац1ональний ун1верситет 1мен 1 Тараса Ш евченка», справа - «Тагаз БЬеусНепко 
Ыабопа! и п 1УегзЦу о! Ку1у». Нижче, пщ гербами 1 назвою Ушверситету, 
посередиш л1воУ частини бланку розм1щено напис «ДИПЛОМ  СПЕЩ АЛЮ ТА», 
а посередиш правоУ частин - надпис «8РЕС1АЫ 8Т 01РЬО М А», виконаьп 
способом офсетного друку фарбою чорного кольору;



3) у Л1В1Й 1 правш частинах бланку (вщ повщ но -  украУнською та 
англшською мовою) фарбою чорного кольору друкуеться шформащя, яка, 
вщповщно до Постанови Кабшету М ш 1стр1в УкраУни вщ 09 вересня 2020 р. 
№ 811, е обов’язковою для докумешпв про вищу освпу  (науков1 ступеш):

- сер1я та реестрацш ний номер диплома спещ алюта, що присвоюеться пщ 
час проведения реестращУ в Сдинш державнш  електроннш  баз1 з питань освгги;

- 1м ’я та пр1звище особи, якш присвоено стугпнь;
- р 1 к заюнчення навчання;
- найменування закладу вищоУ освНи (науково'У установи), що видав 

(видала) документ (у раз1 здобуття вищоУ осв1ти у територ1ально 
вщокремленому п щ роздш  закладу вищоУ освгги —  найменування такого 
ш дроздыу);

- назва осв1тньоУ програми;
- найменування органу (оргаш в), що акредитував (акредитували) освггню 

програму;
- квал1ф1кац[я, що складаегься з 1нформацй’ про здобутий освпньо- 

квал1ф1кац1йний р1вень (спец1ал1ст), спец1альн1сть (спещ альносп, галузь знань 
—  для м1ждисциплшарних осв1тн1х програм), предметну спец1альн1сть або 
спещал1защю (за наявност1 - вщповщно до сертифш ата або р1шення про 
акредитацно) та поофес1йну квал1ф1кац1ю (у раз1 присвоения);

- додаткова ш формащ я (за наявносзт)
При цьому, у випадку вщсутност! акредитованоУ або затвердженоУ ЦОВВ у 

встановленому порядку спещ ал 1защУ рядок 13 записом про спещал1зацпо не 
друкуеться.

4) в нижн1Й частин1 бланку до диплому чорною фарбою друкуеться (на 
украУнськ1й та англш ськш  мов1):

- зл1ва - фактична посада (ректор, або ш ш а оф1ц1йно уповноважена особа 
Ун1верситету, додавання до найменування посади «В.о.» здш снюеться у раз1 

зам1щення кер1вника за наказом) особи, яка пщ писала диплом;
- справа -  1м ’я та пр1звище особи, яка пщ писала диплом 1 дата видач1
5) П1Д п1дписом уповноваженоУ особи в нижн1й частин 1 бланку друкуеться 

чорною фарбою, засобами офсетного друку, надпис: «У раз1 наявност! в 
диплом! будь-яких розб1жностей перевагу мае текст украУнською мовою. / 1п 
сазе о!' апу ёИТегепсез 1П 1п1егрге(;аПоп ой 1Ье 1пГогтаиоп 1П (Не сПр1ота, (Не 
Пкга1П1ап (ех( зНа11 ргеуай.»



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ в.о.ректора КиУвського
нацюнального уш верситету 1меш
Тараса Ш евченка
/Л 'Об 2021 року

Техш чний опис диплома мол од ню го снещалюга 

КиУвського нацюнального уш верситету 1меш Тараса Ш евченка

1. Техш чний опис диплома молодшого спещ алю та КиУвського 
нацюнального уш верситету 1меш Тараса Ш евченка укладено у вщповщносЛ до 
вимог Постанови Кабшету Мппстр1в УкраУни вщ 09 вересня 2020 р. №8 1 1 ,  1 

наказ1в М ш ю терства освгги 1 науки УкраУни за № 102 вщ 25 а ч н я  2021 р. 1 за 
№164 вщ 10 лютого 2021 р.

2. Бланк «Диплом молодшого спещ алюта КиУвського нацюнального 
уш верситету» (дал 1 - бланк) оформлюеться на аркупп паперу формату А4 
(210x297 мм, 4 0,5 мм) та виготовляються пол1граф1чним способом на папср! 
гщльнютю не менше 150г/м2.

3. Основш техш чш  характеристики паперу, що використовуеться для 
виготовлення бланка:

- маса 1 м2 - 150 г;
- товщ ина - 115 ± 6 мкм;
- склад - 100 % деревинна целюлоза;
- власна флуоресценщ я - не бш ьш е 3 %;
- б ш сть  - не менше 92 %;
4. Бланк диплома не ламш уеться.
5. Дизайн бланка затверджуеться вченою радою КиУвського нацюнального 

уш верситету 1меш Тараса Ш евченка.
6. Текстова ш формащ я розм1щуеться лише з лицьового боку бланка 

диплома та вщ творюегься друкарським способом.
7. Зворотний б 1 к бланка диплома призначений для проставляння штамп1в 

консульськоУ легалгзацй' та штампу «Апостиль» 1 не м1стить жодних напис1в.
8. На лицьовгй сюрон1 бланку у надрукована тангерна с1тка, пол1граф1чне 

зображення якоУ виконане триадою (СМ УК) способом офсетного друку:
1) по центру бланку зверху розм1щеш написи «УКРА1НА» (зверху) 1 

«Е1КЯАШЕ» (знизу) виконаш способом офсетного друку фарбою чорного 
кольору;

2) посередиш л 1во'У 1 правоУ частин бланку розм1щено два зображення 
Герба Ушверсите'гу, виконан1 в орипнальних кольорах, 1 надписи виконаш 
способом офсетного друку фарбою чорного кольору: зл1ва - «КиУвський 
нацюнальний угпверситег 1мен 1 Тараса Ш евченка», справа - «Тагаз ЗЬеусЬепко 
Ыа(10па1 Е1шуегзпу о1 Ку1у». Нижче, п1д гербами 1 назвою Ун1верситету, 
посередин1 л1воУ частини бланку розм1щено напис «ДИПЛОМ  М ОЛОДШ ОГО 
СПЕЩ АЛЮ ТА», а посередиш  правоУ частин - надпис «Л1Ы10К 8РЕС1АЕ18Т 
01РБОМ А», виконан! способом офсетного друку фарбою чорного кольору;



3) у Л1В1Й 1 правш частинах бланку (вщ повщ но -  украУнською та 
англш ською мовою) фарбою чорного кольору друкуеться ш формащ я, яка, 
вщповщно до Постанови Кабшету Мшютр1в УкраУни вщ 09 вересня 2020 р. 
№ 811, е обов'язковою  для докум ен те  про вищу освНу (науков1 ступеш):

- сер1я та реестрацш ний номер диплома молодшого спещалюта, що 
присвоюеться гид час проведения реестрацп в €ди н ш  державш й електроннш 
баз1 з питань освпи ;

- 1м ’я та пр1звище особи, якш присвоено стушнь;
- рж  закш чення навчання;
- наймен>вання закладу вищоУ осв1ти (закладу фаховоУ передвищоУ освпи), 

що видав (видала) документ (у раз1 здобуття вищоУ освНи у територ1ально 
вщокремленому п щ роздш  закладу вищоУ осв1ти —  найменування такого 
пщроздшу);

- назва осв1тньоУ програми;
- наймен>вання органу (орган1в), що акредигував (акредитували) осв1тню 

програму;
- квал1фжацдя, що складаеться з шформащУ про здобутий осв1тньо- 

квал1ф1кац1йний р1вень (молодший спец1ал1ст), спец1альн1сть (спец1альност1, 
галузь знань —  для м1ждисциплшарних о с в т п х  програм), нредметну 
спещальн1сть або спгщал1защю (за наявност1 - вщповщно до сертифжата або 
р1шення про акредитац1ю) та профес1йну квал1ф1кац1ю (у раз1 присвоения);

- додаткова шформац1я (за наявноеп)
При цьому, у виладку вщсутност1 акредитованоУ або затвердженоУ ЦОВВ у 

встановленому порядку спец1ал1зац1У рядок 13 записом про спец1ал1зац1ю не 
друкуеться.

4) в нижн1Й частин 1 бланку до диплому чорною фарбою друкуеться (на 
украУнськш та англш ськш  мов1):

- зл1ва - фактична посада (ректор, або 1нша офщ ш но уиовноважена особа 
Ун1верситету, додавання до найменування посади «В.о.» здш снюеться у раз1 
зам1щення кер1зника за наказом) особи, яка пщ писала диплом;

- справа -  1м'я та пр1звище особи, яка пщписала диплом 1 дата видач1
5) гпд п1дписом уповноваженоУ особи в нижн1й частин1 бланку друкуеться 

чорною фарбою, засобами офсетного друку, надпис: «У раз1 наявност1 в 
диплом! будь-яких розб1жностей перевагу мае текст украУнською мовою. / 1п 
сазе оУ апу йИУегепсез 1п 1тегрге 1;аПоп о!' гНе 1пУогтайоп т  Ше сйр1ота, гЬе 
Пкга1П1ап УехУ зка11 ргеуаИ.»



ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Наказ в.о.ректора КиГвського 
национального уш верситету 1меш 
Тараса Ш евченка

С % 2021 року №

Техш чний оиис академичной довщки 

КиУвського нацюнального уш верситету 1мсш Тараса Ш евченка

1. Техш чний опис академ1чноУ довщки КиУвського нацюнального 
уш верситету 1меш Тараса Ш евченка укладено у вщ повщ носп до вимог 
Постанови Кабш ету М1шстр1в УкраУни вщ 09 вересня 2020 р. №8 1 1 ,  I наказ1в 
М нпстерства освгги 1 науки УкраУни за №102 вщ 25 а ч н я  2021 р. 1 за № 164 вщ 
10 лютого 2021 р.

2. Бланки «Академ1чна довщ ка КиУвського нацю нального уш верситету» 
(дал1 - бланки) офэрмлю ю ться на аркунп паперу формату А4 (210x297 мм, ± 0,5 
мм) та виготовляються пол1граф1чним способом на папер1 щ ш ьш етю не менше 
150г/м2.

3. Основш техш чш  характеристики паперу, що використовуеться для 
виготовлення бланка:

- маса 1 м2 - 150 г;
- товщ ина - 115 ± 6 мкм;
- склад - 100 % деревинна целюлоза;
- власна флуоресценщ я - не бшьше 3 %;
- б ш еть  - не менше 92 %;
4. Бланки академ1чноУ довщ ки не ламш уються.
5. Дизайн бланю в затверджуеться вченою радою КиУвського нац1онального 

уш верситету 1меш  Тараса Ш евченка.
6. Текстова ш формащ я розм1щуеться лише з лицьового боку бланюв та 

вщтворюеться друкарським способом (шрифт розм1ром не менше шж 9 пт).
7. На лицьовш  сторон! бланк1в надрукована тангерна штка, пол1граф1чне 

зображення якоУ виконане триадою (СМ УК) способом офсетного друку. У 
правш верхнш частин1 бланку основноУ частини розм1щено зображення Герба 
КиУвського нацю нального уш верситету 1меш Тараса Ш евченка.

8. Оформления 1 заповнення бланку
- у верхний частиш  по центру бланку титульно!’ сторш ки зверху способом 

офсетного друку чорним кольором друкуються написи (двома мовами, 
украУнський текси зверху, а англшський -  знизу): «УКРА1НА» 1 «КиУвський 
нац1ональний ун1верситет 1мен 1 Тараса Ш евченка», а м1ж цими написами, по 
центру, розм1щене зображення Герба Уш верситету, виконане способом 
офсетного друку в орипнальних кольорах;

- на бланках основноУ частини у правш верхнш частиш розм1щено 
зображення малого Герба КиУвського нацюнального уш верситету 1меш Тараса 
Ш евченка;



- нижче напису «КиТвський нацюнальний уш верситет 1меш Тараса 
Шевченка» друкарським) друкуеться (фарбою чорного кольору шрифтом 
розм1ром не менше ш ж 9 пт, без розрив1в починаючи 13 бланку титульноУ 
сторшки 1 дал 1 на бланках основноУ частини) напис «АКАДЕМ1ЧНА ДОВ1ДКА/
ТКА.1Ч8СЯ1РТ ()Р К Е С 0К .08 № ____ », та ш ш а ш формащ я передбачена формою
академ 1чно‘У довщ ки: ш формащя про здобувача вищоУ осв1ти, шформащя про 
навчання, ш формащ я про академ 1чну мобш ьш сть, результата навчання, 
наукова складова, причина вщрахування 1 номер наказу, пщпис уповноважених 
ос1б (проректор з науково'У роботи для здобувач1в освНи за р1внем РЬГ), 
проректор з науково-педагопчноУ роботи -  для ус1х шш их здобувач1в вищоУ
ОСВ1ТИ).

При цьому роздш и «1НФОРМАЦ1Я ПРО АКАДЕМ1ЧНУ МОБ1ЛЬН1СТЬ» 
«НАУКОВА СКЛАДОВА», «ПРИЧИНА ВЩ РАХУВАННЯ», а також поле 
«Спец1ал1зац 1я» (зпдно чинного законодавства кожн1й спец 1ал1зацй‘ може 
в1дпов1дати одна або дек1лька освНш х програм) друкуються Лльки у випадку 
заповнення.

9. На кожн1Й сторш щ  академ 1чноУ дов 1дки, починаючи з другоУ, в нижн1й 
частин1 бланку, по центру, М1ститься 1нформац1я про номер поточноУ сгор1нки, 
та р1к виготовлення академ 1чноУ дов 1дки.

10. Вс1 аркуып академ1чноУ довщки повинн1 бути прошит1 або скр1плен1 у 
спос1б, що унеможливлюе Ух роз'еднання без порушення Ух цш сностц  на них 
мае бути зазначено кшьк1сть прошитих/скр1плених, пронумерованих аркуппв, 
проставлено пщпис посадовоУ (уповноваженоУ на п1дпис) особи та печатку 
ушверситету.



ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Наказ в.о.ректора КиУвського 
нацю нального уш верситету 1меш 
Тараса Ш евченка 
^  й З  2021 року №

Техш чний опис додатка до диплома европейського зразка 

КиУвського н аш о н ал ы ю го  уш верситету 1меш Тараса Ш евченка

1. Техш чний опис додатка до диплома европейського зразка КиУвського 
нацюнального уш верситету 1меш Тараса Ш евченка укладено у вщповщност1 до 
вимог Постанови Кабш ету М1шстр1в УкраУни вщ 09 вересня 2020 р. №8 1 1 ,  1 

наказ1в М М стерства освгги 1 науки УкраУни за № 102 вщ 25 шчня 2021 р. ) за 
№ 164 вщ 10 лютого 2021 р.

2. Бланки «Додатка до диплома европейського зразка КиУвського 
нацюнального уш верситету» (дал1 - бланки) оформлюються на аркунп паперу 
формату А4 (210x297 мм, ± 0,5 мм) та виготовляються пол1граф1чним способом 
на папер1 щ ш ьш етю не менше 80г/м: .

3. Основш техш чш  характеристики паперу, що використовуеться для 
виготовлення бланка:

- маса 1 м2 - 80 г;
- товщ ина - 101 ± 6 мкм;
- склад - 100 % деревинна целюлоза;
- власна флуоресценщ я - не бшьше 3 %;
- б ш еть  - не менше 92 %;
4. Бланки додатку диплома не ламшуються.
5. Для виготовлення додатку до диплома використовуеться три бланки: 

бланк титульноУ сторш ки (1 сторш ка на 1 лисД), бланк основноУ частини 1 

бланк опису системи вищоУ осв1ти (5 сторш ок на 3 листах, зворотня сторона 
останнього листа бланку залишаеться вшьною вщ зм1стовноУ !нформац1У для 
проставления ш тамш в апостиля та консульськоУ легал1защУ).

Дизайн бланк1в затверджуегься вченою радою КиУвського напюнального 
ун1верситету 1меш  Тараса Ш евченка.

6. Текстова ш формащ я розм1щуеться лише з лицьового боку бланку 
титульноУ сторш ки I бланюв основноУ частини диплома та вщтворюеться 
друкарським способом (ш рифт розм1ром не менше ш ж 9 пт). Ьгформащя про 
нац1ональну систему вищоУ освпи  УкраУни (надаеться згщ но наказу вщ 25 с1чня 
2021 року за № 102) виконуеться на бланку опису системи вищоУ осв1ти 
способом офсетного друку в орипнальних кольорах (розм1ром не менше н1ж 9 
пт), п1сля УУ завершения друкуеться способом офсетного друку напис «У раз1 
наявност1 в додатку до диплома будь-яких розб1жностей перевагу мае текст 
украУнською мовою. 1п сазе о1' апу сШТегепсез 1п 1пГегрге1аг1оп оУ гйе 
1п1огтаЦоп 1п Озе сйр1ота зирр1етепГ, УЬе 1Л<.га1п1ап Уех1 зЬа11 ргеуаИ.».

7. На лицьовш  сторон! вс1х бланк1в у надрукована тангерна ечтка, 
пол1граф1чне зображення якоУ виконане триадою (СМ У К) способом офсетного



друку. У правш верхнш частиш бланку основноУ частини розмпцено 
зображення малого Герба КиУвського нацюнального ушверситету 1меш Тараса 
Ш евченка.

8. Оформления 1 заповнення бланку титульноУ сторшки
- у верхнш частиш по центру бланку титульноУ сторш ки зверху розмпцеш 

написи
УКРА1НА
1ЖКА1ХЕ

виконаш способом офсетного друку фарбою чорного кольору, а шд ними,
в такш  же послщ овност1 написи

ДОДАТОК ДО Д И ПЛ О М А /
И 1Р Ш М А  811РРЕЕМЕ1ЧТ

- нижче, з в]дступом 4 см, розмпцуеться зображення Герба Ушверситету, 
виконане в оригш альних кольорах, 1 напис:

К ш в ськ и й  нащональний уш верситет 1меш Тараса Ш евченка / 
Тагаз 8 Ьеусйепко 1\а*ю па1 Еш уегзку оГ Кугу

- ш формащ я щодо серб', реестрацш ного номеру та дата видач1 диплома 
/зепез, гещзГгаЕоп питЬ ег апб ба1е оП ззие об 1Ье сНр1ота, реестрацш ного номеру 
(код картки здобувача в Сдинш державнш  електроннш  баз1 з питань освгги) та 
дати видач1 додатка до диплома / гещзУгаПоп питЬег (зШбепУ 10 т  ОпШес! 8 ш е  
Е1ес1готс ОаГаЬазе оп Ебисабоп) апб ба1е оГ 1 8зие оГ гЬе б1р1ота зирр1етеп1 1 

надпис «(без диплома недш сний) / (по! уайб \У11ЬоиУ УЬе б1р1ота)» друкуеться 
фарбою чорного кольору м1ж написами «Додаток до диплома» 1 «Кшвський 
нащональний уш верситет 1меш Тараса Ш евченка»

- шита ш формащ я, яка мае бути наведена в додатку до диплома (про особу, 
якш присвоено квал1ф1кащю; про присвоену квал1ф1кащю, р1вень квал1ф1кащ'У 
та тривалють ГУ здобуття; про завершену осв1тню програму та здобуП 
результата навчання; про академ1чш та професш ш  права, що передбачеш 
присвоеною квал1ф1кащею; додаткова ш формащ я, включаючи шформацпо про 
сертифжати, р1шення про акредитащю освггньо'У програми (дата видач1 
сертифжата/прийняття рннення, його рекв1зити та строк дГУ); шформащя про 
документ про осв1ту, на шдстав1 якого здш енювавея вступ гощо; заевщчення 
додатка до диплома) друкуеться фарбою чорного кольору шрифтом розм1ром 
не менше шж 9 пт, без розрив1в починаючи 13 бланку титульноУ сторшки 1 дал1 
на бланках основноУ частини.

9. На кожнш  сторш щ  додатку до диплома, починаючи з друго'У, в нижнш 
частиш бланку, по центру, мютиться шформащ я про номер поточно'У сторшки, 
сер1Ю, номер та р: к виготовлення додатка до диплому.

10. На кожнш сторш щ , починаючи з друго'У, у правш верхнш частиш 
бланку розмпцено зображення малого Герба КиУвського национального 
уш верситету 1меш Тараса Ш евченка.

11. Вс1 аркугш додатку до диплома вони повинш бути прошит! або 
скрш леш  у спошб, що унеможливлюе Ух роз'еднання без порушення Ух 
ц1л 1сност1, на них мае бути зазначено кигьюсть прошитих/скр1плених, 
пронумерованих аркунпв, проставлено гпдпис посадово'У (уповноважено'У на 
шдпис) особи га печатку ушверситету.



12. Кожен пункт затвердженоУ наказом МОН УкраУни форми додатка до 
диплома мае бути заповненим. У дублж ат 1 додатка вщтворюеться вся 
ш формащя, що мютилася у первинному документ!. У полях дублж ата додатка, 
як1 не можуть бузи заповнеш  у зв ’язку 13 вщ сутш стю  ш формацп у первинному 
документу ставиться вщ повщ на позначка: «ХХХХХХ», або робиться запис: 
«1нформащя вщсутня у первинному документ!». У раз1 неможливосп 
отримання шформащУ ставиться В1дм1тка «1нформащя недоступна у зв ’язку 
з . . . . . .



ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Наказ в.о.ректора КиТвського 
нацюнального ушверситету 1меш 
Тараса Шевченка
Ж  03  2021 року №

Техшчний опис диплома м апстра 

КиТвського нацюнального ушверситету «меш Тараса Шевченка

Е Техшчний опис диплома мапстра КиТвського нацюнального 
ушверситету 1меш Тараса Шевченка укладено у в1дпов 1дност1 до вимог 
Постанови Кабшету Мшютр1в УкраТни в1д 09 вересня 2020 р. № 811, 1 наказ1в 
Мшютерства оевпи 1 науки УкраТни за №102 в1д 25 а ч н я  2021 р. 1 за №164 вщ 
10 лютого 2021 р.

2. Бланк «Диплом м апстра КиТвського нацюнального ушверситету» (дал1 - 
бланк) оформлюсться на аркугш паперу формату А4 (210x297 мм, ± 0,5 мм) та 
виготовляються пол1граф 1чним способом на папер1 щ шьшетю не менше 
150г/м2.

3. Основш техш чш  характеристики паперу, що використовуеться для 
виготовлення бланка:

- маса 1 м2 - 150 г;
- товщина - 115 ± 6 мкм;
- склад - 100 %  деревинна целюлоза;
- власна флуоресценщя - не быьш е 3 %;
- б ш е т ь  - не менше 92 %;
4. Бланк диплома не ламшусться.
5. Дизайн бланка затверджуеться вченою радою КиТвського нац1онального 

ушверситету 1меш Тараса Шевченка.
6. Текстова ш формащя розм1щуеться лише з лицьового боку бланка 

диплома та вщтворюеться друкарським способом.
7. Зворотний б 1 к бланка диплома призначений для проставляння штамп1в 

консульсько'Т легал1зацп та штампу «Апостиль» 1 не м1стить жодних напиав.
8. На лицьов'й сторош бланку у надрукована тангерна с1тка, пол1граф1чне 

зображення якоТ виконане триадою (СМ УК) способом офсетного друку:
1) по центру бланку зверху розм1щеш написи «УКРА1НА» (зверху) 1 

«НКЯАШ Е» (зннзу) виконан1 способом офсетного друку фарбою чорного 
кольору;

2) посередиш л1воТ 1 правоТ частин бланку розм1щено два зображення 
Герба Ушверситету, виконаш в орипнальних кольорах, 1 надписи виконан1 
способом офсетного друку фарбою чорного кольору: зл1ва - «КиТвський 
нац!ональний ун 1верситет 1мен 1 Тараса Шевченка», справа - «Тагаз БЬеусЬепко 
Иабопа! Е]п1уегз11:у о: Ку1у». Нижче, п1д гербами 1 назвою Ушверситету, 
посередиш л1воТ частини бланку розм1щено напис «ДИПЛОМ М А П СТРА », а 
посередиш правоТ частин - надпис «М А 8ТЕК’8 01РБОМ А», виконан1 способом 
офсетного друку фарбою чорного кольору;



3) у Л1В1Й 1 правш частинах бланку (вщповщно -  украТнською та 
англшською мовою) фарбою чорного кольору друкуеться шформащя, яка, 
в1дпов1дно до Постанови Кабшету М1шстр1в УкраТни вщ 09 вересня 2020 р. 
№ 81 1, е обов’язковою для докуменпв про вигцу осв1ту (науков1 ступеш):

- сер1я та реестрацшний номер диплома мапстра, що присвоюеться ш д час 
проведения реестращ'Т в Сдинш державнш електроннш баз1 з питань освгги;

- 1м ’я та прпвкгце особи, якш присвоено стушнь;
- рж закшчення навчання;
- найменування закладу вищоТ освпи (науковоТ установи), що видав 

(видала) документ (у раз1 здобуття вищоТ освНи у територ1ально 
вщокремленому ш д р о зд ш  закладу вищоТ освпи —  найменування такого 
шдроздшу);

- назва освггньоУ програми;
- найменування органу (оргашв), що акредитував (акредитували) освггню 

програму;
- квал1фжащя., що складаеться з шформащУ про здобутий стушнь вищоТ 

осв1ти (мапстр), спещальшсть (спещальностц галузь знань —  для 
М1ждисцишпнарних осв1тн1х програм), предметну спещальшсть або 
спещал1защю (за наявносп - вщповщно до сертиф1ката або рппення про 
акредитащю) та професшну квал1фжащю (у раз1 присвоения);

- додаткова ш формащ я (за наявносп)
При цьому, у випадку вщ сутносп акредитовано'Т або затвердженоТ ЦОВВ у 

встановленому порядку спещал1зацп рядок 13 записом про спещал1защю не 
друкуеться.

4) в нижнш частиш бланку до диплому чорною фарбою друкуеться (на 
украУнськш та англшськш мов1):

- зл1ва - фактична посада (ректор, або шша офщ ш но уповноважена особа 
Ушверситету, додавання до найменування посади «В.о.» здшснюеться у раз» 
зам 1щення кер1вника за наказом) особи, яка подписала диплом;

- справа -  1м ’я та пр1звище особи, яка подписала диплом 1 дата видач1

5) шд шдписом уповноваженоУ особи в нижнш частин 1 бланку друкуеться 
чорною фарбою, засобами офсетного друку, надпис: «У раз1 наявност1 в 
диплом! будь-яких розб1жностей перевагу мае текст украТнською мовою. / 1п 
сазе ок апу сШТегепсез т  тУегргеШюп ок 1Не тк о гт аб о п  т  1Не сНр1ота, 1Ье 
У к г а ^ а п  Гех1 зЬа11 ргеуаП.»


