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Керівникам вищих навчальних закладів 

Щодо запровадження Додатка 

до диплома Європейського зразка 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 265 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 12 листопада 1997 р. №1260" Міністерство освіти і науки повідомляє, що, починаючи з 2010 року, запроваджується Додаток 

до диплома Європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT). 

Додаток до диплома Європейського зразка (далі Додаток) видається випускникам вищих навчальних закладів, які виявили бажання його 

отримати. Виготовлення Додатка у 2010 році здійснюється за кошти його отримувача. 

Просимо своєчасно організувати роботу щодо замовлення та видачі Додатка випускникам вищих навчальних закладів, які виявили 

бажання його отримати. 

Інформація, пов’язана із замовленням та виготовленням Додатка розміщена у розділі "Вища освіта" на сторінці "Болонський процес" 

сайту Міністерства освіти і науки www.mon.gov.ua та на сайті державної інформаційно-виробничої системи "ОСВІТА" www.osvita.net в 

розділі "Новини". 

Контактна особа у державному підприємстві "Державний центр прикладних та інформаційних технологій" - Єгорова Н.С., тел.  

(044) 246-29-05. 

Заступник Міністра       Є.М.Суліма 

Рекомендації 

щодо заповнення Додатка до диплома європейського зразка у вищих навчальних закладах України 

І. Загальні положення 

Рекомендації розроблено відповідно до рекомендацій Європейської комісії, Ради Європи і ЮНЕСКО/СЕПЕС щодо оформлення і видачі 

Додатка до диплома європейського зразка (далі - Додаток). 

Додаток є документом, що видається випускникам вищих навчальних закладів усіх форм власності і підпорядкування з метою надання 

інформації, необхідної для об’єктивної оцінки кваліфікації вищої освіти, здобутої особою, яка отримала диплом про вищу освіту. Додаток 

є дійсним лише з дипломом про вищу освіту. 

Додаток оформлюється українською та англійською мовами. 

Виготовлення та видача Додатка здійснюються у порядку, що визначається Міністерством освіти і науки України. 

ІІ. Структура Додатка 

Додаток заповнюється відповідно до структури, розробленої Європейською комісією, Радою Європи і ЮНЕСКО/СЕПЕС, що необхідно 

для забезпечення міжнародної зрозумілості та визнання диплома (кваліфікації вищої освіти) з метою доступу до подальшого навчання 

та/або здійснення професійної діяльності. 

Додаток починається з преамбули (короткої пояснювальної записки), яка є обов’язковою частиною документа та розміщується в рамці у 

верхньому полі, першого аркуша з метою надання загальної інформації щодо його призначення та змісту. 

Додаток містить 8 розділів. Інформація до 8 розділу надається Міністерством освіти і науки України. 

Дата публікації: 10.06.2010 

 
 
 
 
 
 
 
Загальна сума сплати за додаток до диплому про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA 

SUPPLEMENT) становить 103 грн. 20 коп. 

Основою для створення замовлення є дані щодо осіб-випускників вищого навчального закладу, які 
висловили бажання отримати Додаток до диплому про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA 
SUPPLEMENT). 

Строк виготовлення Додатка до диплому про вищу освіти європейського зразка (DIPLOMA 
SUPPLEMENT) — місяць з дня подачі випускником вищого навчального закладу заяви про видачу 
Додатка. 

За більш детальною інформацією необхідно звертатися до деканату факультету. 

 

 

 

 

http://osvita.ua/doc/files/news/78/7846/Dodatok.doc

