
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

25.01.2021  № 102 

 

 
Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

29 січня 2021 р. 

за № 122/35744 

Про затвердження форм документів про вищу освіту 

(наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної 

довідки 

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки 

№ 132 від 01.02.2021} 

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу 

освіту», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, Н АК АЗ УЮ :  

1. Затвердити такі, що додаються: 

1) форму диплома молодшого бакалавра; 

2) форму диплома бакалавра; 

3) форму диплома магістра; 

4) форму диплома доктора філософії; 

5) форму диплома доктора мистецтва; 

6) форму диплома доктора наук; 

7) форму додатка до диплома європейського зразка; 

8) зразок академічної довідки. 

2. Встановити, що у дипломі молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, що видається 

випускникові (випускниці), який(а) є іноземцем або особою без громадянства, що прибув(ла) 

в Україну з метою навчання, та у дипломі, що видається іноземцеві або особі без 

громадянства, що навчалися в двох або більше закладах освіти, додатково зазначаються рік 

вступу та повне найменування закладу освіти, до якого іноземець або особа без громадянства 

вступили на початку навчання в Україні. 

3. Встановити, що у дипломах молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, які видаються 

закладами вищої освіти, може зазначатися інформація про особливі досягнення та/або 
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відзнаки здобувачів освіти з урахуванням положень пункту 10 частини другої статті 36 

Закону України «Про вищу освіту». 

4. Встановити, що у дипломах спеціаліста та дипломах молодшого спеціаліста, що 

видаються відповідно до підпунктів 1 та 3 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про вищу освіту», у рядку «ступінь вищої освіти» зазначається 

освітньо-кваліфікаційний рівень. 

5. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства освіти і науки України від 12 

травня 2015 року № 525 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові 

ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 18 травня 2015 року за № 551/26996. 

6. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій 

(Єрко І.) зробити відповідну відмітку у справах архіву. 

7. Директорату фахової передвищої, вищої освіти (Шаров О.) забезпечити подання цього 

наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань 

європейської інтеграції Вітренка А. 

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

Міністр С. Шкарлет 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

від 25 січня 2021 року № 102 

ФОРМА ДИПЛОМА МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА 

Генеральний директор 

директорату фахової 

передвищої, вищої освіти 

 

 

О. Шаров 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

від 25 січня 2021 року № 102 

ФОРМА ДИПЛОМА БАКАЛАВРА 

Генеральний директор 

директорату фахової 

передвищої, вищої освіти 

 

 

О. Шаров 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

від 25 січня 2021 року № 102 
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ФОРМА ДИПЛОМА МАГІСТРА 

Генеральний директор 

директорату фахової 

передвищої, вищої освіти 

 

 

О. Шаров 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

від 25 січня 2021 року № 102 

ФОРМА ДИПЛОМА ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

Директор департаменту 

атестації кадрів вищої 

кваліфікації 

 

 

С. Криштоф 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

від 25 січня 2021 року № 102 

ФОРМА ДИПЛОМА ДОКТОРА МИСТЕЦТВА 

Директор департаменту 

атестації кадрів вищої 

кваліфікації 

 

 

С. Криштоф 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

від 25 січня 2021 року № 102 

ФОРМА ДИПЛОМА ДОКТОРА НАУК 

Директор департаменту 

атестації кадрів вищої 

кваліфікації 

 

 

С. Криштоф 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

від 25 січня 2021 року № 102 

ФОРМА ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА 

Генеральний директор 

директорату фахової 

передвищої, вищої освіти 

 

 

О. Шаров 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/87/f502675n51.doc
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/87/f502675n52.doc
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/87/f502675n53.doc
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/87/f502675n54.doc
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/87/f502675n55.doc


 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

01 лютого 2021 року № 132 

ЗРАЗОК 

академічної довідки 

Генеральний директор 

директорату фахової 

передвищої, вищої освіти 

 

 

О. Шаров 
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