
Рекомендації щодо змісту і оформлення документів про вищу освіту 

 

Відповідно до наказу МОН від 20.05.2009 № 428, постанови КМУ від 31.08.2011 

№ 924 та наказу МОНмолодьспорту від 17.08.2012 № 925 одними із пріоритетних 

напрямків діяльності Центру ENIC Ukraine (ДП "Інформаційно-іміджевий центр") є 

підготовка документів та забезпечення виконання заходів щодо організаційно-методичної 

підготовки документів до проставлення апостиля, проведення перевірки автентичності 

документів про освіту. Окрім того, згідно з інформацією, викладеною в листі МОН від 

29.09.2017 № 1/12-6125 до Департаменту консульської служби МЗС, фахівці Центру 

здійснюють контроль оформлення документів про вищу та середню спеціальну освіту для 

здійснення легалізації.  

Під час виконання цих функцій, фахівці Центру стикаються з численними 

випадками некоректного оформлення документів про освіту і повсякчас отримують 

запити від закладів вищої освіти щодо змістового наповнення і оформлення документів 

про освіту і додатків до них. Тільки протягом 2017 року фахівцями центру оброблено 

близько 80 тисяч документів про вищу освіту, близько 40% документів, виданих 

закладами вищої освіти у 2015-2018 рр. потребували заміни. Щороку фахівці Центру 

обробляють понад 1000 запитів від іноземних установ і обсяги документообігу невпинно 

зростають.  

Некоректне оформлення документів про освіту закладами вищої освіти спричиняє 

додаткові фінансові витрати закладів вищої освіти і випускників, провокує конфліктні 

ситуації між заявниками та фахівцями Центру, випускниками та представниками закладів 

вищої освіти, призводить до скарг на Міністерство освіти і науки України, іміджевих та 

репутаційних втрат закладів вищої освіти, Міністерства освіти і науки та системи освіти 

України в цілому. 

У зв’язку з цим фахівці Центру, використовуючи значний досвід практичної і 

аналітичної роботи, розробили зручні практичні рекомендації щодо змістового 

наповнення і оформлення документів про вищу освіту для фахівців закладів вищої освіти, 

відповідальних за підготовку документів про освіту.  

Рекомендації, викладені у форматі інформативних презентацій, було апробовано 

під час двох семінарів Центру ENIC Ukraine (ДП "Інформаційно-іміджевий центр") на 

тему: «Оформлення українськими закладами вищої освіти документів про освіту: 

особливості та проблемні питання» за участі представників відповідних структурних 

підрозділів Міністерства освіти і науки України, Міністерства закордонних справ України 

і ДП «Інфоресурс» Міністерства освіти і науки України.  

Запрошуємо фахівців закладів вищої освіти ознайомитися із рекомендаціями щодо 

змісту і оформлення документів про вищу освіту: 

 

Оформлення документів про вищу освіту 

 

Рекомендації щодо змістовного наповнення   дипломів та додатків до дипломів 

бакалавра, спеціаліста, магістра  

 

У разі виникнення додаткових запитань, звертайтеся за телефоном: 044-484-64-25.  

    

Також, звертаємо увагу представників закладів вищої освіти на особливості 

подання документів випускників-іноземців для проставлення апостиля.   

  

 

 

 

 



Рекомендации по содержанию и оформлению документов о высшем образовании 

 

В соответствии с приказом МОН Украины от 20.05.2009 № 428, постановлением Кабинета 

Министров Украины от 31.08.2011 № 924 и приказом МОН Украины от 17.08.2012 № 925 одним 

из приоритетных направлений деятельности Центра ENIC Ukraine (ГП "Информационно-

имиджевый центр") является подготовка документов и обеспечение выполнения организационно-

методических мероприятий по подготовке документов к проставлению апостиля, проведение 

проверки подлинности документов об образовании. Кроме того, согласно информации, 

изложенной в письме МОН Украины от 29.09.2017 № 1/12-6125, Департаменту консульской 

службы МИД Украины, специалисты Центра осуществляют контроль оформления документов о 

высшем и среднем специальном образовании для осуществления легализации. 

В ходе выполнения этих функций, специалисты Центра сталкиваются с многочисленными 

случаями некорректного оформления документов об образовании и постоянно получают запросы 

от высших учебных заведений по содержательному наполнению и оформлению документов об 

образовании и приложений к ним. Только в 2017 году специалистами Центра было обработано 

около 80 000 документов о высшем образовании, около 40% документов, выданных вузами в 2015-

2018 гг. требовали замены. Ежегодно специалисты Центра обрабатывают более 1000 запросов от 

иностранных учреждений и объемы документооборота постоянно растут. 

Некорректное оформление документов об образовании учреждениями высшего 

образования влечет дополнительные финансовые расходы самих учреждений высшего 

образования и их выпускников, провоцирует конфликтные ситуации между заявителями и 

специалистами Центра, выпускниками и представителями высших учебных заведений, приводит к 

жалобам в адрес Министерства образования и науки Украины, имиджевым и репутационным 

потерям учреждений высшего образования, Министерства образования и науки и системы 

образования Украины в целом. 

В связи с этим специалисты Центра, воспользовавшись значительным опытом 

практической и аналитической работы, разработали удобные практические рекомендации по 

содержательному наполнению и оформлению документов о высшем образовании для 

специалистов учреждений высшего образования, ответственных за подготовку документов об 

образовании. 

Рекомендации, изложенные в формате информативных презентаций, были апробированы в 

ходе двух семинаров Центра ENIC Ukraine (ГП "Информационно-имиджевый центр") на тему: 

«Оформление украинскими учреждениями высшего образования документов об образовании: 

особенности и проблемные вопросы» с участием представителей соответствующих структурных 

подразделений Министерства образования и науки Украины, Министерства иностранных дел 

Украины и ГП «Инфоресурс» Министерства образования и науки Украины. 

Приглашаем специалистов высших учебных заведений ознакомиться с рекомендациями по 

содержанию и оформлению документов о высшем образовании: 

 

Оформление документов о высшем образовании (УКР) 

 

Рекомендации по содержательному наполнению дипломов и приложений к дипломам 

бакалавра, специалиста, магистра (УКР) 

 

В случае дополнительных вопросов, просим обращайться по телефону: 044-484-64-25. 

 

Также, обращаем внимание представителей высших учебных заведений на особенности 

подачи документов выпускников-иностранцев для проставления апостиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recommendations on the contents and layout of documents on higher education 
 

In accordance with the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 

May 20, 2009 No. 428, the Cabinet of Ministers of Ukraine decree dated August 31, 2011, No. 

924 and the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated November 17, 

2012, No. 925, one of the priority areas of the ENIC Ukraine activity is the preparation of 

documents and implementation of measures on organizational and methodical preparation of 

documents for the Apostille and verification of the authenticity of educational documents. In 

addition, according to the information contained in the letter of the Ministry of Education and 

Science of Ukraine dated September 29, 2017, No. 1/12-6125, to the Department of Consular 

Service of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, the Center's specialists control the 

preparation of documents on higher and vocational education for legalization. 

While performing these functions, the Center faces numerous cases of incorrect execution 

of educational documents and keeps receiving numerous inquiries from institutions of higher 

education regarding the contents and layout of educational documents and supplements to them. 

Only during 2017 the specialists of the Center processed about 80 thousand documents on higher 

education, about 40% of documents issued by higher education institutions in 2015-2018 

required reissuing. The specialists of the Center process more than 1000 requests from foreign 

institutions annually and the volume of document circulation is constantly increasing. 

Incorrect execution of educational documents by institutions of higher education causes 

additional financial expenses of higher education institutions and their graduates, provokes 

conflicts between applicants and specialists of the Center, graduates and representatives of 

institutions of higher education, leads to complaints to the Ministry of Education and Science of 

Ukraine, image and reputation losses of institutions of higher education, Ministry of Education 

and Science of Ukraine and system of education of Ukraine as a whole. 

In this regard, the Center's experts, using considerable experience in practical and 

analytical work, have developed user-friendly practical recommendations, concerning the 

contents and execution of higher education documents for specialists of higher education 

institutions, responsible for the preparation of educational documents. 

The recommendations provided below in the format of informative presentations were 

tested in the course of two workshops of the ENIC Ukraine (state-owned company “Information 

and Image Center”): “Issuing Educational Documents by Ukrainian HEIs: Peculiarities and 

Problems” with the participation of the representatives of the relevant structural units of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Ministry of Foreign Affairs of Ukraine and state-

owned company "Inforesurs" of the Ministry of Education and Science of Ukraine. 

Below, we offer the specialists of institutions of higher education the recommendations 

on the contents and layout of documents on higher education: 

 

Documents on higher education layout (UKR) 

 

Recommendations on the contents of diplomas and supplements to the diplomas of  

Bachelor, Specialist and Master (UKR) 

 

If you have additional questions, don’t hesitate to call: 044-484-64-25. 

 

Also, we pay attention to the representatives of institutions of higher education on the 

peculiarities of submitting foreign students’ documents for Apostille. 
 

 

 

 


