
Форма диплома бакалавра

У країна
ДИПЛОМ БАКАЛАВРА

UKRAINE
BACHELOR’S DIPLOMA

_№ 000000
(серія та реєстраційний номер, 

що присвоюється)

(Ім’я,

прізвище) 
закінчив(ла) у 20__році

(найменування закладу вищої освіти/

територіально відокремленого структурного підрозділу 
закладу вищої освіти — за необхідності) 

Освітня програма____________________________
акредитована_________________________________

(найменування органу (органів) акредитації) 
здобув(ла) кваліфікацію: 
ступінь вищої освіти бакалавр 
галузь знань (галузі знань)

_№ 000000
(series, registration number 

of the diploma)

(First name(s))

Last name(s))
in 20__completed the full course of

(Name of awarding institution/

geographically separated structural unit of higher education 
institution — upon necessity)

Educational Programme________________________
accredited by_________________________________

(name of accreditation authority (authorities)) 
obtained qualification:
Bachelor’s Degree
Field(s) of Study

спеціальність (спеціальності)

спеціалізація_________________________________
професійна кваліфікація (у разі присвоєння)

Programme Subject Area(s)

Specialization________________________________
Professional Qualification (in case of its awarding)

Додаткова інформація________________________ Additional information_________________________

Посада керівника або іншої Підпис/Signature
уповноваженої особи закладу вищої 
освіти I Position of the Head or another
authorized person M. П. / Seal
of the Higher Education Institution

Ім’я, прізвище/
First name(s), Last name(s)

«___»__________/_______20__ p.
(дата видачі / Date of issue)

У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою./ 
In case of any differences in interpretation of the information in the diploma, the Ukrainian text shall prevail.

Примітки: / Notes:
1. Рядок із записом про спеціалізацію (для спеціальності 014 «Середня освіта» предметні 

спеціальності) передбачається у разі необхідності. Рядок із записом про професійну 
кваліфікацію передбачається за необхідності уразі її присвоєння. Рядок із записом 
про додаткову інформацію передбачається уразі наявності відзнаки. І 1. Specialization (Subject 
Programme Subject Areas for Programme Subject Area 014 «Secondary education») is indicated upon 



necessity. Professional Qualification is indicated upon necessity in case of its awarding. Additional 
information is indicated in case of awarding honours.
2. У разі видачі диплома на підставі сертифіката про акредитацію спеціальності замість 

інформації про акредитацію освітньої програми зазначається інформація про акредитацію 
спеціальності. / 2. In case the diploma is issued on the base of the accreditation certificate of 
Programme Subject Area, information on accreditation of Programme Subject Area is indicated instead 
of information on accreditation of Educational Programme.
3. У дипломах випускників міждисциплінарних освітніх програм може бути вказана більш ніж 
одна спеціальність (спеціальність вказана першою вважається основною або галузь знань без 
зазначення спеціальностей). І 3. Information on more than one Programme Subject Area can be 
indicated in diplomas awarded to graduates of interdisciplinary Educational Programmes (Programme 
Subject Area that is indicated first is considered as main or Field of Study without indication of 
Programme Subject Areas).
4. У разі видачі диплома випускникові (випускниці), який(а) є іноземцем або особою без 

громадянства, що прибув(ла) в Україну з метою навчання, або іноземцеві або особі без 
громадянства, що навчалися в двох або більше закладах освіти, у рядку «Найменування закладу 
вищої освіти І територіально відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти — 
за необхідності)» зазначаються рік вступу та повне найменування закладу освіти, до якого 
іноземець або особа без громадянства вступили на початку навчання в Україні. / 4. In case the 
diploma is issued to a graduate who is a foreigner or an apatride who has arrived to Ukraine for the 
purpose of study, or to a graduate who is a foreigner or an apatride who has studied at two or more 
education institutions, the year of entry and full name of the education institution which a foreigner or 
an apatride entered at the beginning of their studies in Ukraine are indicated under «Name of awarding 
institution / geographically separated structural unit of higher education institution — upon necessity».


