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Додаток ______ 

 

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА 

DIPLOMA SUPPLEMENT 

 
серія, реєстраційний номер та дата видачі диплома/ 

series, registration number and date of issue of the diploma 

 

Х00 № 000000/00.00.0000 

 

реєстраційний номер та дата видачі додатка/ 

registration number and date of issue of the supplement 
№ 000000/00.00.0000 

(без диплома не дійсний) (not valid without the diploma) 

 

I. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПУСКНИКА / INFORMATION ABOUT THE GRADUATE 

1. Прізвище / Family name(s)  ХХХХХХХХХ / ХХХХХХХХ 

2. Ім’я та по батькові / Given name(s) ХХХХХХХ ХХХХХХХХ / ХХХХХ 

3. Дата народження (число/місяць/рік)/ 

Date of birth (day/month/year) 

00/00/0000 

 

II.  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗДОБУТУ КВАЛІФІКАЦІЮ / INFORMATION ABOUT THE QUALIFICATION 
1. Кваліфікація випускника: ступінь вищої освіти, 

спеціальність / Qualification: Degree, Program Subject 

Area 

ХХХХХХХХХХ/ХХХХХХХХХХХ 

2. Спеціалізація / Specialty ХХХХХХХХХХ/ХХХХХХХХХХХ 

3. Галузь знань / Field of studi ХХХХХХХХХХ/ХХХХ 

 

4. Найменування і статус навчального закладу, який 

виконував освітню програму та присвоїв кваліфікацію / 

Name and status of the the higher education institution 

delivered the study program and conferred the qualification 

Національна академія внутрішніх справ – 

національний державний вищий навчальний заклад 

/ National academy of Internal Affairs is the state higher 

educational establishment 

5. Мова(и) навчання / Language(s) of instruction Українська/Ukrainian 

 

III. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ РАМКОЮ КВАЛІФІКАЦІЙ / 

INFORMATION ABOUT THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 
1. Рівень кваліфікації / Level of qualification ХХХХХХ/ХХХХХ 

2. Офіційна тривалість програми / Official duration of 

programme 

0 роки 0 місяців (0 кредитів ЄКТС)/0 years 0 months         

(0 ECTS credits) 

3. Вимоги до вступу/Admission requirements(s) На базі ХХХХХХХХХХХ/On the basis of ХХХХХХХХХ 

 

IV. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІСТ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ / INFORMATION ABOUT THE CONTENTS AND 

OUTCOMES GAINED 
1. Форма навчання/Mode of study ХХХХХХ/ХХХХХХХ 

2. Вимоги освітньої програми та результати навчання за нею/ Programme requirements. 

Загальний обсяг освітньо-професійної програми навчання становить xxx кредитів ЄКТС по дисциплінам у вигляді 

аудиторних занять (лекції, семінарські та практичні заняття) і самостійної роботи. Обсяг теоретичного навчання складає xxx 

кредити ЄКТС. 

Іn total professional training program is comprised of xxx ECTS credits including in-class learning (lectures, seminars and practical 

classes) and individual work. Theoretical training comprises xxx credits ECTS. 

3. Детальні відомості про освітні компоненти та результати навчання за кожним з них (за необхідності), кредити 

Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, оцінки, рейтинги, бали / Detailed information about the 

educational components and the learning outcomes, including European Credit Transfer and Accumulation System credits, grades, 

rating points, scores. 
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4. Схема оцінювання / Grading scheme. 

 

Оцінка в 

Балах/ 

Assessment in 

points 

Оцінка за 

національною 

шкалою/National grade 

Оцінка за шкалою ЄКТС/ECTS grade 

Оцінка/grade Пояснення/Interpretation 

90-100 відмінно/exellent A відмінне виконання/excellent performance 

85–89 
добре/good 

B вище середнього рівня/above average  

75–84 C загалом хороша робота/average 

66–74 

задовільно/satisfactory 

D не погано/below average 

60–65 E 
виконання відповідає мінімальним критеріям/performed 

according to the minimum criteria 

35–59 
незадовільно/failed 

Fx необхідне перескладання/retaking is required 

1–34 F необхідне повторне вивчення курсу/re-course is required 

 

5. Загальна класифікація присвоєної кваліфікації / Qualification within the general classification of qualifications. 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов/The ability to solve complex problems and issues in a particular occupational category 

during  the learning process involving research and/ or implementation of innovation and is characterized by uncertainty of 

conditions and requirements  

Класифікація 

присвоєної 

кваліфікації/ 

Classification system 

Критерії/Сriteria 

Диплом з відзнакою/ 

Diploma with honours 

Здобувачеві вищої освіти, який отримав підсумкові бали у межах від 90 до100 не менш як з 75 

відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним 

планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань – 75-89 балів, склав 

атестацію з балами 90-100, а також проявив себе у науковій (творчій) роботі, що 

підтверджується рекомендацією кафедри/Candidate for higher education degree with final marks 

ranging from 90 to 100 with at least 75 percent of all curriculum subjects and individual tasks and 

other subjects and individual tasks with marks ranging from 75 to 89 who was attested with the marks 

of 90-100, took active part in scientific (creative) work verified by the relevant Department’s 

recommendation 

Диплом/ 

Diploma 

Здобувачеві вищої освіти, який успішно виконав програму освітньої підготовки/Candidate for  

higher education degree who successfully accomplished training program 

 

V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА / INFORMATION ABOUT ACADEMIC AND 

PROFESSIONAL RIGHTS 
1. Академічні права / Access to further studies ХХХХХХХХХХ/ХХХХХХХХХ  

2. Професійні права / Professional status Робота за фахом/Occupational work 

 

 

VI. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ/ADDITIONAL INFORMATION 

1. Найменування всіх вищих навчальних закладів 

(наукових установ) (відокремлених структурних 

підрозділів вищих навчальних закладів), у яких 

здобувалася кваліфікація (у тому числі навчальні 

заклади, в яких здобувач вищої освіти вивчав окремі 

дисципліни за програмами академічної мобільності).  

Строки навчання в кожному з них / Name of the the 

higher education (research)  institutions. Duration of 

training. 

Національна академія внутрішніх справ / National Academy of 

Internal Affairs 

дата вступу: 00.00.2000 / enrollment date: ХХХХХХ 00, 0000 

дата випуску: 00.00.0000 / graduation date: ХХХХХХ 00, 0000 

 

2. Інформація про атестацію / Information on certification За результатами атестації екзаменаційна комісія № 0 ухвалила 

рішення про присвоєння кваліфікації ХХХХХХ 

права/ХХХХХХ ХХХХ qualification is awarded according to the 

decision of Examination Board № 0 
3. Контактна інформація вищого навчального закладу (у 

тому числі гарант освітньої програми) / Contacts of the 

the higher education institution (including the information 

on the Head of Educational program). 

03680 м. Київ-ДСП, пл. Солом'янська, 1, post@naiau.kiev.ua, 

телефон/факс +38 (044) 246 94 91/03035 Kyiv-DSP, 1 

Solomyanska sq., post@naiau.kiev.ua, tel./fax.+38 (044) 246 94 

91 

mailto:post@naiau.kiev.ua
mailto:post@naiau.kiev.ua
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4.  Інформація про попередній документ про освіту (вид 

документа, серія та реєстраційний номер, 

найменування навчального закладу, який видав 

документ, дата видачі) / Information about the previous 

document of education (type of document, registration 

number, name of the institutions, date of issue). 

 

Інформація про визнання іноземних документів про 

освіту / Information on the recognition of international 

education documents. 

 

ХХХХХХХХХХ/ХХХХХХХХ  ХХ № 00000000 

 

VII. ЗАСВІДЧЕННЯ ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА / CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 

1. Посада керівника вищого навчального закладу або іншої 

уповноваженої особи вищого навчального закладу/Position of  

the head of higher education institution or another authorized  

person. 

ХХХХХХХХХХХ/ХХХХХХХХ 

2. Підпис керівника вищого навчального закладу або іншої 

уповноваженої особи вищого навчального закладу/Signature 

of the head of higher education institution or another authorized 

person. 

 

3.  Прізвище та ініціали керівника вищого навчального закладу 

або іншої уповноваженої особи вищого навчального 

закладу/Name and initials of the head of higher education 

institution or other authorized person. 

ХХХХХХХ / ХХХХХХХХ  

4. Печатка вищого навчального закладу/Seal of higher 

education institution. 
 

5. Дата (день/місяць/рік)/Date (day/month/year). 00.00.0000/ХХХХ 00, 0000 

 

VIII. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ / INFORMATION ABOUT THE 

NATIONAL SYSTEM OF HIGHER EDUCATION 

Загальні вимоги до вступу. 

Провадження освітньої діяльності у Національній академії внутрішніх справ здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і 

науки України серії АЕ № 458568, виданої 28 липня 2014 року та сертифіката про акредитацію НАВС серії РД-ІV № 1143833 від 8 

грудня 2010 року з терміном дії до 1 липня 2018 року. 

Правила прийому до Національної академії внутрішніх справ розроблено Приймальною комісією НАВС відповідно до Конституції 

України, Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про Національну поліцію”, “Про Національну гвардію України”, “Про 

Державну кримінально-виконавчу службу України”, “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про засади державної мовної 

політики”, Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року № 114 (зі змінами). 

Структура вищої освіти. Документи про вищу освіту (наукові ступені). 

Згідно Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII (зі змінами) систему вищої освіти становлять:1) вищі 

навчальні заклади всіх форм власності; 2) рівні та ступені (кваліфікації) вищої освіти; 3) галузі знань і спеціальності; 4) освітні та 

наукові програми; 5) стандарти освітньої діяльності та стандарти вищої освіти; 6) органи, що здійснюють управління у сфері вищої 

освіти; 7) учасники освітнього процесу. 

Документи про вищу освіту (науковий ступінь) видаються особі, яка успішно виконала відповідну освітню (наукову) програму та 

пройшла атестацію. 

Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими 

програмами на таких рівнях вищої освіти: початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти; перший (бакалаврський) рівень; другий 

(магістерський) рівень; третій (освітньо-науковий) рівень; науковий рівень. 

Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої (освітньо-

професійної чи освітньо-наукової) або наукової програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти: 

Молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і 

присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної 

програми, обсяг якої становить 90-120 кредитів ЄКТС. 

Особа має право здобувати ступінь молодшого бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти. 

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у 

результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. 

Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим 

навчальним закладом. 

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти. 

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом 

(науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра 

здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра 

становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра 

обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків. 

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра. 

Ступінь магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування здобувається на основі повної загальної середньої освіти 
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і присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої 

програми, обсяг якої становить 300-360 кредитів ЄКТС. 

Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня 

магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи 

в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у 

спеціалізованій вченій раді. 

Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі (ад’юнктурі). Особи, які професійно здійснюють 

наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора 

філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-

наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. 

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) становить чотири роки. Обсяг освітньої складової 

освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС. 

Доктор наук – це другий науковий ступінь, що здобувається особою на науковому рівні вищої освіти на основі ступеня доктора 

філософії і передбачає набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології дослідницької роботи, 

проведення оригінальних досліджень, отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання важливої теоретичної або 

прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані в наукових виданнях. 

Ступінь доктора наук присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу чи наукової установи за результатами 

публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю статей, опублікованих у 

вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади у 

сфері освіти і науки. 

Типи вищих навчальних закладів. 

В Україні діють вищі навчальні заклади таких типів: 

1) університет – багатогалузевий (класичний, технічний) або галузевий (профільний, технологічний, педагогічний, фізичного виховання 

і спорту, гуманітарний, богословський/теологічний, медичний, економічний, юридичний, фармацевтичний, аграрний, мистецький, 

культурологічний тощо) вищий навчальний заклад, що провадить інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти (у 

тому числі доктора філософії), проводить фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним 

центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та 

провадить культурно-просвітницьку діяльність; 

2) академія, інститут – галузевий (профільний, технологічний, технічний, педагогічний, богословський/теологічний, медичний, 

економічний, юридичний, фармацевтичний, аграрний, мистецький, культурологічний тощо) вищий навчальний заклад, що провадить 

інноваційну освітню діяльність, пов’язану з наданням вищої освіти на першому і другому рівнях за однією чи кількома галузями знань, 

може здійснювати підготовку на третьому і вищому науковому рівнях вищої освіти за певними спеціальностями, проводить 

фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру 

навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку 

діяльність; 

3) коледж – галузевий вищий навчальний заклад або структурний підрозділ університету, академії чи інституту, що провадить освітню 

діяльність, пов’язану із здобуттям ступенів молодшого бакалавра та/або бакалавра, проводить прикладні наукові дослідження. Коледж 

також має право здійснювати підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

Відомості про коледж, який є структурним підрозділом університету, академії чи інституту, включаються до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти. 

Система забезпечення якості вищої освіти. 

Система забезпечення якості вищої освіти в Україні складається із: 1) системи забезпечення вищими навчальними закладами якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості); 2) системи зовнішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності вищих навчальних закладів та якості вищої освіти; 3) системи забезпечення якості діяльності Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти. Система 

забезпечення вищими навчальними закладами якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення 

якості) передбачає здійснення таких процедур і заходів: 1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 2) 

здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-

педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на 

офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 4) забезпечення підвищення 

кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників; 5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою; 6) забезпечення наявності 

інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом; 7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, 

ступені вищої освіти та кваліфікації; 8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових 

працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти; 9) інших процедур і заходів. 

Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього 

забезпечення якості) за його поданням оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або акредитованими 

ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи 

забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. 

Система зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів та якості вищої освіти передбачає здійснення 

таких процедур і заходів: 

1) забезпечення ефективності процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів та 

якості вищої освіти; 

2) забезпечення наявності системи проведення процедур зовнішнього забезпечення якості; 

3) забезпечення наявності оприлюднених критеріїв прийняття рішень відповідно до стандартів та рекомендацій забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти; 

4) налагодження доступного і зрозумілого звітування; 

5) проведення періодичних перевірок діяльності систем забезпечення якості та механізмів роботи з отриманими рекомендаціями; 

6) інших процедур і заходів. 

Система забезпечення якості діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання 

та забезпечення якості вищої освіти передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) забезпечення наявності та ефективності процесів і процедур зовнішнього забезпечення якості вищої освіти; 
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2) забезпечення наявності достатніх і збалансованих ресурсів для здійснення процесів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти; 

3) забезпечення незалежності у діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ 

оцінювання та забезпечення якості вищої освіти; 

4) підзвітність; 

5) інших процедур і заходів. 

 

General Enrollment Requirements 

Accomplishment of educational process in the National Academy of Internal Affairs is performed under license of Ministry of Education and 

Science of Ukraine AE 458568, issued on July 28, 2014 and the Accreditation Certificate RD-IV 1143833 issued on December 8, 2010 valid till 

July 1, 2018. 

Enrollment Requirements of National Academy of Internal Affairs in 2015 are composed by  the National Academy of Internal Affairs Admission 

Committee in accordance with the Constitution of Ukraine, Laws of Ukraine "On Education", "On Higher Education", " On National Police", "On 

the National Guard of Ukraine", "On the State Penal Service of Ukraine"," On Military Duty and Military Service", "On the Principles of the State 

Language Policy", Guidelines on service of private corps and officers of internal affairs bodies, approved by the Cabinet of Ministers of the 

Ukrainian SSR from July 29, 1991 № 114 (with amendments), Guidelines on military service of citizens of Ukraine in the Armed Forces of 

Ukraine approved by the Order of the President of Ukraine from December 10, 2008 №1153 / 2008 (with amendments). 

The structure of higher education. Higher education certificates (degrees). 

According to the Law of Ukraine "On Higher Education" from July 1, 2014 № 1556-VII (with amendments) higher education system is 

comprised of: 1) higher educational institutions of all ownership types; 2) levels and degrees (qualifications) of higher education; 3) subject areas 

and majors; 4) training and research programs; 5) educational activity standards and higher education standards; 6) educational sector authorities; 

7) actors of educational process.  

Higher education documents (research degree) are issued to a person who has successfully completed a relevant educational (research) program 

and was positively assessed. Training of specialists with higher education degrees is delivered via relevant vocational, academic and research 

programs at the following higher education levels: initial or basic level (short-cycle); Level One (Bachelor); Level Two (Master); Level Three 

(academic); research level.  

Acquiring higher education at each of these levels requires successful completion of a relevant training program (vocational or academic) or 

research program to award a relevant higher education degree: 

Junior Bachelor is a vocational degree acquired at the initial (short-cycle) level of higher education and awarded by a higher educational 

institution upon participant’s successful completion of a vocational training program comprised of 90-120 ECTS credits. 

Individuals have right to enter Junior Bachelor degree studies having completed full general secondary education.  

Bachelor is a degree acquired at Level One and awarded by a higher educational institution upon successful completion of a professionally- 

oriented Bachelor program comprised of 180-240 ECTS credits. The amount of workload for acquisition of Bachelor degree on the basis of 

acquired Junior Bachelor degree shall be defined by a higher educational institution.  

Individuals have right to enter Bachelor degree studies having completed full general secondary education. 

Master is a degree acquired at Level Two and awarded by a higher educationa institution (scientific institution) upon successful completion of a 

correspondent training program. Master degree may be acquired via academic or professionally-oriented program.  A professionally-oriented 

Master program is comprised of 90-120 ECTS credits, and an academic program is comprised of 120 ECTS credits. Academic Master programs 

should include mandatory research component in the amount of not less than 30 per cent.   

Individuals have right to enter Master degree studies having successfully completed a Bachelor program. 

Master degree in medical, pharmaceutical or veterinary areas is acquired on the basis of full general secondary education and is awarded by a 

higher educational institution upon successful completion of a relevant program comprised of 300-360 ECTS credits. 

Doctor of Philosophy is an academic degree and at the same time the first research degree acquired at Level Three on the basis of acquired 

Master degree. Doctor of Philosophy degree is awarded by a specialized academic council of a higher educational institution or research 

institution upon successful completion of a relevant program and public defence of a dissertation at a specialized academic council. 

Individuals have right to acquire Doctor of Philosophy degree in the course of post-graduate (post-graduate military) studies. Individuals engaged 

in professional scientific inquiry, research and development or pedagogical activity at their primary workplace shall have the right to acquire 

Doctor of Philosophy degree outside formal post-graduate programs, for example, by taking a sabbatical leave, subject to successful completion 

of a relevant program and public defence of a dissertation at a specialized academic council.  

The standard period of Doctor of Philosophy program within post-graduate (post-graduate military) studies is four years. The amount of 

educational component of such program is 30-60 ECTS credits.  

Doctor of Sciences is a second research degree acquired at the research level on the basis of Doctor of Philosophy degree and stipulates 

acquisition of the highest competencies in the field of research methodology development and implementation, engagement in original research 

leading to scientific results that provide solutions to an important theoretical or practical problem, are recognized nationwide and published in 

research and science journals.  

Doctor of Sciences degree is awarded by a specialized academic council of a higher educational institution or research institution on the basis of 

results of public defence of research achievements represented by a dissertation or published monograph, or by a set of articles published in the 

national or international specialized reviewed journals the list of which is subject to approval by the central state education and science agency.  

Types of higher education institutions. 

Higher educational institutions in Ukraine are of the following types: 

1) university is a multi-sectoral (classical, technical) or sectoral (industry, technology, pedagogics, physical education and sport, liberal arts, 

theology, medicine, economy, law, pharmaceuticals, agriculture, arts, cultural studies, etc.) higher educational institution that carries out 

innovative educational activity at different levels of higher education (including Doctor of Philosophy level), conducts fundamental and/or applied 

research, is a leading research and methodology centre, has well-developed infrastructure of training, research and production divisions, promotes 

dissemination of scientific knowledge and implements cultural and outreach activity; 

2) academy/institute is a sectoral (industry, technology, pedagogics, physical education and sport, liberal arts, theology, medicine, economy, law, 

pharmaceuticals, agriculture, arts, cultural studies, etc.) higher educational institution that carries out innovative education activity related to 

provision of higher education at levels one and three in one or severalsubject areas, may deliver education at level three and the highest research 

level in particular majors, conducts fundamental and/or applied research, is a leading research and methodology centre, has well-developed 

infrastructure of training, research and production divisions, promotes dissemination of scientific knowledge and implements cultural and 

outreach activity; 

3) college is a sectoral higher educational institution or structural division of a university, academy or institute that that carries out educational 

activity related to Junior Bachelor and/or Bachelor degree studies and conducts applied research. Colleges are also licensed to train specialists at 
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the education qualification level of Junior Specialist.  

Information about a college that is a structural division of a university, academy or institute shall be entered in the Unified State Education 

Electronic Database. 

System of higher education quality assurance. 

The system of higher education quality assurance shall be comprised of: 

1) a system by which higher education institutions ensure quality of educational activity and higher education (internal quality assurance system); 

2) a system of external quality assurance for educational activity of higher education institutions and higher education; 

3) a system of performance quality assurance of the National Quality Assurance Agency for Higher Education and independent agencies for 

assessment and quality assurance of higher education.  

2. A system applied by higher education institutions to ensure quality of educational activity and higher education (internal quality assurance 

system) envisages the following actions and procedures:  

1) definition of principles and procedures for higher education quality assurance ; 

2) monitoring and regular revision of training programs; 

3) annual evaluation of students (candidates), research, academic and pedagogical staff of higher educational institutions and regular publication 

of evaluation results on official web sites of higher educational institutions, information boards or by other means; 

4) ensuring in-service training for pedagogical, research and academic staff; 

5) ensuring proper resourcing for learning and instruction organization, including students’ independent work in each training program; 

6) ensuring that information systems are in place to effectively manage the education process; 

7) ensuring availability of information on training programs, degrees and qualifications; 

8)  ensuring that effective system is in place to prevent and disclose academic plagiarism in research and scientific works produced by faculty and 

students of higher educational institutions; 

9) other actions and procedures. 

A system used by higher educational institutions to ensure quality of educational activity and higher education (internal quality assurance system) 

shall be assessed, upon representation of the higher educational institution, by the National Quality Assurance Agency for Higher Education or 

accredited independent agencies for assessment and quality assurance of higher education for its compliance with the requirements of higher 

education quality assurance approved by the National Quality Assurance Agency for Higher Education. 

3. A system of external quality assurance for education activity of higher education institutions and higher education envisages the following 

actions and procedures: 

1) ensuring effectiveness of processes and procedures of the internal quality assurance for education activity of higher education institutions and 

higher education; 

2) ensuring that systems are in place to carry out procedures for external quality assurance; 

3) ensuring that publicly available criteria are in place for decision-making and in line with quality assurance standards and guidelines recognized 

in the European Higher Education Area; 

4) organizing accessible and comprehensible reporting; 

5) carrying out regular performance reviews of quality assurance systems and follow-up mechanisms with regard to received recommendations; 

6) other actions and procedures.  

4. A system of performance quality assurance of the National Quality Assurance Agency for Higher Education and independent agencies for 

assessment and quality assurance of higher education envisages the following actions and procedures: 

1) ensuring that effective processes and procedures are in place for external higher education quality assurance; 

2) ensuring adequate and well-balanced resourcing of external higher education quality assurance; 

3) securing independence of operations сarried out by the National Quality Assurance Agency for Higher Education and independent agencies for 

assessment and quality assurance of higher education; 

4) accountability; 

5) other actions and procedures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі наявності в додатку до диплома будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою/In case if ny discrepancies in 

the Diploma Supplement are identified, Ukrainian text prevails. 

 


