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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ ДДУВС 

від 01.04.2020 № 284 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів  

про вищу освіту та академічних довідок  

у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 

 

1. Загальні положення 

1.1. Цим Положенням встановлюється процедура замовлення, друку, видачі 

та обліку документів про вищу освіту, академічних довідок, перелік і зразки яких 

затверджені відповідними нормативними документами і видаються 

Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ (далі – 

Університет).  

1.2. Дане Положення розроблене відповідно до Законів України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145- VIIІ, 

наказу МОН «Про затвердження Положення про Єдину державну електронну базу 

з питань освіти» від 08.06.2018 № 620. 
 

2. Терміни, що вживаються у Положенні 
2.1. Здобувачі вищої освіти (далі – Здобувачі) – особи, які навчаються в 

університеті на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного 

освітнього ступеня і освітньої кваліфікації (студенти, слухачі, курсанти). 

2.2. Документи про вищу освіту (далі – Документи) – диплом та додаток до 

диплома європейського зразка. 

2.3. Диплом – інформація (у тому числі персональні дані), сформована в 

Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО) згідно з 

переліком інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту, та 

відтворена на матеріальному носії поліграфічним способом про здобуті особою 

освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), спеціальність (у деяких 

випадках – напрям підготовки, освітня програма, професійна кваліфікація). 

2.4. Додаток до диплома європейського зразка (далі – Єврододаток) – 

інформація (у тому числі персональні дані) щодо отриманої освітньої кваліфікації, 

відтворена на матеріальному носії, яка є невід’ємною частиною Диплома та 

містить опис характеру, рівня, контексту, змісту і статусу навчання, яке було 

здійснено та завершено учасником освітнього процесу.  

2.5. Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (далі - 

ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що використовуються в 

Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження 

кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності Здобувачів. 

Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження Здобувачів, 

необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у 

кредитах ЄКТС. 

2.6. Академічна довідка (далі – Довідка) – документ встановленого зразка, 

що містить інформацію (відомості) про результати навчання, назви навчальних 
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дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС, який надається 

особам, відрахованим із закладу вищої освіти до завершення навчання за 

освітньою програмою. 

2.7. Верифікація – процес перевірки відповідності інформації, що вноситься 

до ЄДЕБО, інформації та документам, що містяться в ЄДЕБО. 

2.8. Замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах 

про вищу освіту (отримання реєстраційних номерів документів про вищу освіту) – 

електронний документ (далі Замовлення), створений (сформований) 

Університетом в ЄДЕБО відповідно до ліцензій на провадження освітньої 

діяльності, сертифікатів про акредитацію та в межах ліцензованого обсягу (для 

студентів – на основі верифікованих даних) та збережений у ЄДЕБО.  

Університетом створюються (формуються) такі Замовлення: 

- для Здобувачів, що навчаються на умовах договору з фізичними та 

юридичними особами – на створення інформації, що відтворюється в документах 

про вищу освіту; 

- для Здобувачів, що навчаються за державним замовленням, дані про 

навчання яких не вносяться до ЄДЕБО – на отримання реєстраційних номерів 

Документів; 

- для перевипуску документів (видачі дубліката); 

- для зміни даних документа про освіту (внесення виправлень у разі 

виявлених помилок, якщо документ не видано випускнику); 

- для ануляції документів, що не видаються випускникам із визначених 

причин (Здобувач не здав підсумкову атестацію, отримав незадовільні оцінки, 

втратив документи про вищу освіту тощо). 

2.9. Реєстраційний номер Диплома – присвоєний у ЄДЕБО унікальний 

номер Диплома, що є ідентифікатором документа у Реєстрі документів про вищу 

освіту ЄДЕБО (далі Реєстр) та складається із серії (літери та двох цифр) та 

порядкового номера з шести цифр, які визначаються технічним адміністратором 

ЄДЕБО. 
 

3. Документи про вищу освіту 
3.1. Документи про вищу освіту замовляються і видаються випускникам 

Університету, які у повному обсязі виконали вимоги акредитованої освітньої 

програми та успішно пройшли атестацію.  

3.2. Документи про вищу освіту, що видаються Університетом, 

виготовляються з дотриманням чинного законодавства, заповнюються двома 

мовами – українською та англійською, при цьому перевагу, у разі наявності будь-

яких розбіжностей, має текст українською мовою. Перелік обов’язкової 

інформації, яка повинна міститися в документі про вищу освіту, встановлюється 

Кабінетом Міністрів України. 

3.3. Перелік документів про вищу освіту, що видаються Університетом:  

- диплом молодшого бакалавра; 

- диплом молодшого бакалавра з відзнакою; 

- диплом бакалавра; 

- диплом бакалавра з відзнакою; 

- диплом спеціаліста; 

- диплом спеціаліста з відзнакою; 
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- диплом магістра; 

- диплом магістра з відзнакою; 

- додаток до дипломів молодшого бакалавра, молодшого бакалавра з 

відзнакою;  

- додаток європейського зразка до дипломів бакалавра, бакалавра з 

відзнакою, магістра, магістра з відзнакою, спеціаліста, спеціаліста з відзнакою; 

- академічна довідка. 

3.4. Документи про вищу освіту мають статус:  

- первинний – Документ, який виготовляється і видається вперше;  

- виправлений – Документ, який виготовляється повторно через наявність 

помилок у первинному документі; 

- дублікат – Документ, який виготовляється і видається у разі втрати, 

викрадення, знищення первинного Документа тощо.  

3.5. Дипломи з відзнакою видаються Здобувачам, якщо вони під час 

навчання на відповідному рівні вищої освіти (молодший бакалавр, бакалавр, 

магістр) мають не менше 75 відсотків відмінних оцінок з усіх навчальних 

дисциплін та практичної підготовки, з оцінками "добре" з інших дисциплін та з 

оцінками "відмінно" за результатами підсумкової атестації, а також виявили себе в 

науковій (творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри 

(факультету). 

При виникненні спірних ситуацій рішення про видачу диплома з відзнакою 

приймає спеціально сформована комісія з числа керівників випускової кафедри, 

навчально-наукового інституту  заочного навчання та підвищення кваліфікації 

(Далі – Інститут) або факультету.  

3.6. Документи, зазначені в п. 3.3. цього Положення, виготовляються 

відповідно до технічного опису, затвердженого Вченою радою Університету, у 

поліграфічному підприємстві, з яким укладено договір про друк Документів.  

3.7. Відповідальними за повноту, достовірність і актуальність інформації та 

даних, внесених до ЄДЕБО та АС «Деканат», на підставі яких створюється 

інформація, що відтворюється в Документах, є декани факультетів, директор 

інституту.  

3.8. Відповідальним за організаційне забезпечення і контроль щодо 

своєчасного формування Замовлень в ЄДЕБО, виготовлення документів про вищу 

освіту, їх облік, є навчально-методичний відділ (далі – НМВ).  

3.9. Відповідальними за своєчасне надання інформації про Здобувачів для 

формування Замовлень в ЄДЕБО, Єврододатків у електронному вигляді для друку, 

видання наказів про закінчення навчання та їх верифікацію є декани факультетів 

(директор інституту).  

3.10. Диплом та Єврододаток містять оригінали підпису ректора і печатки 

Університету. Згідно з вимогами діловодства Єврододаток прошивається та 

скріплюється печаткою факультету (інституту) (для здобувачів вищої освіти, які 

навчаються за кошти державного бюджету – НМВ).  
 

4. Замовлення документів  
4.1. Підставою для створення (формування) Замовлення є інформація (у 

тому числі персональні дані) про Здобувачів та їх навчання на відповідних рівнях 

вищої освіти.  
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4.2. Замовлення на створення інформації, що відтворюється в Документах, 

створюються (формуються) відповідальною особою НМВ в електронній формі з 

накладанням електронного цифрового підпису цієї особи, електронного цифрового 

підпису ректора або іншої відповідальної особи та електронної печатки 

Університету для осіб, яким до здобуття освітнього ступеня, спеціальності 

залишається не більше тридцяти календарних днів та не пізніше дати 

закінчення Університету, відповідно до ліцензій на провадження освітньої 

діяльності та сертифікатів про акредитацію в межах ліцензованого обсягу. 

4.3. Відповідальні працівники факультетів (інституту) здійснюють перевірку 

достовірності та актуальності персоніфікованої інформації про Здобувачів, 

внесеної до ЄДЕБО та АС «Деканат». Не пізніше ніж за тридцять календарних 

днів до дати видачі Документів надають НМВ доповідні записки (додаток 1) про 

проведення перевірки за підписом декана факультету (директора інституту), та 

копії списків з підписами Здобувачів про погодження з ними внесеної 

персоніфікованої інформації. Окремо до НМВ за підписом декана факультету 

(директора інституту) надаються списки претендентів на отримання дипломів з 

відзнакою (додаток 2). 

4.4. Відповідальні працівники факультетів (інституту) не пізніше ніж за  

п’ять робочих днів до дати закінчення Здобувачами Університету надають НМВ 

доповідну записку (додаток 3) щодо замовлення Документів за підписом декана 

факультету (директора інституту) на підставі чого відповідальна особа НМВ 

створює (формує) Замовлення на отримання інформації, що відтворюється в 

Документах (для Здобувачів, що навчаються за державним замовленням – 

Замовлення на отримання реєстраційних номерів документів про вищу освіту). 

4.5. Після створення (формування) Замовлення відповідальна особа НМВ 

письмово повідомляє відповідальну особу, яка забезпечує протягом одного дня 

накладання електронних цифрових підписів ректора та електронної печатки.  

4.6. Технічний адміністратор ЄДЕБО забезпечує оброблення Замовлення, а 

саме: створює та присвоює реєстраційні номери Документам та передає їх 

університету разом з інформацією, що відтворюється в Документах. 

4.7. Відповідальна особа НМВ вносить інформацію про Документ у Реєстр 

ЄДЕБО не раніше дати видачі, зазначеної у журналі реєстрації виданих дипломів. 

Фізичні та юридичні особи отримують доступ до інформації про Документ про 

вищу освіту для перевірки достовірності, починаючи з дати внесення його до 

Реєстру ЄДЕБО. 

4.8. Замовлення на анулювання інформації про Документ, що міститься в 

ЄДЕБО, у тому числі в Реєстрі, створюється (формується) та вноситься 

відповідальною особою НМВ в ЄДЕБО, якщо: 

- набрало законної сили рішення суду про анулювання документа про вищу 

освіту; 

- особа не пройшла атестацію здобувачів; 

- особа не отримала Документ протягом одного року з дати видачі, 

зазначеної в документі; 

- особа не отримала Документ про вищу освіту у закладі вищої освіти, що 

реорганізується шляхом приєднання, злиття чи ліквідації; 
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- особа одержує дублікат Документа відповідно до підпунктів 1-6 пункту 7 

цього Положення. 
 

5. Заповнення та друк документів про вищу освіту 
5.1. Факультети (інститут) надають пропозиції та погоджують з НМВ 

інформацію, яка повинна міститись у Документах. Здійснюють перевірку 

навчальних дисциплін, годин, кредитів та іншої інформації, наявність перекладу 

англійською мовою. При заповненні Документів беруться до уваги щороку 

затверджені ректором робочі навчальні плани.  

5.2. У разі відсутності в Документах перекладу англійською мовою 

факультети (інститут) подають інформацію для перекладу: 

- до кафедри українознавства та іноземних мов – для Здобувачів, які 

навчаються за державним замовленням; 

- до кафедри соціально-гуманітарних дисциплін – для Здобувачів, які 

навчаються за кошти фізичних та/або юридичних осіб.  

Переклад зазначеної інформації надається до НМВ у паперовому вигляді за 

підписом декана факультету (директора інституту) та у електронному вигляді для 

її внесення до АС «Деканат». 

Написання прізвища та ім’я англійською мовою здійснюється у 

відповідності до паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у разі його 

відсутності, переклад здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації 

українського алфавіту латиницею». 

5.3. Після генерації реєстраційних номерів Дипломів у ЄДЕБО відповідальна 

особа НМВ надає: 

- до організації, з якою укладена угода, інформацію для друку Дипломів; 

- на факультети (інститут) – реєстраційні номера Дипломів для внесення 

інформації до АС «Деканат». 

5.4. Відповідальні особи факультетів (інституту) продовж трьох діб після 

отримання реєстраційних номерів Дипломів формують персональні Єврододатки 

відповідно до індивідуальних навчальних планів Здобувачів та надають до НМВ у 

електронному вигляді (PDF-формат) для їх друку.  

5.5. Готові документи підписуються та скріпляються печаткою відповідно до 

п. 3.10 цього Положення та передаються факультетам (інституту) на підставі акту 

прийому-передачі. 

5.6. Копії Дипломів та Єврододатків, завірені підписом декана (директора 

інституту) та печаткою факультету (інституту), відповідним підрозділом 

університету долучаються до особових справ випускників. 
 

6. Видача та облік документів про вищу освіту 
6.1. Документ про вищу освіту видається особі на підставі рішення 

екзаменаційної комісії.  

6.2. Відповідальні працівники факультетів (інституту) (для курсантів 

(слухачів) – відділ кадрового забезпечення) формують накази про завершення 

навчання, до яких вносять відповідні номери та дати протоколів засідань 

екзаменаційної комісії згідно з формою, затвердженою наказом МОН, що діє на 

день створення наказу.  
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6.3. Після внесення факультетами (інститутом) до АС «Деканат» 

реєстраційних номерів Дипломів, НМВ роздруковує журнал реєстрації виданих 

Дипломів згідно з формою, затвердженою наказом МОН, що діє на день створення 

цього журналу, та надає його факультетам (інституту). Видача Документів, 

засвідчується підписами як осіб, що видали такий документ, так і осіб, що його 

отримали. 

6.4. Відповідальність за видачу Документів та ідентифікацію осіб, які їх 

отримали несуть декани факультетів (директор інституту).  

6.5. До 15 листопада щорічно факультети (інститут) здають журнал 

реєстрації виданих дипломів до НМВ. Журнал реєстрації виданих дипломів 

прошивається та реєструється у відділі документування службової документації 

відповідно до чинного законодавства.  

6.6. Видані бланки Документів списуються як матеріальні цінності з-під 

звіту матеріально-відповідальних осіб відповідно до чинного законодавства.  

6.7. Журнал реєстрації виданих дипломів зберігається у НМВ протягом  

одного року, після чого передається до архіву Університету для подальшого 

зберігання відповідно до чинного законодавства.  

6.8. Для внесення інформації стосовно випускників Університету до 

АС «Випускник» НМВ впродовж трьох діб надає Журнал реєстрації виданих 

дипломів у електронному вигляді до інформаційно-технічного відділу (далі –ІТВ). 

6.9. Відповідальна особа ІТВ впродовж двох тижнів повинна внести 

інформацію про випускників до АС «Випускник». 
 

7. Видача та облік дублікатів документів про вищу освіту  
7.1. Дублікати Документів виготовляються Університетом у разі: 

1) втрати, викрадення, знищення тощо Документа; 

2) пошкодження Документа, що призвело до порушення цілісності 

інформації;  

3) неможливості встановити додаткову інформацію про первинний 

Документ про вищу освіту, що необхідна для його підготовки до міжнародного 

обігу, проставлення апостиля, через втрату, знищення чи недоступність архівів;  

4) наявності помилок у Документі;  

5) зміни (корекції) статевої належності особи, на ім’я якої було видано 

Документ;  

6) невідповідності Документа зразку, встановленому на дату його видачі; 

7) неотримання особою документа протягом одного року з дати видачі, 

зазначеної в документі;  

8) неотримання особою Документа у закладі вищої освіти, що 

реорганізується шляхом приєднання, злиття чи ліквідації. 

7.2. Дублікати Документів виготовляються та видаються за письмовою 

заявою особи, на ім’я якої було видано первинний Документ (додаток 5), що 

подається нею особисто або через уповноваженого представника. Якщо заклад 

вищої освіти, що видав документ, реорганізовано шляхом приєднання, злиття чи 

ліквідації, заява подається його правонаступнику.  

До заяви додаються:  

- згода на збір та обробку персональних даних (додаток 6);  
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- примірник друкованого засобу масової інформації у якому надруковане 

оголошення про те, що документ про вищу освіту (із зазначеною інформацією про 

його назву, серію та номер, дату видачі, на чиє ім’я виданий, яким закладом вищої 

освіти) визнано недійсним;  

- квитанція про оплату за виготовлення документів;  

- копії трьох сторінок паспорта громадянина України (стор.1, 2, 11);  

- копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон (для 

написання прізвища та імені англійською мовою, у разі відсутності зазначеного 

документа переклад прізвища та імені здійснюється відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування 

транслітерації українського алфавіту латиницею»);  

- копія облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних 

осіб;  

- оригінал пошкодженого або копія втраченого Документа (за наявності);  

- копія свідоцтва про одруження (за необхідності).  

7.3. У разі замовлення дубліката відповідно до підпунктів 2-6 пункту 7.1. до 

заяви додається оригінал документа, дублікат якого необхідно виготовити. 

Оригінал зазначеного документа знищується актом та анулюється в ЄДЕБО 

(анулюються тільки ті Документи, які були сформовані в ЄДЕБО, тобто 

починаючи з 2015 року). 

У дублікатах Документів відтворюється вся інформація, що містилась у 

первинному Документі. 

У дублікатах Документів, що виготовляються відповідно до підпунктів 3-6 

пункту 7.1. даного Положення, відтворюється оновлена інформація.  

7.4. На дублікатах Документів, виготовлених згідно з підпунктами 1-6 

пункту 7.1. даного Положення, у верхньому правому куті проставляється відмітка 

«Дублікат/Duplicate» (українською та англійською мовами).  

7.5. Дублікати Документів виготовляються за формою (зразком), чинною на 

дату видачі дубліката. 

7.6. Замовлення на інформацію, що відтворюється в дублікаті, формується в 

ЄДЕБО відповідальною особою НМВ на підставі інформації, яка підтверджує факт 

видачі Документа. 

7.7. У разі, якщо інформація про факт видачі первинного Документа 

відсутня в ЄДЕБО та недоступні, втрачені, знищені (частково знищені) архіви 

Університету, відповідальна особа завантажує в ЄДЕБО скановану копію рішення 

суду про встановлення відповідного юридичного факту здобуття особою 

відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти або 

скановану копію офіційного листа відповідного компетентного органу, у якому 

підтверджено факт проставлення штампа апостиля Міністерства освіти і науки 

України або вчинення консульської легалізації, та у разі наявності – скановану 

копію первинного Документа, дублікат якого замовляється. 

7.8. У дублікатах Документів відтворюється найменування, яке мав заклад 

вищої освіти на дату закінчення його випускником, а також фактичні дата видачі, 

печатка, посада, підпис, прізвище та ініціали керівника закладу вищої освіти на 

момент видачі.  
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7.9. Виготовлення та видача дублікатів Документів здійснюється протягом 

двадцяти календарних днів з дати отримання заяви від особи, на ім’я якої було 

видано Документ, на підставі наказу про видачу дубліката та на підставі 

документів архівного фонду Університету.  

7.10. Відповідальним за замовлення, друк, видачу та облік дублікатів 

Документів для випускників минулих років є НМВ. Інформація про видачу 

зазначених Дипломів вноситься до Журналу реєстрації виданих документів.  

7.11. Замовлення та друк дублікатів Документів для випускників як 

поточного року, так і минулих років, організовується НМВ.  

7.12. Копії дублікатів Документів долучаються до відповідної контрольно-

наглядової справи НМВ.  

7.13. Покриття витрат на виготовлення дублікатів Документів здійснює 

заявник.  

7.14. Одержати дублікати Документів випускник може тільки особисто з 

пред’явленням паспорта або його представник за нотаріально оформленою 

довіреністю. Документи поштою не пересилаються.  
 

8. Видача та облік академічних довідок 
8.1. Здобувачу, який відрахований з Університету до завершення навчання 

за освітньою програмою, видається академічна довідка встановленого зразка, що 

містить інформацію про результати навчання - назви дисциплін, здобуту кількість 

кредитів ЄКТС, отримані оцінки. 

8.2. На підставі наказу про відрахування та заяви Здобувача відповідальна 

особа факультету (інституту) формує та друкує Довідку згідно з формою, 

затвердженою наказом МОН, що діє на день створення цієї довідки, на папері 

формату А4 (210х297 мм) та щільністю не менше 150 г/м2.  

8.3. Здобувачу, який навчався в декількох закладах вищої освіти, видається 

Довідка, до якої вносяться всі навчальні дисципліни, обсяг кредитів ЕКТС та 

результати навчання, одержані ним під час навчання в попередніх закладах вищої 

освіти та перезараховані відповідно до Положення про визначення академічної 

різниці та перезарахування навчальних дисциплін у Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ. 

8.4. До академічної довідки не вносяться дисципліни, з яких Здобувач 

одержав незадовільні оцінки. Здобувачу, який відрахований з першого курсу і не 

складав екзамени та заліки видається академічна довідка із записом, що він заліків 

та екзаменів не складав.  

8.5. У разі відсутності у Довідці перекладу дисциплін англійською мовою, 

факультети (інститут) здійснюють їх переклад відповідно до п.5.2 цього 

Положення. 

8.6. В академічній довідці передбачається вільна від текстової інформації 

остання сторінка документа для проставлення апостилю та штампа консульської 

легалізації. 

8.7. У разі якщо Довідка викладена на двох і більше окремих аркушах, вони 

повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без 

порушення їх цілісності, на них має бути зазначено кількість 

прошитих / скріплених, пронумерованих аркушів, проставлено підпис посадової 

(уповноваженої на підпис) особи. 
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8.8. Академічні довідки містять оригінали підписів ректора і декана 

відповідного факультету (директора інституту) та печатки Університету. 

8.9. Академічна довідка (оригінал) видається відрахованій особі особисто 

або уповноваженій особі за нотаріально завіреним дорученням. Відповідальною 

особою факультету (інституту) копія академічної довідки долучається до особової 

справи Здобувача. Академічні довідки поштою не пересилаються. 

8.10. Журнал реєстрації видачі академічних довідок за формою, 

затвердженою наказом МОН, діюча на день створення журналу, ведеться і 

зберігається у НМВ. 

8.11. У разі втрати (загублення, знищення) або пошкодження академічної 

довідки, особі, на чиє ім’я була видана Довідка, на підставі заяви видається 

дублікат з поміткою «Дублікат» у правому верхньому куті першої сторінки 

академічної довідки та проводиться запис в журналі реєстрації видачі академічних 

довідок з приміткою «Дублікат». 
 

9. Прикінцеві положення  
9.1. Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів 

про вищу освіту та академічних довідок у Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ розглядає та затверджує Вчена рада Університету. 

9.2. Зміни та доповнення до Положення про порядок замовлення, друку, 

видачі та обліку документів про вищу освіту та академічних довідок у 

Дніпропетровському державному університеті вносяться у порядку, 

передбаченому п. 9.1. цього Положення. 
 

 

Начальник 

навчально-методичного відділу      Олена АКІМОВА 
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Додаток 1 

 

Начальнику 

навчально-методичного відділу 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

_________________________ 
(ПІБ) 

 

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА 

 

 

Про перевірку відповідності 

персональних даних здобувачів 

вищої освіти 
 

 

Доповідаю Вам, що фахівцем (інспектором) ____________________ 
                                                                                            ПІБ               

 проведено перевірку відповідності персональних даних 

курсантів/студентів/слухачів навчальної групи __________________    

факультету (інституту) _____________________ з внесеними до АС «Деканат» 

та ЄДЕБО даними. 

Здійсненою перевіркою розбіжностей не виявлено (під час перевірки на 

підставі наданих документів виправлено помилки, внесені виправлення у 

зв’язку зі зміною прізвища, інше зазначити). 

Результати перевірки здобувачам вищої освіти доведені під підпис 

(додаток). 

Фахівця (інспектора) __________________________ попереджено про 
                                        ПІБ               

персональну відповідальність за повноту, достовірність та актуальність 

інформації внесеної до АС «Деканат» та ЄДЕБО щодо здобувачів вищої освіти. 

Додаток: на ___арк. 

 

 

Декан факультету  

(директор інституту)       Ім’я, прізвище 

__.__.20__ 
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Додаток 2 

 

Начальнику 

навчально-методичного відділу 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

_________________________ 
(ПІБ) 

 

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА 

 

 

Про претендентів на диплом з 

відзнакою 

 

 

Доповідаю Вам, що з _________ по ___________  буде проведено 

атестацію здобувачами вищої освіти факультету 

(інституту)___________________ за спеціальністю_____________________  

освітній ступінь _____________, навчальна група _____________. 

До атестації допущено _____ (прописом) осіб, з них _____ (прописом) 

претендують на диплом з відзнакою: 

 

1. ПІБ, група _____. 

2. ПІБ, група _____. 

3. ПІБ, група _____. 

4. ПІБ, група _____. 

5. ПІБ, група _____. 

 

 

 

Декан факультету  

(директор інституту)       Ім’я, прізвище 

__.__.20__ 
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Додаток 3 

 

Начальнику 

навчально-методичного відділу 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

_________________________ 
(ПІБ) 

 

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА 

 

 

Щодо замовлення документів про 

освіту державного зразка 

 

 

Доповідаю, що станом на _________________ здійснено перевірку 

актуальності персональних даних здобувачів вищої освіти факультету 

(інституту) _____________________, навчальної групи _________________, 

фахівцем (інспектором) _______________ внесені необхідні коригування. 

Прошу надати дозвіл на замовлення документів про вищу освіту 

освітнього ступеня _____________, спеціальність _______________________, 

для випускників факультету _________________  навчальної групи ________ з  

датою  видачі _____________ в  кількості ____________ (прописом)  штук, з 

них __________ (прописом) з відзнакою: 

 

1. ПІБ, група _____. 

2. ПІБ, група _____. 

3. ПІБ, група _____. 

4. ПІБ, група _____. 

5. ПІБ, група _____. 

 

 

 

Декан факультету  

(директор інституту)       Ім’я, прізвище 

__.__.20__ 
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Додаток 4 

 

Ректору 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

полковнику поліції 

Андрію ФОМЕНКУ 

Іванченка Івана Івановича,  

21.08.1980 р.н., м. Дніпро, 

пр. Героїв, б. 22, кв. 48,  

тел. 050-100-10-10 
 

ЗАЯВА 
 

Прошу видати дублікат диплома ______________________________________ 
спеціаліста бакалавра, молодшого спеціаліста, магістра) 

серії ___ № _________ та додатоку до нього у зв’язку з втратою оригіналу при 

(зазначаються обставини, при яких диплом був втрачений, наприклад, при зміні місця 

проживання).  

Навчався у (вказується повна назва закладу вищої освіти на момент 

отримання диплому, а також назва факультету) на денній (заочній) формі навчання 

з ____ по ____ роки. 

Переклад прізвища та ім'я англійською мовою заявника згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України “Про впорядкування транслітерації українського алфавіту 

латиницею” від 27.01.2010 № 55: ____________________ (заповнюється у разі 

відсутності копії першої сторінки закордонного паспорту заявника або копії 

посвідчення водія). 

Усі матеріальні витрати зобов’язуюсь взяти на себе. 

Додатки: 

1. Згода на обробку персональних даних; 

2. Газета з надрукованим у ній оголошенням (надається у разі втрати диплома); 

3. Копія паспорта громадянина України; 

4. Копія першої сторінки закордонного паспорту або водійського посвідчення 

(при наявності); 

5. Копія втраченого диплому та додатку до нього (при наявності); 

6. Квитанція про сплату вартості послуг з виготовлення дублікату диплома та 

додатку до нього; 

7. Копія ідентифікаційного коду. 

 

                                                       (підпис)                                        І.І. Іванченко 
 

__.__.20__  
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 ЗГОДА (особиста) Додаток 5 

на обробку персональних даних 

Я, _______________________________________________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

(народився(лася) «___» __________ _______ року, паспорт серії ___ №_________, виданий _____________ 

_________________________________________________________________________________________________) 

підписавши даний текст, надаю згоду Дніпропетровському державному університету внутрішніх справ,  

Міністерству освіти і науки України та розпоряднику Єдиної державної електронної бази з питань освіти на 
обробку моїх персональних даних (ідентифікаційні дані (ПІБ, адреса, місце навчання/роботи тощо), паспортні 
дані та/або дані свідоцтва про народження, у т.ч. громадянство, дані про особисті документи у сфері освіти 
(документи про освіту, студентські (учнівські) квитки, вчені звання та наукові ступені тощо), дані зовнішнього 
незалежного оцінювання; дані про навчальні заклади до яких вступав(ла) та, у яких навчався(лась), форма 
навчання; дані про зарахування, переведення, відрахування, особисті відомості (вік, стать, освіта, спеціальність/ 
напрям, кваліфікація, професія, вчене звання, науковий ступінь, право на пільги встановлені законодавством, 
відомості про військовий облік), запис зображення (фото) тощо, з метою забезпечення потреби фізичних та 
юридичних осіб, у т.ч. замовлення, виготовлення, обліку, видачі документів у сфері освіти, підтвердження іх 
справжності тощо, відповідно до законодавства у Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Ця згода 
надана на строк доки не мине потреба. Мої персональні дані, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути 
передані третім особам тільки у випадках, передбачених законодавством України. Передача мої персональних 
даних третім особам у випадках, не передбачених законодавством України, здійснюється тільки за погодженням 
зі мною. 
«___» _________ ______ р.,          ____________ (__________________________________)     

Особу та підпис ______________________________________________ перевірено особою, уповноваженою 

навчальним закладом на таку перевірку:_________________________________________________________ 
                                                                                                                      (посада) 

________________________________________________________ ______________________       М.П. 
                              (прізвище, імя та по батькові)                                                                                       (підпис) 

Я, 

___________________________, 

підтверджую, що отримав(ла) 

повідомлення про включення 

моїх персональних даних до 

Єдиної державної електронної 

бази з питань освіти (далі – 

Єдина база) 

з метою забезпечення потреби 

фізичних та юридичних осіб, у 

т.ч. замовлення, виготовлення, 

обліку і  видачі, підтвердження 

справжності  студентських 

(учнівських) квитків, 

документів про освіту 

державного зразка, а також 

відомості про мої права, 

визначені Законом України 

«Про захист персональних 

даних», про володільця та 

розпорядника Єдиної бази їх 

місцезнаходження та про 

місцезнаходження моїх 

персональних даних. 

 

____________ 20____ року. 

 

 

(підпис) 

 

Повідомляємо, що персональні дані, згода на обробку яких Вами надана, включені до 
Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) володільцем якої є 
Міністерство освіти і науки України (01135, м. Київ, просп. Перемоги, 10) з метою 
забезпечення потреби фізичних та юридичних осіб, у т.ч. замовлення, виготовлення, обліку, 
видачі, підтвердження справжності студентських (учнівських) квитків, документів про 
освіту державного зразка тощо. Для виконання зазначеної мети Ваші дані надаються 
розпоряднику Єдиної бази – ДП «Інфоресурс» (03057, м Київ, вул. О. Довженка, 3), - що 
забезпечує функціонування Єдиної бази. 

Відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт 
персональних даних має право: 

1. Знати про місцезнаходження персональних даних, яка містить його персональні дані, її 
призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) 
володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо 
отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених 
законом; 

2.  Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема 
інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 

3. На доступ до своїх персональних даних; 
4. Отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім 

випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у 
відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, 
які зберігаються; 

5. Пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням 
проти обробки своїх персональних даних; 

6. Пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних 
будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються 
незаконно чи є недостовірними; 

7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, 
знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним 
їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять 
честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 

8. Звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної 
влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних 
даних, або до суду; 

9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист 
персональних даних; 

10. Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних 
даних під час надання згоди; 

11. Відкликати згоду на обробку персональних даних; 
12. Знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 
13. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. 
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