
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки України 
    12 травня   2015 року №  525 

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 22 

червня 2016  року № 701) 
 

Форма додатка  

до диплома доктора філософії європейського зразка 

 

Додаток 

Supplement 

 

№ ___________ 
(реєстраційний номер / registration number) 

 

до диплома доктора філософії  

ДР № 000000 

to the Philosophy Doctor diploma 

DR № 000000 

 

І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ / INFORMATION ABOUT A PERSON 

 

1. Прізвище / Family name(s). 

2. Ім’я, по батькові / Given name(s). 

3. Дата народження ( день/місяць/рік) / Date of birth (day/month/year). 

 

ІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗДОБУТУ КВАЛІФІКАЦІЮ / INFORMATION 

ABOUT THE QUALIFICATION  

 

1. Галузь знань / Field of study. 

2. Освітньо-наукова програма, спеціальність / Study and Research Program, 

Program Subject Area. 

3. Мови навчання / Language(s) of instruction. 

 

ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІСТ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ / 

INFORMATION ABOUT PROGRAM CONTENTS AND LEARNING OUTCOMES 

1. Найменування вищого навчального закладу (наукової установи), в якому 

(якій) здійснювалася підготовка /Name of the higher education (research) institution 

where the person studied. 

2. Форма навчання / Mode of study. 

3. Детальні відомості про освітні компоненти та результати навчання за 

кожною з них, у тому числі кількість кредитів Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи, оцінки, бали, строки навчання/ Detailed 

information about the educational components and the learning outcomes, including the 

number of European credit transfer credits earned, grades, duration of study. 

 

IV. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ, ПРОВЕДЕНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ 

ВЧЕНОЮ РАДОЮ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (НАУКОВОЇ 

УСТАНОВИ) / INFORMATION ABOUT THE ATTESTATION CONDUCTED BY 
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THE SPECIALIZED SCIENTIFIC COUNCIL OF THE HIGHER EDUCATION 

(RESEARCH) INSTITUTION  
 

1. Найменування вищого навчального закладу (наукової установи), у 

спеціалізованій вченій раді якого (якої) захищено дисертацію / Name of the higher 

education (research) institution where the dissertation was defended. 

2. Інформація про акредитацію спеціалізованої вченої ради Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти / Information about the accreditation 

of the specialized Scientific Council by the National Agency of Quality in Higher 

Education. 

3. Тема дисертації / Title of dissertation. 

4. Дата публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації / Date of 

public dissertation defence. 

5. Дата набрання чинності рішенням спеціалізованої ради про присудження 

наукового ступеня доктора філософії / Effective date of conferment of the 

Philosophy Doctor Degree by the specialized Scientific Council. 

 

V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА / 

INFORMATION ABOUT ACADEMIC AND PROFESSIONAL RIGHTS 
 

1. Академічні права / Access to further studies. 

2. Професійні права / Professional status. 

 

VІ. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ / ADDITIONAL INFORMATION 
 

1. Контактна інформація вищого навчального закладу (наукової установи), 

спеціалізована вчена рада якого (якої) присудила науковий ступінь доктора 

філософії / Contact information of the higher education (research) institution, where the 

Philosophy Doctor Degree was conferred by the specialized Scientific Council. 

2. Інформація про попередній документ про освіту / Information about the 

previous document of education. 

Інформація про визнання іноземних документів про освіту / Information on 

the recognition of international education documents. 

  

VІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

(НАУКОВІ СТУПЕНІ) / INFORMATION ABOUT THE NATIONAL SYSTEM OF 

HIGHER EDUCATION (SCIENTIFIC DEGREES) 

 

VІІІ. ЗАСВІДЧЕННЯ ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА / CERTIFICATION OF THE 

SUPPLEMENT 
 

1. Посада керівника вищого навчального закладу (наукової установи) або 

уповноваженої ним особи, у спеціалізованій вченій раді якого (якої) захищено 

наукові досягнення / Position of the head or other authorized person of the higher 

education (research) institution at the specialized Scientific Council of which the 

dissertation was defended. 
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2. Підпис керівника вищого навчального закладу (наукової установи) або 

уповноваженої ним особи, у спеціалізованій вченій раді якого (якої) захищено 

наукові досягнення / Signature of the head or other authorized person of the higher 

education (research) institution at the specialized Scientific Council of which the 

dissertation was defended. 

3. Прізвище, ініціали керівника вищого навчального закладу (наукової 

установи) або уповноваженої ним особи, у спеціалізованій вченій раді якого (якої) 

захищено наукові досягнення / Surname and initials of the head or other authorized 

person of the higher education (research) institution at the specialized Scientific Council 

of which the dissertation was defended. 

4. Печатка вищого навчального закладу (наукової установи), у 

спеціалізованій вченій раді якого (якої) захищено наукові досягнення / Seal of the 

higher education (research) institution at the specialized Scientific Council of which the 

dissertation was defended. 

5. Дата (день / місяць / рік) / Date of issue (day / month / year). 
 

 

Примітка. Інформація в додатку до диплома доктора філософії європейського зразка 

викладається українською та англійською мовами з таким застереженням: «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 or supplement, the Ukrainian text shall 

prevail». 

 

 

 

 

Директор департаменту атестації кадрів  

вищої кваліфікації та ліцензування                                                         А. Г. Шевцов 

 

Управління міжнародного 

співробітництва 

та європейської інтеграції                                                                          Г.І. Новосад 


