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ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ 

 

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА  

DIPLOMA SUPPLEMENT 
  

серія, реєстраційний номер та дата видачі диплома  

series, registration number and date of issue of the diploma   

М21 № 109316            07.07.2021 

 
реєстраційний номер (код картки здобувача в Єдиній державній електронній базі з питань освіти) та дата видачі 

додатка до диплома  

 registration number (student ID in Unified State Electronic Database on Education) and date of issue of the diploma 

supplement 

       № 8660324                   07.07.2021 

 

 
                 без диплома недійсний 

not valid without the diploma 

          
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКІЙ ПРИСВОЄНО 

КВАЛІФІКАЦІЮ 

1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER 

OF THE QUALIFICATION 

1.1 Прізвище 

Данилів 
1.1 Surname 

Danyliv 

1.2 Власне ім'я 

Віктор 

1.2 Name(s) 

Viktor 

1.3 Дата народження (дд/мм/рррр) / 1.3 Date of birth (dd/mm/yyyy) 

07.03.1999 

1.4 Код картки фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти / 

1.4 Individual ID code in Unified State Electronic Database on Education 

3424798 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИСВОЄНУ КВАЛІФІКАЦІЮ 2. INFORMATION  IDENTIFYING THE 

QUALIFICATION 

2.1 Назва освітньої кваліфікації та присвоєний 

освітньо-професійний ступінь 
фаховий молодший бакалавр з дизайну 

2.1 Name of educational qualification and 

educational-professional degree 

Professional Junior Bachelor in design 

2.1.1 Освітньо-професійний ступінь фахової 

передвищої освіти 
фаховий молодший бакалавр 

2.1.1 Professional pre-higher education 

educational   

Professional Junior Bachelor 

2.1.2 Спеціальність 

022 Дизайн  
2.1.2 Specialty 

022 Design 

2.1.3 Освітньо-професійна програма 
Графічний дизайн   

2.1.3 Educational-professional programme 
Graphic Design 

2.2 Професійна кваліфікація (у разі присвоєння) 

______________________________ 

2.2 Professional qualification (if awarded) 

______________________________________ 

2.3 Найменування та статус закладу, який присвоїв 

кваліфікацію 

Фаховий Коледж Закладу вищої освіти «Університет 

Короля Данила» (спеціальність ліцензована відповідно 

до наказу Міністерства освіти і науки України  № 1565 

від 19.12.2016р.) 

2.3 Name and status of awarding institution 

  

Applied College of the Higher Educational Institution 

«King Danylo University» (the specialty is licensed in 

accordance with the order of the Ministry of Education 

and Science of Ukraine № 1565 dated 19.12.2016.) 
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2.4 Мова(и) навчання/оцінювання 
Українська 

2.4 Language(s) of instruction/examination 
Ukrainian 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ  І 

ТРИВАЛІСТЬ ЇЇ ЗДОБУТТЯ 

3. INFORMATION ON QUALIFICATION AND 

LENGTH OF PROGRAMME 

3.1 Рівень кваліфікації згідно з Національною рамкою 

кваліфікацій 

Згідно з:  НРК України – 5 рівень; ЄРК – 5 рівень; РК 

ЄПВО – короткий  цикл. 

3.1 Level of the qualification according to the National 

Qualifications Framework 

Аccording to the: NQF – 5 level; EQF – 5 level; QF 

EHEA – the short cycle. 

3.2 Офіційна тривалість освітньо-професійної програми в 

кредитах та/або роках 

180 кредитів ECTS,  1 рік і 10 місяців або 240 кредитів 

ECTS,  2 роки  і 10 місяців або240 кредитів ECTS,  3роки і 

10 місяців (в залежності від документа про попередню 

освіту) 

3.2 Official length of educational-professional programme 

in credits and/or  years 

180  ECTS credits, 1 year 10 months   or 240  ECTS 

credits, 2 year 10 months   or 240  ECTS credits, 3 year 

10 months    

3.3 Вимоги для вступу 

Базова/повна середня освіта або   профільна середня 

освіта або  професійна (професійно-технічна) освіта  або 

вища освіта. За конкурсом. 

3.3 Access requirements(s) 

Basic/ general secondary education or specialized 

secondary education or professional (vocational) 

education or higher education. On a competitive basis. 

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАВЕРШЕНУ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНУ  ПРОГРАМУ ТА ЗДОБУТІ РЕЗУЛЬТАТИ 

НАВЧАННЯ 

4. INFORMATION ON THE COMPLETED 

EDUCATIONAL-PROFESSIONAL PROGRAMME 

AND LEARNING OUTCOMES 

4.1 Форма здобуття освіти 

Денна форма  або  Заочна форма 

4.1 Mode of study 

Full-time mode   або  Part-time mode 

4.2 Програмні результати навчання 4.2 Programme learning outcomes 

 здатність застосовувати набуті знання і розуміння 

предметної області та сфери професійної діяльності у 

практичних ситуаціях; 

 ability to apply the acquired knowledge and 

understanding of the subject area and sphere of 

professional activity in practical situations; 

 вміння визначати мету, завдання та етапи 

проектування; 

 ability to determine the purpose, objectives and stages 

of design; 

 здатність створювати об’єкти дизайну засобами 

проектно-графічного моделювання; 

 ability to create design objects by means of design and 

graphic modeling; 

 вміння визначати функціональну та естетичну 

специфіку формотворчих засобів дизайну в 

комунікативному просторі; 

 ability to determine the functional and aesthetic 

specifics of design tools in the communicative space; 

 здатність розробляти композиційне вирішення об’єктів 

дизайну у відповідних техніках і матеріалах; 

 ability to develop a compositional solution of design 

objects in appropriate techniques and materials; 

 знання стандартів проектування та технологій 

виготовлення об’єктів дизайну у професійній діяльності; 

 knowledge of design standards and manufacturing 

technologies of design objects in professional activity;  

 здатність застосовувати сучасне загальне та 

спеціалізоване програмне забезпечення у професійній 

діяльності; 

 ability to apply modern general and specialized 

software in professional activity;  

 вміння відображати морфологічні, стильові та кольоро-

фактурні властивості об’єктів дизайну. 

 ability to reflect morphological, stylistic and color-

texture properties of design objects. 

4.3 Відомості про програму, накопичені індивідуальні 

кредити та отримані бали/оцінки 

4.3 Programme details, individual credits gained and 

grades/marks obtained 

Програма підготовки включає:  

 теоретичне навчання (156 кредитів ЕСТS) у вигляді 

аудиторних занять та самостійної роботи; 

The program includes: 

  theoretical training (156 ECTS credits) including 

classroom studies and individual work; 

 виконання трьох курсових робіт (4,5 кредити ЕСТS);  performance of three course papers (4,5 ECTS 

credits); 

 проходження чотирьох практик (18 кредитів ЕСТS);   passing four practical trainings (18 ECTS credits); 

 захист кваліфікаційної роботи (1,5 кредиту ЕСТS).   defence of qualification work (1,5 ECTS credits). 
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Детальні відомості про освітні компоненти та результати навчання / Detailed information about educational 

components and learning outcomes 

Назва освітнього компоненту або результатів навчання / 

Component title or learning outcome 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

/number of 

ECTS  credits 

Бали / 

Marks 

Оцінка за 

національною 

шкалою / 

National grade 

Рейтинг 

ЄКТС 

/ 

ECTS 

grade 

Дизайн поліграфічної продукції / Design of printing products 6    

Дизайн упаковки та етикетки / Packaging design and labels 8    

Дизайн-проектування / Design projecting 23    

Живопис / Painting 10    

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) / Foreign language 

(for professional direction) 
23    

Інформаційні технології, системи та ресурси / Information 

technologies, systems and resources 
4    

Історія дизайну / History of design 4    

Історія мистецтв / History of arts 6    

Історія української культури / History of Ukrainian culture 3    

Кольорознавство / Colors science 3    

Менеджмент і маркетинг в мистецтві / Management and marketing 

in art 
3    

Нарисна геометрія та перспектива / Descriptive geometry and 

perspective 
4    

Основи екології і безпеки життєдіяльності / Fundamentals of 

ecology and safety 
3    

Охорона інтелектуальної власності і правове регулювання 

рекламної діяльності / Intellectual property defence and legal 

regulation of advertising 

3    

Проектна графіка / Design graphic art 10    

Рисунок / Drawing 10    

Соціальна та економічна історія України / Social and economic 

history of Ukraine 
3    

Теорія стилів  / Theory of styles 6    

Українська мова (за професійним спрямуванням) / Ukrainian 

language (for professional direction) 
3    

Урбаністика / Urban Studies 5    

Шрифти і типографіка / Types and typographic art 18    

Практики / Practical training 

Мистецька практика / Artistic practice 6    

Графічна практика / Graphic practice 9    

Технологічно-виробнича практика / Technological and production 

practice 
9 

   

Переддипломна практика / Pre-diploma practice 12    

Курсова робота /  Course paper 

Історія мистецтв / Art history 1,5    

Дизайн-проектування / Design 1,5    

Комп’ютерний дизайн в графіці / Computer-aided design in graphics 1,5 
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Підсумкова атестація / Final examination 

Захист кваліфікаційної роботи / Defence of qualification work 1,5    

Загальна кількість кредитів ЄКТС / Total number  of ECTS 

credits  
180    

 

4.4 Система оцінювання та, за наявності, таблиця розподілу оцінок /4.4 Grading system and, if available, grade distribution 

table 

Оцінка за національною шкалою / National grade Рівень досягнень, % / Marks, % 

Національна диференційована шкала 

Відмінно / Excellent 90 - 100 

Добре / Good 76 - 89 

Задовільно / Satisfactory 60 - 75 

Незадовільно / Fail 0 - 59 

Національна недиференційована шкала 

Зараховано / Passed 60 - 100 

Не зараховано / Fail 0 - 59 

Шкала ECTS 

A 90 - 100 

B 83 - 89 

C 76 - 82 

D 68 - 75 

E 60 - 67 

Fx 35 - 59 

F 0 - 34 
 

 

4.5 Загальна класифікація кваліфікації 

Диплом з додатковим записом “Диплом з відзнакою”. 

Критерії: не менше 75% відмінних оцінок   з усіх навчальних 

дисциплін та практичної підготовки, оцінки "добре" з решти 

дисциплін та оцінки "відмінно" за результатами підсумкової 

атестації. 

Диплом. Критерії: успішне виконання програми 

підготовки. 

 

4.5 Overall classification of the qualification 

Diploma with additional record "Diploma with 

honors". Criteria: Not less than 75 percent of excellent 

grades in all disciplines and practical training, grades 

"good" in other disciplines and grades "excellent" 

according to the results of the final attestation. 

Diploma. Criteria: successful completion of a study 

programme. 

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ 

ПРАВА, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНІ ПРИСВОЄНОЮ 

КВАЛІФІКАЦІЄЮ 

5. INFORMATION ON ACADEMIC AND 

PROFESSIONAL RIGHTS OF 

QUALIFICATION 
 

5.1 Доступ до подальшого навчання 

Доступ до продовження навчання на першому 

(бакалаврському)  рівні вищої освіти. 

5.1 Access to further study 

Access to continuing education at the first (bachelor’s) 

level of higher education 

5.2 Доступ до регульованої професії (за наявності) 

Не передбачено 

5.2 Access to a regulated profession  (if applicable) 

Not provided 

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 6. ADDITIONAL INFORMATION 

6.1 Додаткова інформація 6.1 Additional information 

6.1.1 Найменування всіх закладів фахової передвищої освіти 

(структурних підрозділів закладів вищої освіти або філій 

закладів фахової передвищої освіти), у яких здобувалася 

освітня кваліфікація (у тому числі заклади освіти, в яких 

здобувач фахової передвищої освіти вивчав окремі 

дисципліни за програмами академічної мобільності) 

Зазначено у п.2.3 

6.1.1 Names of all professional pre-higher education 

institutions (higher education institutions separate structural 

units or branches of professional pre-higher education 

institutions) where the qualification was gained (including 

education institutions where the student of professional pre-

higher education studied separate course units within the 

framework of academic mobility programme) 
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Specified in 2.3 

6.1.2 Строки навчання в кожному з них 

_____________________________________________ 

 

6.1.2 Duration of training in each of them 

______________________________________________ 

6.2 Інша інформація 6.2 Other information  

6.2.1 Контактна інформація закладу фахової передвищої 

освіти  
З інформацією про університет та діяльність Фахового 

Коледжу  можна ознайомитися на сайті: httр://ukd.edu.uа/ 

6.2.1 Contact information of the professional 

pre-higher education institution  
For more detailed information about the University  

and Applied College  please visit the website: 

http://ukd.edu.ua/ 

6.2.2 Документ про освіту, що був підставою для вступу  

Свідоцтво про   базову/повну середню освіту або  

свідоцтво про профільну середню освіту або диплом про 

професійну (професійно-технічну) освіту  або диплом 

молодшого спеціаліста. 

6.2.2 Education document as a basis to access the 

programme  

Сertificate of basic/  general secondary education or 

certificate of specialized secondary education or 

diploma of professional (vocational) education or 

diploma of junior specialist.  

6.2.3 Інформація про акредитацію освітньо-професійної 

програми 

Сертифікат про акредитацію серія УП №09009554 від 

01.08.2019р., Міністерство освіти і науки України 

6.2.3 Information on the accreditation of the educational-

professional programme 

Certificate of accreditation series УП №09009554 from 

01.08.2019, Ministry of Education and Science of 

Ukraine 

6.2.4 Інформація про особливі досягнення та відзнаки 

Диплом з відзнакою  або Диплом без відзнаки 

6.2.4 Information on special achievements and 

honours 

Diploma with honors  або  Diploma without honors   

6.2.5 Інша інформація 

___________________________________________ 

6.2.5 Additional information 

______________________________________________ 

7. ЗАСВІДЧЕННЯ ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА 7. CERTIFICATION OF THE DIPLOMA 

SUPPLEMENT 

7.1 Дата / 7.1 Date 

        07.07.2021 

7.2 Підпис / 7.2 Signature 

   ____________________________ 

7.3 Керівник закладу  7.3 Head of the education institution 

7.3.1 Ініціали, прізвище 
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8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ ФАХОВОЇ 

ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

Інформація про систему фахової передвищої освіти, 

подана на наступних сторінках, висвітлює особливості 

освітньої кваліфікації фахової передвищої освіти та 

закладу фахової передвищої освіти, який її присвоїв. 

8.1 Типи закладів фахової передвищої освіти та їх статус. 

Підготовка в системі фахової передвищої освіти України 

здійснюється у таких закладах фахової передвищої освіти: 

фаховий коледж - заклад фахової передвищої освіти або 

структурний підрозділ закладу вищої освіти, іншої 

юридичної особи, що провадить освітню діяльність, 

пов'язану із здобуттям фахової передвищої освіти, може 

проводити дослідницьку та/або творчу мистецьку, та/або 

спортивну діяльність, забезпечувати поєднання 

теоретичного навчання з навчанням на робочих місцях. 

Фаховий коледж також має право відповідно до ліцензії 

(ліцензій) забезпечувати здобуття профільної середньої 

освіти професійного та академічного спрямування, 

професійної (професійно-технічної) та/або початкового 

рівня (короткого циклу) вищої освіти, та/або першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. Фаховий коледж, 

який здійснює освітню діяльність у системі фахової 

спеціалізованої передвищої освіти, має право відповідно 

до ліцензії (ліцензій) забезпечувати здобуття базової 

загальної середньої освіти, якщо наскрізна освітньо-

професійна програма передбачає підготовку фахового 

молодшого бакалавра на основі початкової загальної 

середньої освіти; 

військовий коледж сержантського складу - заклад фахової 

передвищої військової освіти або структурний підрозділ 

вищого військового навчального закладу, що провадить 

освітню діяльність, пов'язану із здобуттям фахової 

передвищої освіти, може проводити прикладні наукові 

дослідження, забезпечувати поєднання теоретичного 

навчання з практичною військовою підготовкою; 

фаховий коледж із специфічними умовами навчання - 

заклад фахової передвищої освіти із специфічними 

умовами навчання або структурний підрозділ закладу 

вищої освіти із специфічними умовами навчання, що 

провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям 

фахової передвищої освіти, може проводити прикладні 

наукові дослідження, забезпечувати поєднання 

теоретичного навчання з практичною підготовкою для 

потреб Міністерства внутрішніх справ України, 

Національної поліції України, інших центральних органів 

виконавчої влади, що реалізують державну політику у 

сферах охорони державного кордону, цивільного захисту, 

8. INFORMATION ON THE SYSTEM OF 

PROFESSIONAL PRE-HIGHER EDUCATION 

The information on the system of professional pre-higher 

education, provided on the following pages, highlights the 

features of the educational qualification of professional pre-

higher education and awarding institution of professional pre-

higher education. 

8.1 Types and status of professional pre-higher education 

institutions. 

Training in the system of professional pre-higher education of 

Ukraine is carried out in the following professional pre-higher 

education institutions: 

applied college - an institution of professional pre-higher 

education or a structural unit of an institution of higher 

education, other legal entity that conducts educational 

activities related to obtaining professional pre-higher 

education and may carry out research and/or creative artistic 

and/or sports activities, ensure a combination of theoretical 

training and on-the-job training. Applied college also has the 

right in accordance with the license (licenses) to provide field-

specific secondary education of professional and academic 

orientation, vocational (vocational-technical) and/or initial 

level (short cycle) of higher education, and/or the first 

(bachelor's) level of higher education. Applied college, 

conducting educational activities in the system of professional 

specialized pre-higher education, has the right in accordance 

with the license (licenses) to ensure the acquisition of basic 

general secondary education, if end-to-end educational and 

professional programme provides training for Professional 

Junior Bachelor's degree on the basis of primary general 

secondary education; 

  

  

  

sergeant's military college - an institution of professional pre-

higher military education or a structural unit of a higher 

military educational institution that conducts educational 

activities related to obtaining professional pre-higher 

education and may carry out applied scientific research, 

ensure a combination of theoretical training and practical 

military training; 

  

  

applied college with specific conditions of study - an 

institution of professional pre-higher education with specific 

conditions of study or a structural unit of a higher education 

institution with specific conditions of study that conducts 

educational activities related to obtaining professional pre-
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кримінально-виконавчої системи. 

  

8.2 Освітньо-професійна програма у сфері фахової 

передвищої освіти. 

Освітньо-професійна програма у сфері фахової 

передвищої освіти - єдиний комплекс освітніх 

компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних 

завдань, практик, контрольних заходів тощо), 

спрямованих на досягнення визначених результатів 

навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої 

та професійної кваліфікації. 

Заклад фахової передвищої освіти розробляє освітньо- 

професійні програми та затверджує їх відповідно до 

положення про організацію освітнього процесу у 

відповідному закладі фахової передвищої освіти. 

Основою для розроблення освітньо-професійної програми 

є стандарт фахової передвищої освіти за відповідною 

спеціальністю (за наявності). 

  

Стандарти фахової передвищої освіти розробляються 

відповідно до Національної рамки кваліфікацій, яка 

включає опис кваліфікаційних рівнів та рівнів/ступенів 

системи освіти України і гармонізована з Європейською 

рамкою кваліфікацій для навчання впродовж життя та 

Рамкою кваліфікацій Європейського простору вищої 

освіти. 

З метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій 

та освітніх компонентів, а також сприяння академічній 

мобільності здобувачів освіти у системі фахової 

передвищої освіти України запроваджено Європейську 

кредитну трансферно-накопичувальну систему (ЄКТС). 

Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. 

  

8.3 Ліцензування освітньої діяльності та акредитація 

освітньо-професійних програм. 

Освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти 

провадиться закладами фахової передвищої освіти, 

іншими суб'єктами освітньої діяльності на підставі 

ліцензій, які видаються Міністерством освіти і науки 

України. 

Інформація про видачу, переоформлення та анулювання 

ліцензій на провадження освітньої діяльності закладами 

фахової передвищої освіти може бути знайдена у Єдиній 

державній електронній базі з питань освіти за 

посиланням: https://registry.edbo.gov.ua/fahova-peredvisha-

osvita/. 

Акредитація освітньо-професійної програми - оцінювання 

освітньо-професійної програми та освітньої діяльності 

закладу фахової передвищої освіти за цією програмою на 

предмет забезпечення та вдосконалення якості фахової 

передвищої освіти. 

Заклад освіти, який бажає акредитувати освітньо-

професійну програму, подає до Державної служби якості 

освіти в електронному вигляді заяву та документи, що 

підтверджують відповідність освітньо-професійної 

програми та освітньої діяльності за цією програмою 

вимогам та критеріям, встановленим положенням про 

higher education and may carry out applied scientific research, 

ensure a combination of theoretical training and practical 

training for the needs of the Ministry of Internal Affairs of 

Ukraine, the National Police of Ukraine, other central 

executive bodies, implementing state policy in the sphere of 

state border protection, civil defense, penitentiary system. 

  

  

  

8.2 Educational-professional programme in the sphere of 

professional pre-higher education. 

Educational-professional programme in the sphere of 

professional pre-higher education is a unified complex of 

educational components (academic subjects, individual 

assignments, practices, control measures, etc.) aimed at 

achieving specified learning outcomes and giving the right to 

obtain corresponding educational and professional 

qualification. 

  

The professional pre-higher education institution develops 

educational and professional programmes and gets them 

approved in accordance with the regulations on the 

organization of the educational process in the relevant 

professional pre-higher education institution. The basis for the 

development of educational-professional programmes is the 

standard of professional pre-higher education in the 

corresponding specialty (if applicable). 

Standards of professional pre-higher education are developed 

in accordance with the National Qualifications Framework 

that provides description of qualification levels and 

levels/degrees of the education system of Ukraine and is 

referenced to the European Qualifications Framework for 

Lifelong Learning and the Qualifications Framework for the 

European Higher Education Area. 

In order to provide, recognize and verify qualifications and 

educational components, as well as to promote the academic 

mobility of students in the professional pre-higher education 

system of Ukraine, the European Credit Transfer and 

Accumulation System (ECTS) was implemented. The amount 

of one ECTS credit is 30 hours. 

  

8.3 Licensing of educational activities and accreditation of 

educational-professional programmes. 

Educational activity in the sphere of professional pre-higher 

education is carried out by professional pre-higher education 

institutions and other educational entities on the basis of 

licenses issued by the Ministry of Education and Science of 

Ukraine. 

Information on the issue, renewal and revocation of licenses 

for carrying out educational activities by professional pre-

higher education institutions is available in the Unified State 

Electronic Database on Education at the link: 

https://registry.edbo.gov.ua/fahova-peredvisha-osvita/. 

Accreditation of educational-professional programme is the 

evaluation of educational-professional programme and 

educational activity of the professional pre-higher education 

institution under this programme in order to ensure and 

improve the quality of professional pre-higher education. 
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акредитацію освітньо-професійних програм. 

  

Освітньо-професійні програми фахової передвищої освіти 

можуть бути акредитовані незалежними установами 

оцінювання та забезпечення якості фахової передвищої 

освіти, акредитованими Державної служби якості освіти. 

  

Система забезпечення якості фахової передвищої освіти в 

Україні складається із: 

1) системи забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості фахової передвищої освіти закладу фахової 

передвищої освіти (внутрішня система забезпечення 

якості фахової передвищої освіти); 

2) системи зовнішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності закладів фахової передвищої освіти та якості 

фахової передвищої освіти (система зовнішнього 

забезпечення якості фахової передвищої освіти); 

3) системи забезпечення якості діяльності центрального 

органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти і 

незалежних установ оцінювання та забезпечення якості 

фахової передвищої освіти. 

  

8.4 Система фахової передвищої освіти. 

Фаховий молодший бакалавр - це освітньо-професійний 

ступінь, що здобувається на рівні фахової передвищої 

освіти і присуджується закладом освіти у результаті 

успішного виконання здобувачем фахової передвищої 

освіти освітньо-професійної програми. 

Освітньо-професійний ступінь фахового молодшого 

бакалавра відповідає 5 рівню Національної рамки 

кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для 

навчання впродовж життя та короткому циклу Рамки 

кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. 

An educational institution, willing to get accreditation of an 

educational-professional programme, shall submit to the State 

Service of Education Quality an electronic application and 

documents confirming the compliance of the educational-

professional programme and educational activity under this 

programme with the requirements and criteria established by 

the regulations on accreditation of educational-professional 

programmes. 

Professional pre-higher education educational-professional 

programmes may be accredited by independent institutions for 

evaluation and quality assurance of professional pre-higher 

education, accredited by the State Service of Education 

Quality. 

The quality assurance system of professional pre-higher 

education in Ukraine consists of: 

1) quality assurance systems for educational activities and the 

quality of professional pre-higher education of the 

professional pre-higher education institution (professional pre-

higher education internal quality assurance system); 

2) systems of external quality assurance of professional pre-

higher education institution educational activities and 

professional pre-higher education quality (professional pre-

higher education external quality assurance); 

3) quality assurance systems for the activities of the central 

executive body for quality assurance of education and 

independent institutions for evaluation and quality assurance 

of professional pre-higher education. 

  

8.4 The system of professional pre-higher education. 

Professional Junior Bachelor is an educational-professional 

degree obtained at the level of professional pre-higher 

education and awarded by an education institution as a result 

of successful completion of educational-professional 

programme by a student of professional pre-higher education. 

  

The educational-professional Professional Junior Bachelor's 

degree corresponds to the 5
 th

 level of the National 

Qualifications Framework, the European Qualifications 

Framework for Lifelong Learning and the short cycle of the 

Qualifications Framework for the European Higher Education 

Area. 
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Особа може здобувати фахову передвищу освіту на основі 

базової середньої освіти, профільної середньої освіти 

(незалежно від здобутого профілю), професійної 

(професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти 

або вищої освіти. Особи, які здобувають фахову 

передвищу освіту на основі базової середньої освіти, 

зобов'язані одночасно виконати освітню програму 

профільної середньої освіти професійного спрямування. 

Особа може здобувати фахову передвищу мистецьку 

освіту на основі початкової мистецької та базової 

середньої освіти з одночасним виконанням освітньої 

програми профільної середньої освіти. 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового 

молодшого бакалавра на основі профільної середньої 

освіти становить 120 - 180 кредитів ЄКТС, з яких до 60 

An individual may obtain professional pre-higher education 

on the basis of basic secondary education, field-specific 

secondary education (regardless of the acquired profile), 

professional (vocational-technical) education, professional 

pre-higher education or higher education. Individuals, 

obtaining professional pre-higher education on the basis of 

basic secondary education, are obliged to simultaneously 

complete the educational programme of professionally-

oriented field-specific secondary education. 

An individual may obtain professional pre-higher art 

education on the basis of primary art and basic secondary 

education with the simultaneous completion of the field-

specific education educational programme. 

  

The workload of the Professional Junior Bachelor educational-
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кредитів ЄКТС може бути зараховано на підставі 

визнання результатів навчання осіб, які здобули 

профільну середню освіту за відповідним або 

спорідненим спеціальності профілем. 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового 

молодшого бакалавра на основі базової середньої освіти 

становить до 240 кредитів ЄКТС, у тому числі 120 

кредитів ЄКТС за інтегрованою з нею освітньою 

програмою профільної середньої освіти професійного 

спрямування, що відповідає галузі знань та/або 

спеціальності. 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового 

молодшого бакалавра на основі професійної (професійно-

технічної) освіти, фахової передвищої освіти або вищої 

освіти визначається закладом фахової передвищої освіти з 

урахуванням визнання раніше здобутих результатів 

навчання. Обсяг такої програми становить не менше 50 

відсотків загального обсягу освітньо-професійної 

програми на основі профільної середньої освіти. 

Профільна середня освіта є третім рівнем повної загальної 

середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог 

до результатів навчання, визначених державним 

стандартом профільної середньої освіти. У закладах 

освіти профільна середня освіта здобувається протягом 

трьох років. 

  

Спеціалізована фахова передвища освіта - це фахова 

передвища освіта мистецького, спортивного чи 

військового спрямування, що забезпечує здобуття 

компетентностей у відповідній сфері професійної 

діяльності. 

Держава створює умови для здобуття фахової передвищої 

освіти мистецького, спортивного та військового 

спрямування, у тому числі в закладах спеціалізованої 

фахової передвищої освіти. 

8.5 Джерела офіційної інформації 

- Міністерство освіти і науки України (МОН) 

Офіційний вебсайт: www.mon.gov.ua 

  

- Державне підприємство "Інфоресурс" 

Міністерства освіти і науки України 

Офіційний вебсайт: 

https://www.inforesurs.gov.ua/ 

- Державне підприємство "Інформаційно-іміджевий 

центр" Міністерства освіти і науки України, що виконує 

функції Національного інформаційного центру 

академічної мобільності (ENIC Ukraine) 

Офіційний вебсайт: http://enic.in.ua/ 

У разі наявності в додатку до диплома будь-яких 

розбіжностей перевагу має текст українською мовою. 

professional programme on the basis of field-specific 

secondary education is 120 - 180 ECTS credits, 60 ECTS 

credits of which can be transferred on the basis of recognition 

of learning outcomes of individuals who obtained field-

specific secondary education in the relevant or related 

specialty. 

  

The workload of Professional Junior Bachelor educational-

professional programme on the basis of basic secondary 

education is up to 240 ECTS credits, including 120 ECTS 

credits of the integrated educational programme of 

professionally-oriented field-specific secondary education 

corresponding to the field of study and/or specialty. 

The workload of Professional Junior Bachelor educational-

professional programme on the basis of professional 

(vocational-technical) education, professional pre-higher 

education or higher education is determined by the 

professional pre-higher education institution providing that the 

prior learning outcomes are recognized. The workload of such 

programme is at least 50 percent of the total educational-

professional programme based on field-specific secondary 

education. 

Field-specific secondary education is the third level of the 

complete general secondary education, which envisages a 

student to meet the requirements for learning outcomes 

defined by the state standard of field-specific secondary 

education. In educational institutions, field-specific secondary 

education is obtained within three years. 

Specialized professional pre-higher education is a professional 

pre-higher education in artistic, sports or military field, 

ensuring the acquisition of competencies in the relevant field 

of professional activity. 

  

The state creates conditions for obtaining professional pre-

higher education in artistic, sports and military field, including 

specialized professional pre-higher education institutions. 

8.5 Official sources of information. 

- Ministry of Education and Science of Ukraine (MESU) 

Official website: www.mon.gov.ua 

- State Enterprise "Inforesurs" of the Ministry of Education 

and Science of Ukraine 

Official website: 

https://www.inforesurs.gov.ua/ 

- State-owned Company "Information and Image Centre" of 

the Ministry of Education and Science of Ukraine that 

performs the functions of a National Information Centre of 

Academic Mobility (ENIC Ukraine) 

Official website: http://enic.in.ua/ 

In case of any discrepancies in the Diploma Supplement, the 

text in Ukrainian shall prevail. 

Примітки. 

1. Рядки із записами про спеціалізацію, предметну 

спеціальність (предметні спеціальності), освітньо-

професійну програму передбачаються у разі їх 

необхідності. Рядок про найменування органу (органів) 

акредитації зазначається у разі наявності акредитації 

Notes. 

1. Lines for records on specialization, specialty (subject 

specialties), educational-professional programme are 

envisaged if necessary. A line on the name of the accreditation 

authority (authorities) is envisaged for accredited educational-

professional programme. A line for information about 
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освітньо-професійної програми. Рядок із записом про 

професійну кваліфікацію передбачається за необхідності у 

разі її присвоєння. 

2. Заклад фахової передвищої освіти як суб'єкт 

господарювання може діяти в одному з таких статусів: 

бюджетна установа; неприбутковий заклад освіти; 

прибутковий заклад освіти. 

Заклад фахової передвищої освіти залежно від засновника 

може діяти як державний, комунальний чи приватний та в 

організаційно-правових формах відповідно до 

законодавства. 

3. У разі, якщо вступ здійснювався на підставі іноземного 

документа про освіту, інформація про визнання 

зазначається у пункті 6.2 Інша інформація. 

professional qualification is envisaged if the professional 

qualification is awarded. 

  

  

2. A professional pre-higher education institution as an 

economic entity may function in one of the following statuses: 

budgetary institution; non-profit education institution; 

profitable education institution. 

Depending on the founder, a professional pre-higher education 

institution may function as a state, municipal or private 

institution, and in organizational and legal forms in 

accordance with the legislation. 

  

3. If the admission was carried out on the basis of a foreign 

educational document, the information on recognition is 

indicated in paragraph 6.2 Other information. 
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ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ 

 

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА  

DIPLOMA SUPPLEMENT 
  

серія, реєстраційний номер та дата видачі диплома  

series, registration number and date of issue of the diploma

М21 № 109316                                                              07.07.2021 
реєстраційний номер (код картки здобувача в Єдиній державній електронній базі з питань освіти) та 

дата видачі додатка до диплома  

 registration number (student ID in Unified State Electronic Database on Education) and date of issue of the 

diploma supplement 

№ 8660324                                         07.07.2021 

                               

 

 
                 без диплома недійсний 

not valid without the diploma 

          
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКІЙ 

ПРИСВОЄНО КВАЛІФІКАЦІЮ 

1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER 

OF THE QUALIFICATION 

1.1 Прізвище 

Данилів 

1.1 Last name(s) 

Danyliv 

1.2 Ім'я 

Віктор 

1.2 First name(s) 

Viktor 

1.3 Дата народження (дд/мм/рррр) / 1.3 Date of birth (dd/mm/yyyy) 

07.03.1999 

1.4 Код картки фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти / 

1.4 Personal ID in Unified State Electronic Database on Education 

3424798 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИСВОЄНУ 

КВАЛІФІКАЦІЮ 

2. INFORMATION IDENTIFYING THE 

QUALIFICATION 

2.1 Назва кваліфікації та присвоєний ступінь 

Бакалавр архітектури та містобудування 

2.1 Name of qualification and title conferred 

Bachelor of Architecture and Town Planning 

2.1.1 Ступінь вищої освіти 

Бакалавр  

2.1.1 Degree 

Bachelor  

2.1.2 Спеціальність 

191  Архітектура та містобудування   

2.1.2 Programme Subject Area 

191  Architecture and Town Planning 

2.1.3 Освітня програма 

Архітектура та містобудування   

2.1.3 Educational Programme 

Architecture and Town Planning 

2.2 Основна галузь знань за кваліфікацією 

19 Архітектура та будівництво 

2.2 Main field of study for the qualification 

19 Architecture and Construction 

2.3 Найменування та статус закладу, який присвоїв 

кваліфікацію 

Заклад вищої освіти «Університет Короля 

Данила» (спеціальність ліцензована відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки України  № 

778-л від 05.06.2019р.) 

2.3 Name and status of awarding institution 

  

Higher Educational Institution «King Danylo 

University» (the specialty is licensed in accordance 

with the order of the Ministry of Education and 

Science of Ukraine № 778-л dated 05.06.2019.) 

2.4 Найменування і статус закладу (якщо відмінні від 

п. 2.3), який реалізує освітню програму 

Зазначено у п.2.3 

2.4 Name and status of institution (if different from 2.3) 

administering studies 

Specified in 2.3 

2.5 Мова навчання/оцінювання 

Українська 

2.5 Language of instruction/examination 

Ukrainian 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ І 

ТРИВАЛІСТЬ ЇЇ ЗДОБУТТЯ 

3. INFORMATION ON THE LEVEL AND 

DURATION OF THE QUALIFICATION 

3.1 Рівень кваліфікації згідно з Національною 

рамкою кваліфікацій 

3.1 Level of the qualification according to the National 

Qualification Framework 
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Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 

НРК України – 6 рівень, ЄРК – 6 рівень, РК 

ЄПВО – перший цикл. 

First (bachelor’s) level of higher education,  NQF – 6 

level, EQF – 6 level, QF EHEA – the first cycle. 

3.2 Тривалість освітньої програми в кредитах та 

роках 

240 кредитів ECTS,  3 роки і 10 місяців 

3.2 Official duration of programme in credits and  years 

240 ECTS credits, 3 year 10 months 

3.3 Вимоги для вступу 

Повна загальна середня освіта або ступінь 

молодшого спеціаліста. За конкурсом. 

3.3 Access requirements(s) 

Сomplete general secondary education or degree of 

junior specialist. On a competitive basis. 

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАВЕРШЕНУ ОСВІТНЮ 

ПРОГРАМУ ТА ЗДОБУТІ РЕЗУЛЬТАТИ 

НАВЧАННЯ 

4. INFORMATION ON THE PROGRAMME 

COMPLETED AND THE RESULTS OBTAINED 

4.1 Форма здобуття освіти 

Денна форма  або  Заочна форма 

4.1 Mode of study 

Full-time mode   або  Part-time mode 

4.2 Програмні результати навчання 4.2 Programme learning outcomes 

 знання  основних засад та принципів 

архітектурно-містобудівної діяльності; 

 knowledge of basic principles of architectural and 

town planning;  

 здатність застосовувати основні теорії 

проєктування, реконструкції та реставрації 

архітектурно-містобудівних, архітектурно-

середовищних і ландшафтних об’єктів, сучасні 

методи і технології; 

 ability to apply basic theories of design, 

reconstruction and restoration of architectural and 

town planning, architectural-environmental and 

landscape objects, modern methods and technologies; 

 здатність застосовувати програмні засоби, ІТ-

технології та інтернет-ресурси для розв’язання 

складних спеціалізованих задач архітектури та 

містобудування; 

 ability to use software, IT technologies and Internet 

resources to solve complex specialized problems of 

architecture and town planning;  

 знання нормативної бази архітектурно-

містобудівного проектування; 

 knowledge of the regulatory framework of 

architectural and town planning; 

 здатність розробляти проєкти, здійснювати 

передпроєктний аналіз у процесі архітектурно-

містобудівного проєктування з урахуванням 

цілей, ресурсних обмежень, соціальних, етичних 

та законодавчих аспектів; 

 ability to develop projects, to carry out pre-project 

analysis in the process of architectural and town-

planning design taking into account the purposes, 

resource restrictions, social, ethical and legislative 

aspects; 

 здатність застосовувати сучасні засоби і методи 

інженерної, художньої і комп’ютерної графіки, що 

використовуються в архітектурно-

містобудівному проектуванні; 

 ability to apply modern tools and methods of 

engineering, art and computer graphics used in 

architectural and town planning; 

 здатність застосовувати енергоефективні та 

інші інноваційні технології при проєктуванні 

архітектурних об’єктів. 

 ability to use energy efficient and other innovative 

technologies in the design of architectural objects. 

4.3 Відомості про програму, накопичені 

індивідуальні кредити та отримані бали/оцінки 

4.3 Programme details, individual credits gained and 

grades/marks obtained 

Програма підготовки включає:  

 теоретичне навчання (211 кредитів ЕСТS) у 

вигляді аудиторних занять та самостійної роботи; 

The program includes: 

  theoretical training (211 ECTS credits) including 

classroom studies and individual work; 

 виконання трьох курсових робіт (3,5 кредити 

ЕСТS); 

 performance of three course papers (3,5 ECTS 

credits); 

 проходження чотирьох практик (24 кредити 

ЕСТS); 

  passing four practical trainings (24 ECTS credits); 

 захист кваліфікаційної роботи (1,5 кредиту 

ЕСТS). 

  defence of qualification work (1,5 ECTS credits). 

  

Детальні відомості про освітні компоненти та результати навчання / Detailed information about educational 

components and learning outcomes 
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Назва освітнього компоненту або результатів 

навчання / Component title or learning outcome 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

/number of 

ECTS  

credits 

Бали / 

Marks 

Оцінка за 

національною 

шкалою / 

National grade 

Рейтинг 

ЄКТС 

/ 

ECTS 

grade 

3д технології в галузі / 3D-technologies in a branch 6    

Архітектурне проектування / Architectural designing 43    

Будівельна фізика / Building physics 6    

Вища математика / Higher mathematics 4    

Інженерна геодезія / Engineering geodesics 4    

Інженерне обладнання будівель / Technical equipment of 

buildings 
4    

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) / Foreign 

language (for professional direction) 
23    

Інформатика та основи комп'ютерного моделювання / 

Computer science and fundamentals of modeling 
4    

Історія архітектури та містобудування / History of 

architecture and urban development 
6    

Історія мистецтв / History of arts 4    

Історія української культури / History of Ukrainian culture 3    

Кваліметрія / Qualimetry 3    

Композиція  / Composition 5    

Конструкції будівель і споруд / Constructions of buildings 

and structures 
10    

Матеріалознавство / Materials science 3    

Металевий каркас одноповерхового будинку / Metal 

framework of one-story building 
4    

Нарисна геометрія / Graphic geometry 5    

Основи екології і безпека життєдіяльності / Fundamentals 

of ecology and safety 
3    

Основи містобудівного аналізу / Fundamentals of town 

planning analyses 
7    

Основи містобудування / Principles of urban development 5    

Основи теорії споруд / Fundamentals of theory of structures 5    

Охорона праці в галузі / Safety in a branch 3    

Проектна графіка та 3D моделювання / Project graphics 

and 3D modeling 
5    

Рисунок, жовопис, скульптура / Drawing, painting, 

sculpture 
15    

Соціальна та економічна історія України / Social and 

economic history of Ukraine 
5    

Теоретичні та методичні основи архітектурного 

проектування / Theoretical and methodological 

fundamentals of architectural designing 

15    

Технологія будівництва та кошторис / Construction 

technology and estimates 
3    

Українська мова (за професійним спрямуванням) / 

Ukrainian language (for professional direction) 
3    

Урбаністика / Urban Studies 5    

Практики / Practical training 

Обмірна  практика / Measuring practice 6    

Рисувальна практика / Drawing practice 6    
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Будівельно-технологічна практика / Construction and 

technological practice 
6 

   

Проектна практика / Project practice 6    

Курсова робота / Course paper 

Основи теорії споруд  / Fundamentals of theory of 

structures 
1 

   

Конструкції будівель і споруд / Constructions of buildings 

and structures 
1,5 

   

Композиція / Composition 1    

Підсумкова атестація / Final examination 

Захист кваліфікаційної роботи / Defence of qualification 

work 
1,5    

Загальна кількість кредитів ЄКТС / Total number  of 

ECTS credits  
240    

 

4.4 Система оцінювання та таблиця розподілу оцінок /4.4 Grading system and grade distribution table 

Оцінка за національною шкалою / National grade Рівень досягнень, % / Marks, % 

Національна диференційована шкала 

Відмінно / Excellent 90 - 100 

Добре / Good 76 - 89 

Задовільно / Satisfactory 60 - 75 

Незадовільно / Fail 0 - 59 

Національна недиференційована шкала 

Зараховано / Passed 60 - 100 

Не зараховано / Fail 0 - 59 

Шкала ECTS 

A 90 - 100 

B 83 - 89 

C 76 - 82 

D 68 - 75 

E 60 - 67 

Fx 35 - 59 

F 0 – 34 

 

 

 

4.5 Загальна класифікація кваліфікації 

Диплом з додатковим записом “Диплом з відзнакою”. 

Критерії: не менше 75% відмінних оцінок   з усіх 

навчальних дисциплін та практичної підготовки, 

оцінки "добре" з решти дисциплін та оцінки 

"відмінно" за результатами підсумкової атестації. 

Диплом. Критерії: успішне виконання програми 

підготовки. 

 

4.5 Overall classification of the qualification 

Diploma with additional record "Diploma with 

honors". Criteria: Not less than 75 percent of excellent 

grades in all disciplines and practical training, grades 

"good" in other disciplines and grades "excellent" 

according to the results of the final attestation. 

Diploma. Criteria: successful completion of a study 

programme. 

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНІ ТА 

ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНІ 

ПРИСВОЄНОЮ КВАЛІФІКАЦІЄЮ 

5. INFORMATION ON ACADEMIC AND 

PROFESSIONAL RIGHTS ON THE FUNCTION OF 

THE QUALIFICATION 

5.1 Доступ до подальшого навчання 

Доступ до продовження навчання на другому 

рівні вищої освіти. 

5.1 Access to further study 

Access to continuing education at the second level. 

5.2 Доступ до регульованої професії (за наявності) 

Доступ до регульованої професії в галузі 

5.2 Access to a regulated profession  (if applicable) 

Access to a regulated profession in the field of 
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архітектури та будівництва    architecture and construction   

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 6. ADDITIONAL INFORMATION 

6.1 Додаткова інформація 6.1 Additional information 

6.1.1 Найменування всіх закладів вищої освіти 

(наукових установ) (відокремлених структурних 

підрозділів закладів вищої освіти), у яких 

здобувалася кваліфікація (у тому числі заклади 

освіти, в яких здобувач вищої освіти вивчав окремі 

дисципліни за програмами академічної мобільності) 

Зазначено у п.2.3 

6.1.1 Name of all higher education (research) institutions 

(separate structural units of higher education institutions) 

where the qualification has been gained (including 

education institutions where the holder of the qualification 

has been studying separate course units within the 

framework(s) of academic mobility) 

Specified in 2.3 

6.1.2 Строки навчання в кожному з них 

_____________________________________________ 

 

6.1.2 Duration of training in each of them 

______________________________________________ 

6.2 Інша інформація 6.2 Further information sources 

6.2.1 Контактна інформація закладу вищої освіти  

З інформацією про університет та діяльність 

факультету можна ознайомитися на сайті: 

httр://ukd.edu.uа/ 

6.2.1 Contact information of the higher education  

institution 

For more detailed information about the University 

and the Faculty please visit the website: 

http://ukd.edu.ua/ 

6.2.2 Документ про освіту, що був підставою для 

вступу  

Свідоцтво про повну загальну середню освіту 

серія ….. №……. або Диплом молодшого 

спеціаліста серія …. №……… 

6.2.2 Education document as a basis to access the 

programme  

Сertificate of сomplete general secondary education   

series …..  №……..     або  Diploma of junior specialist 

series …..  №…….. 

6.2.3 Інформація про акредитацію спеціальності 

Сертифікат про акредитацію серія НІ №0996271 

від 14.11.2017р., Міністерство освіти і науки 

України 

6.2.3 Information on the accreditation of the specialty 

Certificate of accreditation series НІ №0996271 from 

14.11.2017, Ministry of Education and Science of 

Ukraine 

6.2.4 Інформація про особливі досягнення та 

відзнаки 

Диплом з відзнакою  або Диплом без відзнаки 

6.2.4 Information on academic excellence and honours 

 

Diploma with honors  або  Diploma without honors   

6.2.5 Інша інформація 

___________________________________________ 

6.2.5 Further information sources 

______________________________________________ 

7. ЗАСВІДЧЕННЯ ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА 7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 

7.1 Дата / 7.1 Date 

        07.07.2021 

7.2 Підпис / 7.2 Signature 

   ____________________________ 

7.3 Керівник закладу вищої освіти 7.3 Capacity 

7.3.1 Ініціали, Прізвище 

 

І.З.Криховецький 

7.3.1 First name, Last name 

 

Ivan Krykhovetskyi 

7.3.2 Посада керівника закладу вищої освіти 

Президент 

7.3.2 Position of the Head of the Higher Education  

Institution 

President 

7.4 Печатка / 7.4 Official stamp or seal 
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8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

8. INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER 

EDUCATION SYSTEM 

Інформація про національну систему вищої освіти, 

подана на наступних сторінках, висвітлює 

особливості кваліфікації вищої освіти та закладу 

вищої освіти, який її присвоїв. 

The information on the national higher education system 

on the following pages provides a context for the 

qualification and the type of the awarding higher 

education institution. 

8.1 Типи закладів вищої освіти та їх статус 8.1 Types of higher education institutions and their status 

Підготовка в системі вищої освіти України 

здійснюється у таких закладах вищої освіти: 

університет - багатогалузевий або галузевий заклад 

вищої освіти, що здійснює підготовку фахівців з 

вищою освітою за різними ступенями вищої освіти 

(у тому числі доктора філософії), проводить 

фундаментальні та/або прикладні наукові 

дослідження; 

Higher education studies in Ukraine are offered by the 

following higher education institutions: 

a university is a multisectoral or sectoral higher education 

institution that carries out educational activities for 

various degrees of higher education (including PhD), 

conducts fundamental and/or applied research; 

академії та інститути - галузеві заклади вищої освіти, 

що здійснюють підготовку фахівців з вищою 

освітою на першому (бакалаврському) і другому 

(магістерському) рівнях вищої освіти за однією чи 

кількома галузями знань та на третьому і вищому 

науковому рівнях вищої освіти за певними 

спеціальностями, проводять фундаментальні та/або 

прикладні наукові дослідження; 

academies and institutes are sectoral higher education 

institutions that carry out educational activities at the first 

(Bachelor) and the second (Master) levels of higher 

education in one or several Fields of Study, as well as at 

the third and higher scientific levels of higher education 

for certain Programme Subject Areas, and conduct 

fundamental and/or applied research; 

коледж - заклад вищої освіти або структурний 

підрозділ університету, академії чи інституту, що 

здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за 

ступенями вищої освіти бакалавра та/або молодшого 

бакалавра, проводить прикладні наукові дослідження 

та/або творчу мистецьку діяльність. Статус коледжу 

отримує заклад освіти (структурний підрозділ 

закладу освіти), в якому обсяг підготовки здобувачів 

вищої освіти ступеня бакалавра та/або молодшого 

бакалавра становить не менше 30 відсотків 

загального ліцензованого обсягу коледжу. 

a college is a higher education institution or structural unit 

of a university, academy or institute that carries out 

educational activities for a Bachelor's Degree and/or a 

Junior Bachelor's Degree, conducts applied research 

and/or creative art activity. The status of a college is 

granted to an educational institution (structural unit of an 

educational institution) in which provision of higher 

education for a Bachelor's Degree and/or a Junior 

Bachelor's Degree accounts for not less than 30 percent of 

the total licensed volume of a college. 

Статус національного закладу вищої освіти є 

почесним, надається за визначний внесок у розвиток 

вищої освіти, науки та культури України та 

відображається в найменуванні закладу вищої 

освіти. 

The status of a national higher education institution is 

honorary, is awarded for the significant contribution to the 

development of higher education, science and culture of 

Ukraine, and is reflected in the official name of a higher 

education institution. 

8.2 Освітні програми та присвоєні ступені вищої 

освіти 

8.2 Types of Educational Programmes and Degrees 

З 2002 року підготовка в системі вищої освіти 

України здійснювалась за освітніми програмами, що 

завершувались присудженням ступеня молодшого 

спеціаліста (неповна вища освіта), ступеня бакалавра 

(базова вища освіта), ступеня спеціаліста (повна 

вища освіта) та ступеня магістра (повна вища 

освіта). 

Since 2002 higher education studies in Ukraine have been 

conducted for educational programmes leading to a Junior 

Specialist's degree (incomplete higher education), a 

Bachelor's Degree (basic higher education), a Specialist's 

Degree (complete higher education) and a Master's Degree 

(complete higher education). 

У 2005 році Україна приєдналася до Болонського 

процесу і розпочала запровадження трирівневої 

системи вищої освіти (бакалавр, магістр та доктор 

філософії). Після прийняття у 2014 році Закону 

України "Про вищу освіту" трирівневу систему 

поступово імплементовано до освітніх програм 

закладів вищої освіти. Ця зміна забезпечила більшу 

різноманітність та гнучкість для осіб, які бажають 

здобувати вищу освіту, у плануванні та реалізації 

індивідуальних освітніх траєкторій, а також 

In 2005 Ukraine joined the Bologna Process and in a 

decade a three-cycle system of higher education studies 

(Bachelor, Master and PhD) has been successfully 

introduced. After adoption in 2014 of the Law of Ukraine 

'On Higher Education', a three-cycle system has gradually 

been introduced in educational programmes of higher 

education institutions. This change has provided enlarged 

variety and flexibility to students in planning and pursuing 

individual educational trajectories and laid the ground for 

enhancing compatibility of educational process in Ukraine 
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слугувала підвищенню порівнюваності освітнього 

процесу в Україні та інших країнах Європейського 

простору вищої освіти. При цьому, невід'ємним 

складником системи вищої освіти України 

залишається початковий рівень (короткий цикл) 

вищої освіти. 

and other countries of the European Higher Education 

Area. Furthermore, the initial level (short cycle) of higher 

education remains indispensable in the higher education 

system of Ukraine. 

Підготовка на рівнях вищої освіти здійснюється за 

освітніми програми академічного і професійного 

спрямування. Освітні програми розробляються і 

затверджуються закладами вищої освіти (науковими 

установами) самостійно з урахуванням вимог до 

відповідного рівня вищої освіти, встановлених 

законодавством та стандартами вищої освіти за 

рівнями вищої освіти в межах кожної спеціальності. 

Preparation at the levels of higher education is carried out 

through academic and professional educational 

programmes. Higher education institutions (research 

institutions) develop and approve educational programmes 

independently, while considering the requirements for the 

level of higher education established by the legislation and 

standards of higher education by levels of higher 

education and each Programme Subject Area. 

Стандарти вищої освіти розробляються відповідно 

до Національної рамки кваліфікацій, яка включає 

опис кваліфікаційних рівнів та рівнів/ступенів 

системи освіти України і гармонізована з 

Європейською рамкою кваліфікацій для навчання 

впродовж життя та Рамкою кваліфікацій 

Європейського простору вищої освіти. 

Standards of higher education are developed according to 

the National Qualifications Framework that includes 

description of the qualification levels and levels/degrees 

of the Ukrainian higher education system, and is 

harmonized with the European Qualifications Framework 

for lifelong learning and the Framework for Qualifications 

of the European Higher Education Area. 

Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється 

на початковому рівні вищої освіти (короткий цикл), 

першому (бакалаврському) рівні, другому 

(магістерському) рівні та третьому (освітньо-

науковому/освітньо-творчому) рівні та завершується 

присудженням ступенів вищої освіти: молодший 

бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії / 

доктор мистецтва. 

Preparation in the higher education system is carried out at 

the initial level (short cycle) of higher education, first 

(bachelor's) level, second (master's) level, and third 

(educational-scientific/educational-fine arts) level leading 

to awarding a Junior Bachelor's Degree, a Bachelor's 

Degree, a Master's Degree, and Doctor of Philosophy 

Degree / Doctor of Fine Arts Degree respectively. 
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Останній прийом на здобуття вищої освіти за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста проводився у 2019 році. Диплом про 

вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

молодшого спеціаліста після набрання 

чинності Закону України "Про вищу освіту" 06 

вересня 2014 року прирівнюється до диплома про 

вищу освіту за освітньо-професійним ступенем 

молодшого бакалавра. Особи, які розпочали 

навчання за програмою підготовки молодшого 

спеціаліста до 2019 року включно, у разі успішного 

завершення навчання отримують диплом молодшого 

спеціаліста, який прирівнюється до диплома 

молодшого бакалавра. 

The last admission for the educational-qualification level 

of Junior Specialist was held in 2019. After the Law of 

Ukraine 'On Higher Education' entered into force on 06 

September 2014, a Diploma of Junior Specialist is equated 

to a Junior Bachelor's Degree of higher education. 

Students who have enrolled into a Junior Specialist 

educational programme until 2019 inclusive will obtain a 

Diploma of Junior Specialist that is equated to the 

Diploma of Junior Bachelor upon successful completion 

of studies. 

  

Останній прийом на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста проводився у 

2016 році. Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем спеціаліста після набрання чинності Закону 

України "Про вищу освіту" 06 вересня 2014 

року прирівнюється до вищої освіти ступеня 

магістра. 

The last admission for the educational-qualification level 

of Specialist was held in 2016. After the Law of Ukraine 

'On Higher Education' entered into force on 06 September 

2014, the educational-qualification level of Specialist is 

equated to a Master's degree of higher education. 

Науковий ступінь кандидата наук після набрання 

чинності Закону України "Про вищу освіту" 06 

вересня 2014 року прирівнюється до наукового 

ступеня доктора філософії. 

З метою надання, визнання, підтвердження 

кваліфікацій та освітніх компонентів, а також 

сприяння академічній мобільності здобувачів вищої 

освіти у системі вищої освіти України запроваджено 

Європейську кредитну трансферно-накопичувальну 

систему (ЄКТС). Обсяг одного кредиту ЄКТС 

становить 30 годин. 

After the Law of Ukraine 'On Higher Education' entered 

into force on 06 September 2014, the scientific degree of 

Candidate of Sciences is equated to the scientific degree 

of Doctor of Philosophy. 

In order to provide, recognize, validate qualifications and 

educational components, as well as promote academic 

mobility of higher education students, the higher 

education system of Ukraine makes use of the European 

Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). One 

ECTS credit equals 30 working hours. 

Детальна інформація подана у параграфах 8.4.1, 

8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5, 8.4.6. відповідно. Діаграма 1 

надає узагальнююче резюме. 

The detailed information is provided in paragraphs 8.4.1, 

8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 4.5, 8.4.6 respectively. Table 1 provides 

a synoptic summary. 

8.3 Ліцензування освітньої діяльності та акредитація 

освітніх програм. 

8.3 Licensing of education activities and accreditation of 

educational programmes. 

Освітня діяльність у сфері вищої освіти провадиться 

на підставі ліцензій, що видаються визначеним 

Кабінетом Міністрів України органом ліцензування 

відповідно до законодавства. 

До 2020 року ліцензування обов'язково 

здійснювалося для кожної окремої спеціальності 

закладу вищої освіти (наукової установи), за якою 

Educational activities in the field of higher education are 

carried out on the basis of licenses issued by the licensing 

body designated by the Cabinet of Ministers of Ukraine in 

accordance with the legislation. 

Until 2020 licensing has been obligatory conducted for 

each Programme Subject Area of higher education 

institution (research institution) within which higher 
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здійснювалася підготовка здобувачів вищої освіти. З 

16 січня 2020 року ліцензуванню у сфері вищої 

освіти підлягають: 

1) освітня діяльність закладу вищої освіти на 

певному рівні вищої освіти; 

2) освітня діяльність за освітніми програмами, що 

передбачають присвоєння професійної кваліфікації з 

професій, для яких запроваджено додаткове 

регулювання. 

Інформація про видачу та анулювання ліцензій на 

провадження освітньої діяльності закладами вищої 

освіти може бути знайдена у Єдиній державній 

електронній базі з питань освіти за 

посиланням: https://registry.edbo.gov.ua/vishcha-

osvita/. 

education studies have been carried out. Since 16 January 

2020, the following are subject to licensing in the field of 

higher education: 

1) educational activity of a higher education institution at 

a certain level of higher education; 

2) educational activities under educational programmes 

that lead to awarding of a professional qualification in 

professions with additional regulation. 

 Information on issuing and annulment of licenses for 

carrying out educational activities by higher education 

institutions can be found in the Unified State Electronic 

Database on Education via the 

link: https://registry.edbo.gov.ua/vishcha-osvita/. 

Процедура акредитації в системі вищої освіти 

України до 2019 року здійснювалася за напрямом 

підготовки (галуззю знань) або спеціальністю. 

З 2019 року здійснюється акредитація освітніх 

програм закладів вищої освіти. 

Until 2019 accreditation in the Ukrainian higher education 

system has been conducted on the level of Field of Study 

or Programme Subject Area. Since 2019 a system of 

accreditation of educational programmes has become 

operational. 

Система забезпечення якості вищої освіти в Україні 

складається із: 

1) системи забезпечення закладами вищої освіти 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

(система внутрішнього забезпечення якості); 

2) системи зовнішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності закладів вищої освіти 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. 

The system of higher education quality assurance in 

Ukraine is comprised of: 

1) a system by which higher education institutions ensure 

quality of education activity and higher education (internal 

quality assurance system); 

2) a system of external quality assurance for education 

activity of higher education institutions and higher 

education; 

3) a system of quality assurance of the National Agency 

for Higher Education Quality Assurance and independent 

agencies for assessment and quality assurance of higher 

education. 

В Україні визнаються сертифікати про акредитацію 

освітніх програм, видані іноземними 

акредитаційними агентствами чи агентствами 

забезпечення якості вищої освіти, перелік яких 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Чинним є перелік таких агентств, 

затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 10 липня 2019 N 554-р на основі 

Європейського реєстру забезпечення якості вищої 

освіти (EQAR). 

Ukraine recognizes certificates of accreditation of 

educational programmes issued by foreign accreditation 

agencies or agencies of higher education quality assurance 

that are approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine. 

The effective list of such agencies is approved by the 

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine as of 10 

July 2019 No. 554-р on the basis of the European Quality 

Assurance Register for Higher Education (EQAR). 

8.4 Організація та структура системи вищої освіти 8.4 Organization and Structure of Higher Education 

Studies 

8.4.1 Молодший бакалавр 8.4.1 Junior Bachelor 

Молодший бакалавр - це освітній або освітньо-

професійний ступінь, що здобувається на 

початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і 

присуджується закладом вищої освіти у результаті 

успішного виконання здобувачем вищої освіти 

освітньої програми, обсяг якої становить 120 

кредитів ЄКТС. Особа має право здобувати ступінь 

молодшого бакалавра за умови наявності в неї 

повної загальної середньої освіти. Для здобуття 

освітнього ступеня молодшого бакалавра на основі 

фахової передвищої освіти заклад вищої освіти має 

право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, 

максимальний обсяг яких визначається стандартом 

Junior Bachelor' Degree is an educational or professional 

degree obtained at the initial level (short cycle) of higher 

education and awarded by a higher education institution as 

a result of successful completion of an educational 

programme carrying 120 ECTS credits. Complete general 

secondary education is the prerequisite for obtaining a 

Junior Bachelor's Degree. A higher education institution 

has the right to recognize and transfer ECTS credits, the 

maximum amount of which is determined by a standard of 

higher education, for the purpose of obtaining a Junior 

Bachelor's Degree on the basis of professional pre-higher 

education by each Programme Subject Area. Junior 

Bachelor's Degree corresponds to level 5 of the National 
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вищої освіти в межах кожної спеціальності. Ступінь 

молодшого бакалавра відповідає 5 рівню 

Національної рамки кваліфікацій, Європейської 

рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя та 

короткому циклу Рамки кваліфікацій Європейського 

простору вищої освіти. 

Qualifications Framework, the European Qualifications 

Framework for lifelong learning and the short cycle of the 

Framework for Qualifications of the European Higher 

Education Area. 

8.4.2 Бакалавр 8.4.2 Bachelor 

Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на 

першому рівні вищої освіти та присуджується 

закладом вищої освіти у результаті успішного 

виконання здобувачем вищої освіти освітньо-

професійної програми, обсяг якої становить 180 - 240 

кредитів ЄКТС. Особа має право здобувати ступінь 

бакалавра за умови наявності в неї повної загальної 

середньої освіти. Для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра на основі освітнього ступеня молодшого 

бакалавра або на основі фахової передвищої освіти 

заклад вищої освіти має право визнати та 

перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг 

яких визначається стандартом вищої освіти в межах 

кожної спеціальності. Ступінь бакалавра відповідає 6 

рівню Національної рамки кваліфікацій, 

Європейської рамки кваліфікацій для навчання 

впродовж життя та першому циклу Рамки 

кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. 

Bachelor's Degree is an educational degree obtained at the 

first level of higher education and awarded by a higher 

education institution as a result of successful completion 

of an educational-professional programme carrying 180 - 

240 ECTS credits. Complete general secondary education 

is the prerequisite for obtaining a Junior Bachelor's 

Degree. A higher education institution has the right to 

recognize and transfer ECTS credits, the maximum 

amount of which is determined by a standard of higher 

education, for the purpose of obtaining a Bachelor's 

Degree on the basis of a Junior Bachelor's Degree or on 

the basis of professional pre-higher education by each 

Programme Subject Areas. Bachelor's Degree corresponds 

to level 6 of the National Qualifications Framework, the 

European Qualifications 

Framework for lifelong learning and the first cycle of the 

Framework for Qualifications of the European Higher 

Education Area. 

8.4.3 Магістр 8.4.3 Master 

Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на 

другому рівні вищої освіти та присуджується 

закладом вищої освіти (науковою установою) у 

результаті успішного виконання здобувачем вищої 

освіти відповідної освітньої програми, обсяг якої 

становить 90 - 120 кредитів ЄКТС для освітньо-

професійної програми або 120 кредитів ЄКТС для 

освітньо-наукової програми. Особа має право 

здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї 

ступеня бакалавра. Ступінь магістра відповідає 7 

рівню Національної рамки кваліфікацій, 

Європейської рамки кваліфікацій для навчання 

впродовж життя та другому циклу Рамки 

кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. 

Master's degree is an educational degree obtained at the 

second level of higher education and awarded by a higher 

education institution (research institution) as a result of 

successful completion of an educational programme 

carrying 90 - 120 ECTS credits in case of an educational-

professional programme or 120 ECTS credits in case of an 

educational-scientific programme. Bachelor's Degree is 

the prerequisite for obtaining a Master's Degree. Master's 

Degree corresponds to level 7 of the National 

Qualifications Framework, the European Qualifications 

Framework for lifelong learning and the second cycle of 

the Framework for Qualifications of the European Higher 

Education Area. 

8.4.4 Інтегровані "наскрізні" програми 8.4.4 Integrated 'continuous' Programmes 

Ступінь магістра медичного, фармацевтичного або 

ветеринарного спрямування здобувається на основі 

повної загальної середньої освіти або освітнього 

ступеня молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста за відповідною спеціальністю 

і присуджується закладом вищої освіти у результаті 

успішного виконання здобувачем вищої освіти 

відповідної освітньої програми, обсяг якої у випадку, 

якщо ступінь магістра медичного, фармацевтичного 

або ветеринарного спрямування здобувається на 

основі повної загальної середньої освіти, становить 

300 - 360 кредитів ЄКТС. Для здобуття освітнього 

ступеня магістра медичного, фармацевтичного або 

ветеринарного спрямування на основі освітнього 

ступеня молодшого бакалавра або на основі фахової 

передвищої освіти заклад вищої освіти має право 

визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, 

максимальний обсяг яких визначається стандартом 

вищої освіти. Ступінь магістра медичного, 

Master's Degree in Programme Subject Areas of medicine, 

pharmacy or veterinary is obtained on the basis of a 

complete general secondary education or a Bachelor's 

Degree, a Junior Bachelor's Degree, a Junior Specialist's 

qualification level in a relevant Programme Subject Area, 

and is awarded by a higher education institution as a result 

of successful completion of an educational programme 

carrying of 300 - 360 ECTS credits in case a Master's 

Degree in Programme Subject Areas of medicine, 

pharmacy or veterinary is obtained on the basis of 

complete general secondary education. A higher education 

institution has the right to recognize and transfer ECTS 

credits, the maximum amount of which is determined by a 

standard of higher education, for the purpose of obtaining 

a Master's Degree in Programme Subject Areas of 

medicine, pharmacy or veterinary on the basis of a Junior 

Bachelor's degree or on the basis of professional pre-

higher education. Master's Degree in Programme Subject 

Areas of medicine, pharmacy or veterinary corresponds to 

level 7 of the National Qualifications Framework, the 
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фармацевтичного або ветеринарного спрямування 

відповідає 7 рівню Національної рамки кваліфікацій, 

Європейської рамки кваліфікацій для навчання 

впродовж життя та другому циклу Рамки 

кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. 

European Qualifications Framework for lifelong learning 

and the second cycle of the Framework for Qualifications 

of the European Higher Education Area. 

8.4.5 Доктор філософії 8.4.5 Doctor of Philosophy 

Доктор філософії - це освітньо-науковий ступінь, що 

здобувається на третьому рівні вищої освіти на 

основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії 

присуджується спеціалізованою вченою радою 

закладу вищої освіти або наукової установи в 

результаті успішного виконання здобувачем вищої 

освіти 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. Ступінь доктора 

філософії відповідає 8 рівню Національної рамки 

кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для 

навчання впродовж життя та третьому циклу Рамки 

кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. 

Doctor of Philosophy Degree is an educational-scientific 

degree obtained at the third level of higher education on 

the basis of Master's Degree. A Doctor of Philosophy 

degree is awarded by a specialized Scientific Council of a 

higher education institution (research institution) as a 

result of successful completion of an educational-scientific 

programme and public defence of a dissertation at a 

specialized Scientific Council. The normative term of 

studies for the Doctor of Philosophy degree in 

postgraduate (adjunct) studies is four years. An 

educational component of an educational-scientific 

programme of Doctor of Philosophy carries 90 - 120 

ECTS credits. Doctor of Philosophy Degree corresponds 

to level 8 of the National Qualifications Framework, the 

European Qualifications Framework for lifelong learning 

and the third cycle of the Framework for Qualifications of 

the European Higher Education Area. 

8.4.6 Доктор мистецтва 8.4.6 Doctor of Fine Arts 

Доктор мистецтва - це освітньо-творчий ступінь, що 

здобувається на третьому рівні вищої освіти на 

основі ступеня магістра. Особа має право здобувати 

ступінь доктора мистецтва у творчій аспірантурі. 

Нормативний строк підготовки доктора мистецтва у 

творчій аспірантурі становить три роки. Обсяг 

освітньої складової освітньо-творчої програми 

підготовки доктора мистецтва становить 30 - 60 

кредитів ЄКТС. Ступінь доктора мистецтва 

відповідає 8 рівню Національної рамки кваліфікацій, 

Європейської рамки кваліфікацій для навчання 

впродовж життя та третьому циклу Рамці 

кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. 

Doctor of Fine Arts Degree is an educational-fine arts 

degree obtained at the third level of higher education on 

the basis of a Master's Degree. Doctor of Fine Arts Degree 

is awarded in postgraduate studies in fine arts. The 

normative term of studies for a Doctor of Fine Arts 

Degree in postgraduate studies in fine arts is three years. 

The educational component of an educational-scientific 

programme of Doctor of Fine Arts 30 - 60 ECTS credits. 

A Doctor of Fine Arts Degree corresponds to level 8 of 

the National Qualifications Framework, the European 

Qualifications Framework for lifelong learning and the 

third cycle of the Framework for Qualifications of the 

European Higher Education Area. 

8.5 Джерела офіційної інформації 8.5 Official Sources of Information 

- Міністерство освіти і науки України (МОН) 

Офіційний вебсайт: www.mon.gov.ua 

 - Державне підприємство "Інфоресурс" Міністерства 

освіти і науки України 

Офіційний вебсайт: 

https://www.inforesurs.gov.ua/ 

- Державне підприємство "Інформаційно- 

іміджевий центр" Міністерства освіти і науки 

України, що виконує функції Національного 

інформаційного центру академічної мобільності 

(ENIC Ukraine) 

Офіційний вебсайт: http://enic.in.ua/ 

 

- Ministry of Education and Science of Ukraine (MESU) 

Official website: www.mon.gov.ua 

- State Enterprise 'Inforesurs' of the Ministry of Education 

and Science of Ukraine 

Official website: 

https://www.inforesurs.gov.ua/ 

- State Enterprise 'Information and Image Center' of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine that 

performs the functions of a national information center of 

academic mobility (ENIC Ukraine) 

 

 Official website: http://enic.in.ua/ 

У разі наявності в додатку до диплома будь-яких 

розбіжностей перевагу має текст українською 

мовою. 

In case of any differences in interpretation of the 

information in the diploma supplement, the Ukrainian text 

shall prevail. 

 

 

http://enic.in.ua/
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ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ 

 

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА  

DIPLOMA SUPPLEMENT 
  

серія, реєстраційний номер та дата видачі диплома  

series, registration number and date of issue of the diploma

М21 № 109316                                                              07.03.2021 
реєстраційний номер (код картки здобувача в Єдиній державній електронній базі з питань освіти) та 

дата видачі додатка до диплома  

 registration number (student ID in Unified State Electronic Database on Education) and date of issue of the 

diploma supplement 

№ 8660324                                         07.03.2021 

                               

 

 
                 без диплома недійсний 

not valid without the diploma 

          
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКІЙ 

ПРИСВОЄНО КВАЛІФІКАЦІЮ 

1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER 

OF THE QUALIFICATION 

1.1 Прізвище 

Данилів 

1.1 Last name(s) 

Danyliv 

1.2 Ім'я 

Віктор 

1.2 First name(s) 

Viktor 

1.3 Дата народження (дд/мм/рррр) / 1.3 Date of birth (dd/mm/yyyy) 

07.03.1999 

1.4 Код картки фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти / 

1.4 Personal ID in Unified State Electronic Database on Education 

3424798 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИСВОЄНУ 

КВАЛІФІКАЦІЮ 

2. INFORMATION IDENTIFYING THE 

QUALIFICATION 

2.1 Назва кваліфікації та присвоєний ступінь 

Магістр з інженерії програмного забезпечення 

2.1 Name of qualification and (if applicable) title 

conferred 

Master in Software Engineering 

2.1.1 Ступінь вищої освіти 

Магістр  

2.1.1 Degree 

Master degree 

2.1.2 Спеціальність 

121 Інженерія програмного забезпечення   

2.1.2 Programme Subject Area 

121 Software Engineering 

2.1.3 Освітня програма 

Інженерія програмного забезпечення   

2.1.3 Educational Programme 

Software Engineering 

2.2 Основна галузь знань за кваліфікацією 

12 Інформаційні технології 

2.2 Main field of study for the qualification 

12 Information technologies 

2.3 Найменування та статус закладу, який присвоїв 

кваліфікацію 

Приватний вищий навчальний заклад 

Університет Короля Данила (спеціальність 

ліцензована відповідно до наказу Міністерства 

освіти і науки України  № 160-л від 21.07.2017р.) 

2.3 Name and status of awarding institution 

  

Private Higher Educational Institution King Danylo 

University (the specialty is licensed in accordance with 

the order of the Ministry of Education and Science of 

Ukraine № 160-л dated 21.07.2017.) 

2.4 Найменування і статус закладу (якщо відмінні 

від п. 2.3), який реалізує освітню програму 
__________________________________________________ 

2.4 Name and status of institution (if different from 2.3) 

administering studies 
___________________________________________________ 

2.5 Мова навчання/оцінювання 

Українська 

2.5 Language of instruction/examination 

Ukrainian 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ 

І ТРИВАЛІСТЬ ЇЇ ЗДОБУТТЯ 

3. INFORMATION ON THE LEVEL AND 

DURATION OF THE QUALIFICATION 

3.1 Рівень кваліфікації згідно з Національною 3.1 Level of the qualification according to the National 
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рамкою кваліфікацій 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти, НРК 

України – 7 рівень, ЄРК – 7 рівень, РК ЄПВО – 

другий цикл. 

Qualification Framework 

Second (masters) level of higher education,  NQF – 7 

level, EQF – 7 level, QF EHEA – second cycle 

3.2 Тривалість освітньої програми в кредитах та/або 

роках 

90 кредитів ECTS,  1 рік і 6 місяців 

3.2 Official duration of programme in credits and/or years 

90 ECTS credits, 1 year 6 months 

3.3 Вимоги для вступу 

Ступінь бакалавра або спеціаліста. За конкурсом. 

3.3 Access requirements(s) 

Bachelor's degree or specialist. On a competitive basis. 

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАВЕРШЕНУ ОСВІТНЮ 

ПРОГРАМУ ТА ЗДОБУТІ РЕЗУЛЬТАТИ 

НАВЧАННЯ 

4. INFORMATION ON THE PROGRAMME 

COMPLETED AND THE RESULTS OBTAINED 

4.1 Форма здобуття освіти 

Денна форма 

4.1 Mode of study 

Full-time mode 

4.2 Програмні результати навчання 4.2 Programme learning outcomes 

 володіння методами аналізу та моделювання 

прикладної області, виявлення інформаційних 

потреб і збору вихідних даних для проектування 

програмного забезпечення; 

 possession of methods of analysis and modeling of 

the application area, identification of information 

needs and collection of source data for software 

design; 

 вміти застосовувати базові концепції і 

методології моделювання інформаційних 

процесів; 

 be able to apply basic concepts and methodologies of 

modeling information processes; 

 вміти оцінювати і вибирати методи і моделі 

розробки, впровадження, експлуатації 

програмних засобів та управління ними на всіх 

етапах життєвого циклу; 

 be able to evaluate and select methods and models of 

development, implementation, operation of software 

and their management at all stages of the life cycle; 

 вміти аналізувати, оцінювати і вибирати 

методи, сучасні програмно-апаратні 

інструментальні та обчислювальні засоби, 

технології, алгоритмічні та програмні рішення 

для ефективного виконання конкретних 

виробничих задач з програмної інженерії; 

 be able to analyze, evaluate and select methods, 

modern software and hardware, computing tools, 

technologies, algorithmic and software solutions for 

the effective implementation of specific production 

tasks in software engineering; 

 здатність проводити аналітичне дослідження 

параметрів функціонування програмних систем 

для їх валідації та верифікації, а також 

проводити аналіз обраних методів, засобів 

автоматизованого проектування та реалізації 

програмного забезпечення; 

 ability to conduct analytical research of the 

parameters of software systems for their validation 

and verification, as well as to analyze the selected 

methods, means of automated design and 

implementation of software; 

 вміти застосовувати сучасні професійні 

стандарти і інші нормативно-правові документи 

з інженерії програмного забезпечення. 

 be able to apply modern professional standards and 

other legal documents on software engineering. 

4.3 Відомості про програму, накопичені 

індивідуальні кредити та отримані бали/оцінки 

4.3 Programme details, individual credits gained and 

grades/marks obtained 

Програма підготовки включає:  

 теоретичне навчання (64,5 кредити ЕСТS) у 

вигляді аудиторних занять та самостійної 

роботи; 

The program includes: 

  theoretical training (64,5 ECTS credits) including 

classroom studies and individual work; 

 виконання 1 курсової роботи (1,5 кредити 

ЕСТS); 

  fulfillment of an academic year paper (1,5 ECTS 

credits); 

 проходження переддипломної практики (9 

кредитів ЕСТS); 

  passing of pre-diploma practice and diploma 

designing (9 ECTS credits); 

 підготовка та захист кваліфікаційної роботи (15 

кредитів ЕСТS). 

  research and defence of qualification work (15 

ECTS credits). 
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Детальні відомості про освітні компоненти та результати навчання / Detailed information about 

educational components and learning outcomes 

Назва освітнього компоненту або результатів 

навчання / Component title or learning outcome 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

/number of 

ECTS  

credits 

Бали / 

Marks 

Оцінка за 

національною 

шкалою / 

National grade 

Рейтинг 

ЄКТС / 

ECTS 

grade 

Гнучкі процеси інженерії програмного забезпечення / 

Flexible software engineering processes 
5    

Ділова англійська мова / Business English 5    

Засоби захисту інформації / Means of information 

protection 
5    

Етика взаємовідносин / Ethics of relationships 3    

Інженерія програмного забезпечення для 

кросплатформенних та мобільних систем / Software 

engineering for cross-platform and mobile systems 

5    

Інноваційне підприємництво та розвиток стартапів / 

Innovative entrepreneurship and development of startups 
3    

Інтелектуальна власність на програмні продукти / 

Intellectual property for software products 
3    

Методи та засоби наукових досліджень в 

інноваційних комп’ютерних технологіях / Methods 

and means of scientific research in innovative computer 

technologies 

6,5    

Особистісна ефективність / Personal efficiency 3    

Проектування програмного забезпечення для 

спеціалізованих та вбудованих автоматизованих 

систем / Designing software for specialized and 

embedded automation systems 

6    

Проектування та дизайн користувацьких інтерфейсів 

та взаємодій / Creation and design of user interfaces and 

interactions 

6    

Системний аналіз та дизайн програмних продуктів / 

System analysis and software design 
3    

Стандарти та засоби керування якістю процесу 

розробки програмного забезпечення / Standards and 

quality management tools for software development 

5    

Управління розвитком програмних продуктів / 

Software development management 
6    

Практики / Practical training 

Переддипломна практика / Pre-diploma training 9 
   

Курсова робота / Аcademic year paper 

Методи та засоби наукових досліджень в 

інноваційних комп’ютерних технологіях / Methods 

and means of scientific research in innovative computer 

technologies  

1,5 

   

Підсумкова атестація / Final examination 

Підготовка та захист кваліфікаційної роботи / 

Research and defence of qualification work 
15    

Загальна кількість кредитів ЄКТС / Total number  

of ECTS credits  
90    
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4.4 Система оцінювання та таблиця розподілу оцінок /4.4 Grading system and grade distribution table 

Оцінка за національною шкалою / National grade Рівень досягнень, % / Marks, % 

Національна диференційована шкала 

Відмінно / Excellent 90 - 100 
Добре / Good 76 - 89 

Задовільно / Satisfactory 60 - 75 

Незадовільно / Fail 0 - 59 
Національна недиференційована шкала 

Зараховано / Passed 60 - 100 
Не зараховано / Fail 0 - 59 

Шкала ECTS 
A 90 - 100 

B 83 - 89 

C 76 - 82 
D 68 - 75 

E 60 - 67 
Fx 35 - 59 

F 0 - 34 
 

4.5 Загальна класифікація кваліфікації 

Диплом з додатковим записом “Диплом з 

відзнакою”. Критерії: не менше 75% відмінних 

оцінок   з усіх навчальних дисциплін та практичної 

підготовки, оцінки "добре" з решти дисциплін та 

оцінки "відмінно" за результатами підсумкової 

атестації. 

Диплом. Критерії: успішне виконання програми 

підготовки. 

4.5 Overall classification of the qualification 

Diploma with additional record "Diploma with 

honors". Criteria: Not less than 75 percent of excellent 

grades in all disciplines and practical training, grades 

"good" in other disciplines and grades "excellent" 

according to the results of the final attestation. 

Diploma. Criteria: successful completion of a study 

programme. 

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНІ ТА 

ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНІ 

ПРИСВОЄНОЮ КВАЛІФІКАЦІЄЮ 

5. INFORMATION ON ACADEMIC AND 

PROFESSIONAL RIGHTS ON THE FUNCTION OF 

THE QUALIFICATION 

5.1 Доступ до подальшого навчання 

Доступ до продовження навчання на третьому 

(освітньо-науковому) рівні вищої освіти. 

5.1 Access to further study 

Access to continuing education at the third 

(Educational and Research) level. 

5.2 Доступ до регульованої професії (за наявності) 

_____________________________________________ 

5.2 Access to a regulated profession  (if applicable) 

______________________________________________ 

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 6. ADDITIONAL INFORMATION 

6.1 Додаткова інформація 6.1 Additional information 

6.1.1 Найменування всіх закладів вищої освіти 

(наукових установ) (відокремлених структурних 

підрозділів закладів вищої освіти), у яких 

здобувалася кваліфікація (у тому числі заклади 

освіти, в яких здобувач вищої освіти вивчав окремі 

дисципліни за програмами академічної мобільності) 

_____________________________________________ 

6.1.1 Name of all higher education (research) institutions 

(separate structural units of higher education institutions) 

where the qualification has been gained (including 

education institutions where the holder of the 

qualification has been studying separate course units 

within the framework(s) of academic mobility) 

____________________________________________ 

6.1.2 Строки навчання в кожному з них 

_____________________________________________ 

 

6.1.2 Duration of training in each of them 

______________________________________________ 

6.2 Інша інформація 

_____________________________________________ 

6.2 Further information sources 

______________________________________________ 

6.2.1 Контактна інформація закладу вищої освіти  

З інформацією про університет та діяльність 

факультету можна ознайомитися на сайті: 

6.2.1 Contact information of the higher education  

institution 

For more detailed information about the University 

and the Faculty please visit the website: 



 
5 

 

httр://ukd.edu.uа/ http://ukd.edu.ua/ 

6.2.2 Документ про освіту, що був підставою для 

вступу  

Диплом бакалавра (спеціаліста) серія ЛВ 

№005670, виданий ПВНЗ Університет Короля 

Данила, Україна, 26.06.2021р. 

6.2.2 Education document as a basis to access the 

programme  

Bachelor (Specialist) diploma, series ЛВ  №005670, 

issued by Private Higher Educational Institution King 

Danylo University, Ukraine, June 26, 2021 

6.2.3 Інформація про акредитацію освітньої 

програми  

Сертифікат про акредитацію серія УП 

№09006958 від 08.01.2019р., Міністерство освіти і 

науки України 

6.2.3 Information on the accreditation of the educational 

programme  

Certificate of accreditation series УП №09006958 

from 08.01.2019, Ministry of Education and Science of 

Ukraine 

6.2.4 Інформація про особливі досягнення та 

відзнаки 

Диплом з відзнакою 

6.2.4 Information on academic excellence and honours 

Diploma with honors 

6.2.5 Інша інформація 

_____________________________________________ 

6.2.5 Further information sources 

______________________________________________ 

 

7. ЗАСВІДЧЕННЯ ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА 

 

7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 

7.1 Дата / 7.1 Date 

28.02.2021 

7.2 Підпис / 7.2 Signature 

_____________________________ 

7.3 Керівник закладу вищої освіти 7.3 Capacity 

7.3.1 Ініціали, Прізвище 

 

А.І.Луцький 

7.3.1 First name, Last name 

 

Andrii Lutskyi 

 

7.3.2 Посада керівника закладу вищої освіти 

Президент 

7.3.2 Position of the Head of the Higher Education  

Institution 

President 

7.4 Печатка / 7.4 Official stamp or seal 
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8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ 

СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

8. INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER 

EDUCATION SYSTEM 

Інформація про національну систему вищої освіти, 

подана на наступних сторінках, висвітлює 

особливості кваліфікації вищої освіти та закладу 

вищої освіти, який її присвоїв. 

The information on the national higher education system 

on the following pages provides a context for the 

qualification and the type of the awarding higher 

education institution. 

8.1 Типи закладів вищої освіти та їх статус 8.1 Types of higher education institutions and their status 

Підготовка в системі вищої освіти України 

здійснюється у таких закладах вищої освіти: 

університет - багатогалузевий або галузевий заклад 

вищої освіти, що здійснює підготовку фахівців з 

вищою освітою за різними ступенями вищої освіти 

(у тому числі доктора філософії), проводить 

фундаментальні та/або прикладні наукові 

дослідження; 

Higher education studies in Ukraine are offered by the 

following higher education institutions: 

a university is a multisectoral or sectoral higher education 

institution that carries out educational activities for 

various degrees of higher education (including PhD), 

conducts fundamental and/or applied research; 

академії та інститути - галузеві заклади вищої 

освіти, що здійснюють підготовку фахівців з вищою 

освітою на першому (бакалаврському) і другому 

(магістерському) рівнях вищої освіти за однією чи 

кількома галузями знань та на третьому і вищому 

науковому рівнях вищої освіти за певними 

спеціальностями, проводять фундаментальні та/або 

прикладні наукові дослідження; 

academies and institutes are sectoral higher education 

institutions that carry out educational activities at the first 

(Bachelor) and the second (Master) levels of higher 

education in one or several Fields of Study, as well as at 

the third and higher scientific levels of higher education 

for certain Programme Subject Areas, and conduct 

fundamental and/or applied research; 

коледж - заклад вищої освіти або структурний 

підрозділ університету, академії чи інституту, що 

здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за 

ступенями вищої освіти бакалавра та/або молодшого 

бакалавра, проводить прикладні наукові 

дослідження та/або творчу мистецьку діяльність. 

Статус коледжу отримує заклад освіти (структурний 

підрозділ закладу освіти), в якому обсяг підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра та/або 

молодшого бакалавра становить не менше 30 

відсотків загального ліцензованого обсягу коледжу. 

a college is a higher education institution or structural unit 

of a university, academy or institute that carries out 

educational activities for a Bachelor's Degree and/or a 

Junior Bachelor's Degree, conducts applied research 

and/or creative art activity. The status of a college is 

granted to an educational institution (structural unit of an 

educational institution) in which provision of higher 

education for a Bachelor's Degree and/or a Junior 

Bachelor's Degree accounts for not less than 30 percent of 

the total licensed volume of a college. 

Статус національного закладу вищої освіти є 

почесним, надається за визначний внесок у розвиток 

вищої освіти, науки та культури України та 

відображається в найменуванні закладу вищої 

освіти. 

The status of a national higher education institution is 

honorary, is awarded for the significant contribution to 

the development of higher education, science and culture 

of Ukraine, and is reflected in the official name of a 

higher education institution. 

8.2 Освітні програми та присвоєні ступені вищої 

освіти 

8.2 Types of Educational Programmes and Degrees 

З 2002 року підготовка в системі вищої освіти 

України здійснювалась за освітніми програмами, що 

завершувались присудженням ступеня молодшого 

спеціаліста (неповна вища освіта), ступеня 

бакалавра (базова вища освіта), ступеня спеціаліста 

(повна вища освіта) та ступеня магістра (повна вища 

освіта). 

Since 2002 higher education studies in Ukraine have been 

conducted for educational programmes leading to a Junior 

Specialist's degree (incomplete higher education), a 

Bachelor's Degree (basic higher education), a Specialist's 

Degree (complete higher education) and a Master's 

Degree (complete higher education). 

У 2005 році Україна приєдналася до Болонського 

процесу і розпочала запровадження трирівневої 

системи вищої освіти (бакалавр, магістр та доктор 

філософії). Після прийняття у 2014 році Закону 

України "Про вищу освіту" трирівневу систему 

поступово імплементовано до освітніх програм 

закладів вищої освіти. Ця зміна забезпечила більшу 

різноманітність та гнучкість для осіб, які бажають 

здобувати вищу освіту, у плануванні та реалізації 

індивідуальних освітніх траєкторій, а також 

In 2005 Ukraine joined the Bologna Process and in a 

decade a three-cycle system of higher education studies 

(Bachelor, Master and PhD) has been successfully 

introduced. After adoption in 2014 of the Law of Ukraine 

'On Higher Education', a three-cycle system has gradually 

been introduced in educational programmes of higher 

education institutions. This change has provided enlarged 

variety and flexibility to students in planning and 

pursuing individual educational trajectories and laid the 

ground for enhancing compatibility of educational 
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слугувала підвищенню порівнюваності освітнього 

процесу в Україні та інших країнах Європейського 

простору вищої освіти. При цьому, невід'ємним 

складником системи вищої освіти України 

залишається початковий рівень (короткий цикл) 

вищої освіти. 

process in Ukraine and other countries of the European 

Higher Education Area. Furthermore, the initial level 

(short cycle) of higher education remains indispensable in 

the higher education system of Ukraine. 

Підготовка на рівнях вищої освіти здійснюється за 

освітніми програми академічного і професійного 

спрямування. Освітні програми розробляються і 

затверджуються закладами вищої освіти (науковими 

установами) самостійно з урахуванням вимог до 

відповідного рівня вищої освіти, встановлених 

законодавством та стандартами вищої освіти за 

рівнями вищої освіти в межах кожної спеціальності. 

Preparation at the levels of higher education is carried out 

through academic and professional educational 

programmes. Higher education institutions (research 

institutions) develop and approve educational 

programmes independently, while considering the 

requirements for the level of higher education established 

by the legislation and standards of higher education by 

levels of higher education and each Programme Subject 

Area. 

Стандарти вищої освіти розробляються відповідно 

до Національної рамки кваліфікацій, яка включає 

опис кваліфікаційних рівнів та рівнів/ступенів 

системи освіти України і гармонізована з 

Європейською рамкою кваліфікацій для навчання 

впродовж життя та Рамкою кваліфікацій 

Європейського простору вищої освіти. 

Standards of higher education are developed according to 

the National Qualifications Framework that includes 

description of the qualification levels and levels/degrees 

of the Ukrainian higher education system, and is 

harmonized with the European Qualifications Framework 

for lifelong learning and the Framework for 

Qualifications of the European Higher Education Area. 

Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється 

на початковому рівні вищої освіти (короткий цикл), 

першому (бакалаврському) рівні, другому 

(магістерському) рівні та третьому (освітньо-

науковому/освітньо-творчому) рівні та завершується 

присудженням ступенів вищої освіти: молодший 

бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії / 

доктор мистецтва. 

Preparation in the higher education system is carried out 

at the initial level (short cycle) of higher education, first 

(bachelor's) level, second (master's) level, and third 

(educational-scientific/educational-fine arts) level leading 

to awarding a Junior Bachelor's Degree, a Bachelor's 

Degree, a Master's Degree, and Doctor of Philosophy 

Degree / Doctor of Fine Arts Degree respectively. 
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Останній прийом на здобуття вищої освіти за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста проводився у 2019 році. Диплом про 

вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

молодшого спеціаліста після набрання 

чинності Закону України "Про вищу освіту" 06 

вересня 2014 року прирівнюється до диплома про 

вищу освіту за освітньо-професійним ступенем 

молодшого бакалавра. Особи, які розпочали 

навчання за програмою підготовки молодшого 

спеціаліста до 2019 року включно, у разі успішного 

завершення навчання отримують диплом 

молодшого спеціаліста, який прирівнюється до 

диплома молодшого бакалавра. 

The last admission for the educational-qualification level 

of Junior Specialist was held in 2019. After the Law of 

Ukraine 'On Higher Education' entered into force on 06 

September 2014, a Diploma of Junior Specialist is 

equated to a Junior Bachelor's Degree of higher 

education. Students who have enrolled into a Junior 

Specialist educational programme until 2019 inclusive 

will obtain a Diploma of Junior Specialist that is equated 

to the Diploma of Junior Bachelor upon successful 

completion of studies. 

  

Останній прийом на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста проводився у 

2016 році. Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем спеціаліста після набрання чинності Закону 

України "Про вищу освіту" 06 вересня 2014 

року прирівнюється до вищої освіти ступеня 

магістра. 

The last admission for the educational-qualification level 

of Specialist was held in 2016. After the Law of Ukraine 

'On Higher Education' entered into force on 06 September 

2014, the educational-qualification level of Specialist is 

equated to a Master's degree of higher education. 

Науковий ступінь кандидата наук після набрання 

чинності Закону України "Про вищу освіту" 06 

вересня 2014 року прирівнюється до наукового 

ступеня доктора філософії. 

З метою надання, визнання, підтвердження 

кваліфікацій та освітніх компонентів, а також 

сприяння академічній мобільності здобувачів вищої 

освіти у системі вищої освіти України запроваджено 

Європейську кредитну трансферно-накопичувальну 

систему (ЄКТС). Обсяг одного кредиту ЄКТС 

становить 30 годин. 

After the Law of Ukraine 'On Higher Education' entered 

into force on 06 September 2014, the scientific degree of 

Candidate of Sciences is equated to the scientific degree 

of Doctor of Philosophy. 

In order to provide, recognize, validate qualifications and 

educational components, as well as promote academic 

mobility of higher education students, the higher 

education system of Ukraine makes use of the European 

Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). One 

ECTS credit equals 30 working hours. 

Детальна інформація подана у параграфах 8.4.1, 

8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5, 8.4.6. відповідно. Діаграма 1 

надає узагальнююче резюме. 

The detailed information is provided in paragraphs 8.4.1, 

8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 4.5, 8.4.6 respectively. Table 1 

provides a synoptic summary. 

8.3 Ліцензування освітньої діяльності та акредитація 

освітніх програм. 

8.3 Licensing of education activities and accreditation of 

educational programmes. 

Освітня діяльність у сфері вищої освіти провадиться 

на підставі ліцензій, що видаються визначеним 

Кабінетом Міністрів України органом ліцензування 

відповідно до законодавства. 

До 2020 року ліцензування обов'язково 

здійснювалося для кожної окремої спеціальності 

закладу вищої освіти (наукової установи), за якою 

Educational activities in the field of higher education are 

carried out on the basis of licenses issued by the licensing 

body designated by the Cabinet of Ministers of Ukraine in 

accordance with the legislation. 

Until 2020 licensing has been obligatory conducted for 

each Programme Subject Area of higher education 

institution (research institution) within which higher 
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здійснювалася підготовка здобувачів вищої освіти. З 

16 січня 2020 року ліцензуванню у сфері вищої 

освіти підлягають: 

1) освітня діяльність закладу вищої освіти на 

певному рівні вищої освіти; 

2) освітня діяльність за освітніми програмами, що 

передбачають присвоєння професійної кваліфікації з 

професій, для яких запроваджено додаткове 

регулювання. 

Інформація про видачу та анулювання ліцензій на 

провадження освітньої діяльності закладами вищої 

освіти може бути знайдена у Єдиній державній 

електронній базі з питань освіти за 

посиланням: https://registry.edbo.gov.ua/vishcha-

osvita/. 

education studies have been carried out. Since 16 January 

2020, the following are subject to licensing in the field of 

higher education: 

1) educational activity of a higher education institution at 

a certain level of higher education; 

2) educational activities under educational programmes 

that lead to awarding of a professional qualification in 

professions with additional regulation. 

 Information on issuing and annulment of licenses for 

carrying out educational activities by higher education 

institutions can be found in the Unified State Electronic 

Database on Education via the 

link: https://registry.edbo.gov.ua/vishcha-osvita/. 

Процедура акредитації в системі вищої освіти 

України до 2019 року здійснювалася за напрямом 

підготовки (галуззю знань) або спеціальністю. 

З 2019 року здійснюється акредитація освітніх 

програм закладів вищої освіти. 

Until 2019 accreditation in the Ukrainian higher 

education system has been conducted on the level of Field 

of Study or Programme Subject Area. Since 2019 a 

system of accreditation of educational programmes has 

become operational. 

Система забезпечення якості вищої освіти в Україні 

складається із: 

1) системи забезпечення закладами вищої освіти 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

(система внутрішнього забезпечення якості); 

2) системи зовнішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності закладів вищої освіти 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. 

The system of higher education quality assurance in 

Ukraine is comprised of: 

1) a system by which higher education institutions ensure 

quality of education activity and higher education 

(internal quality assurance system); 

2) a system of external quality assurance for education 

activity of higher education institutions and higher 

education; 

3) a system of quality assurance of the National Agency 

for Higher Education Quality Assurance and independent 

agencies for assessment and quality assurance of higher 

education. 

В Україні визнаються сертифікати про акредитацію 

освітніх програм, видані іноземними 

акредитаційними агентствами чи агентствами 

забезпечення якості вищої освіти, перелік яких 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Чинним є перелік таких агентств, 

затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 10 липня 2019 N 554-р на основі 

Європейського реєстру забезпечення якості вищої 

освіти (EQAR). 

Ukraine recognizes certificates of accreditation of 

educational programmes issued by foreign accreditation 

agencies or agencies of higher education quality 

assurance that are approved by the Cabinet of Ministers of 

Ukraine. The effective list of such agencies is approved 

by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine 

as of 10 July 2019 No. 554-р on the basis of the European 

Quality Assurance Register for Higher Education 

(EQAR). 

8.4 Організація та структура системи вищої освіти 8.4 Organization and Structure of Higher Education 

Studies 

8.4.1 Молодший бакалавр 8.4.1 Junior Bachelor 

Молодший бакалавр - це освітній або освітньо-

професійний ступінь, що здобувається на 

початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і 

присуджується закладом вищої освіти у результаті 

успішного виконання здобувачем вищої освіти 

освітньої програми, обсяг якої становить 120 

кредитів ЄКТС. Особа має право здобувати ступінь 

молодшого бакалавра за умови наявності в неї 

повної загальної середньої освіти. Для здобуття 

освітнього ступеня молодшого бакалавра на основі 

фахової передвищої освіти заклад вищої освіти має 

право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, 

максимальний обсяг яких визначається стандартом 

Junior Bachelor' Degree is an educational or professional 

degree obtained at the initial level (short cycle) of higher 

education and awarded by a higher education institution 

as a result of successful completion of an educational 

programme carrying 120 ECTS credits. Complete general 

secondary education is the prerequisite for obtaining a 

Junior Bachelor's Degree. A higher education institution 

has the right to recognize and transfer ECTS credits, the 

maximum amount of which is determined by a standard 

of higher education, for the purpose of obtaining a Junior 

Bachelor's Degree on the basis of professional pre-higher 

education by each Programme Subject Area. Junior 

Bachelor's Degree corresponds to level 5 of the National 
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вищої освіти в межах кожної спеціальності. Ступінь 

молодшого бакалавра відповідає 5 рівню 

Національної рамки кваліфікацій, Європейської 

рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя та 

короткому циклу Рамки кваліфікацій Європейського 

простору вищої освіти. 

Qualifications Framework, the European Qualifications 

Framework for lifelong learning and the short cycle of the 

Framework for Qualifications of the European Higher 

Education Area. 

8.4.2 Бакалавр 8.4.2 Bachelor 

Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на 

першому рівні вищої освіти та присуджується 

закладом вищої освіти у результаті успішного 

виконання здобувачем вищої освіти освітньо-

професійної програми, обсяг якої становить 180 - 

240 кредитів ЄКТС. Особа має право здобувати 

ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної 

загальної середньої освіти. Для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра на основі освітнього ступеня 

молодшого бакалавра або на основі фахової 

передвищої освіти заклад вищої освіти має право 

визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, 

максимальний обсяг яких визначається стандартом 

вищої освіти в межах кожної спеціальності. Ступінь 

бакалавра відповідає 6 рівню Національної рамки 

кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для 

навчання впродовж життя та першому циклу Рамки 

кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. 

Bachelor's Degree is an educational degree obtained at the 

first level of higher education and awarded by a higher 

education institution as a result of successful completion 

of an educational-professional programme carrying 180 - 

240 ECTS credits. Complete general secondary education 

is the prerequisite for obtaining a Junior Bachelor's 

Degree. A higher education institution has the right to 

recognize and transfer ECTS credits, the maximum 

amount of which is determined by a standard of higher 

education, for the purpose of obtaining a Bachelor's 

Degree on the basis of a Junior Bachelor's Degree or on 

the basis of professional pre-higher education by each 

Programme Subject Areas. Bachelor's Degree 

corresponds to level 6 of the National Qualifications 

Framework, the European Qualifications 

Framework for lifelong learning and the first cycle of the 

Framework for Qualifications of the European Higher 

Education Area. 

8.4.3 Магістр 8.4.3 Master 

Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на 

другому рівні вищої освіти та присуджується 

закладом вищої освіти (науковою установою) у 

результаті успішного виконання здобувачем вищої 

освіти відповідної освітньої програми, обсяг якої 

становить 90 - 120 кредитів ЄКТС для освітньо-

професійної програми або 120 кредитів ЄКТС для 

освітньо-наукової програми. Особа має право 

здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї 

ступеня бакалавра. Ступінь магістра відповідає 7 

рівню Національної рамки кваліфікацій, 

Європейської рамки кваліфікацій для навчання 

впродовж життя та другому циклу Рамки 

кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. 

Master's degree is an educational degree obtained at the 

second level of higher education and awarded by a higher 

education institution (research institution) as a result of 

successful completion of an educational programme 

carrying 90 - 120 ECTS credits in case of an educational-

professional programme or 120 ECTS credits in case of 

an educational-scientific programme. Bachelor's Degree 

is the prerequisite for obtaining a Master's Degree. 

Master's Degree corresponds to level 7 of the National 

Qualifications Framework, the European Qualifications 

Framework for lifelong learning and the second cycle of 

the Framework for Qualifications of the European Higher 

Education Area. 

8.4.4 Інтегровані "наскрізні" програми 8.4.4 Integrated 'continuous' Programmes 

Ступінь магістра медичного, фармацевтичного або 

ветеринарного спрямування здобувається на основі 

повної загальної середньої освіти або освітнього 

ступеня молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста за відповідною 

спеціальністю і присуджується закладом вищої 

освіти у результаті успішного виконання здобувачем 

вищої освіти відповідної освітньої програми, обсяг 

якої у випадку, якщо ступінь магістра медичного, 

фармацевтичного або ветеринарного спрямування 

здобувається на основі повної загальної середньої 

освіти, становить 300 - 360 кредитів ЄКТС. Для 

здобуття освітнього ступеня магістра медичного, 

фармацевтичного або ветеринарного спрямування 

на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра 

або на основі фахової передвищої освіти заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких 

визначається стандартом вищої освіти. Ступінь 

Master's Degree in Programme Subject Areas of 

medicine, pharmacy or veterinary is obtained on the basis 

of a complete general secondary education or a Bachelor's 

Degree, a Junior Bachelor's Degree, a Junior Specialist's 

qualification level in a relevant Programme Subject Area, 

and is awarded by a higher education institution as a 

result of successful completion of an educational 

programme carrying of 300 - 360 ECTS credits in case a 

Master's Degree in Programme Subject Areas of 

medicine, pharmacy or veterinary is obtained on the basis 

of complete general secondary education. A higher 

education institution has the right to recognize and 

transfer ECTS credits, the maximum amount of which is 

determined by a standard of higher education, for the 

purpose of obtaining a Master's Degree in Programme 

Subject Areas of medicine, pharmacy or veterinary on the 

basis of a Junior Bachelor's degree or on the basis of 

professional pre-higher education. Master's Degree in 

Programme Subject Areas of medicine, pharmacy or 

veterinary corresponds to level 7 of the National 
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магістра медичного, фармацевтичного або 

ветеринарного спрямування відповідає 7 рівню 

Національної рамки кваліфікацій, Європейської 

рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя та 

другому циклу Рамки кваліфікацій Європейського 

простору вищої освіти. 

Qualifications Framework, the European Qualifications 

Framework for lifelong learning and the second cycle of 

the Framework for Qualifications of the European Higher 

Education Area. 

8.4.5 Доктор філософії 8.4.5 Doctor of Philosophy 

Доктор філософії - це освітньо-науковий ступінь, що 

здобувається на третьому рівні вищої освіти на 

основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії 

присуджується спеціалізованою вченою радою 

закладу вищої освіти або наукової установи в 

результаті успішного виконання здобувачем вищої 

освіти 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. Ступінь доктора 

філософії відповідає 8 рівню Національної рамки 

кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для 

навчання впродовж життя та третьому циклу Рамки 

кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. 

Doctor of Philosophy Degree is an educational-scientific 

degree obtained at the third level of higher education on 

the basis of Master's Degree. A Doctor of Philosophy 

degree is awarded by a specialized Scientific Council of a 

higher education institution (research institution) as a 

result of successful completion of an educational-

scientific programme and public defence of a dissertation 

at a specialized Scientific Council. The normative term of 

studies for the Doctor of Philosophy degree in 

postgraduate (adjunct) studies is four years. An 

educational component of an educational-scientific 

programme of Doctor of Philosophy carries 90 - 120 

ECTS credits. Doctor of Philosophy Degree corresponds 

to level 8 of the National Qualifications Framework, the 

European Qualifications Framework for lifelong learning 

and the third cycle of the Framework for Qualifications of 

the European Higher Education Area. 

8.4.6 Доктор мистецтва 8.4.6 Doctor of Fine Arts 

Доктор мистецтва - це освітньо-творчий ступінь, що 

здобувається на третьому рівні вищої освіти на 

основі ступеня магістра. Особа має право здобувати 

ступінь доктора мистецтва у творчій аспірантурі. 

Нормативний строк підготовки доктора мистецтва у 

творчій аспірантурі становить три роки. Обсяг 

освітньої складової освітньо-творчої програми 

підготовки доктора мистецтва становить 30 - 60 

кредитів ЄКТС. Ступінь доктора мистецтва 

відповідає 8 рівню Національної рамки кваліфікацій, 

Європейської рамки кваліфікацій для навчання 

впродовж життя та третьому циклу Рамці 

кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. 

Doctor of Fine Arts Degree is an educational-fine arts 

degree obtained at the third level of higher education on 

the basis of a Master's Degree. Doctor of Fine Arts 

Degree is awarded in postgraduate studies in fine arts. 

The normative term of studies for a Doctor of Fine Arts 

Degree in postgraduate studies in fine arts is three years. 

The educational component of an educational-scientific 

programme of Doctor of Fine Arts 30 - 60 ECTS credits. 

A Doctor of Fine Arts Degree corresponds to level 8 of 

the National Qualifications Framework, the European 

Qualifications Framework for lifelong learning and the 

third cycle of the Framework for Qualifications of the 

European Higher Education Area. 

8.5 Джерела офіційної інформації 8.5 Official Sources of Information 

- Міністерство освіти і науки України (МОН) 

Офіційний вебсайт: www.mon.gov.ua 

 - Державне підприємство "Інфоресурс" 

Міністерства освіти і науки України 

Офіційний вебсайт: 

https://www.inforesurs.gov.ua/ 

- Державне підприємство "Інформаційно- 

іміджевий центр" Міністерства освіти і науки 

України, що виконує функції Національного 

інформаційного центру академічної мобільності 

(ENIC Ukraine) 

Офіційний вебсайт: http://enic.in.ua/ 

 

- Ministry of Education and Science of Ukraine (MESU) 

Official website: www.mon.gov.ua 

- State Enterprise 'Inforesurs' of the Ministry of Education 

and Science of Ukraine 

Official website: 

https://www.inforesurs.gov.ua/ 

- State Enterprise 'Information and Image Center' of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine that 

performs the functions of a national information center of 

academic mobility (ENIC Ukraine) 

 

 Official website: http://enic.in.ua/ 

У разі наявності в додатку до диплома будь-яких 

розбіжностей перевагу має текст українською 

мовою. 

In case of any differences in interpretation of the 

information in the diploma supplement, the Ukrainian text 

shall prevail. 
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