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ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА ПРО ВИЩ У ОСВІТУ  
DIPLOMA SUPPLEMENT

Диплом/Diploma М17 № 064562 від/on 30.06.2017
Додаток/Supplement №> 1133660 від/on 30.06.2017 
(без диплома не дійсний/not valid without diploma)

Цей Додаток до диплома відповідає моделі, яка 
розроблена Європейською комісією, Радою Європи 
і ЮНЕСКО/СЕПЕС. Метою Додатка є надання 
достатньої об'єктивної інформації для поліпшення 
міжнародної «прозорості» і справедливого 
академічного та професійного визнання 
кваліфікацій (дипломів, ступенів, сертифікатів 
тощо). Додаток до диплома містить опис характеру, 
рівня, контексту, змісту і статусу навчання, що було 
виконане та успішно завершене особою, 
зазначеною в оригіналі кваліфікаційного документа, 
до якого додається цей Додаток. Додаток не 
повинен містити жодних оцінювальних суджень, 
тверджень щодо еквівалентності чи пропозицій 
щодо визнання. Інформація має бути наведена в 
усіх восьми розділах. Якщо інформація не 
надається, слід зазначити причину її відсутності.

This Diploma Supplement follows the model 
developed by the European Commission, Council of 

Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the 
supplement is to provide sufficient independent data 
to improve the international «transparency» and fair 

academic and professional recognition of 
qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It 

is designed to provide a description of the nature, 
level, context, content and status o f the studies that 

were pursued and successfully completed by the 
individual named on the original qualification to 

which this supplement is appended. It should be free 
from any value judgements, equivalence statements 
or suggestions about recognition. Information in all 

eight sections should be provided. Where 
information is not provided, an explanation should 

give the reason why.

1. ІН Ф О РМ А Ц ІЯ  П РО  ВИ П У С К Н И К А ______________________________________________________  
INFORMATION ABOUT THE GRADUATE
1.1. Прізвищ е 1.2. Ім ’я та по батькові 

Fam ily nam e(s) Given nam e(s)

Димидюк Дмитро Андрійович
Dymydyuk Dmytro Andriyovych
1.3. Дата народження______________ _______________

Date o f birth

03.11.1994

2. ІН Ф О РМ А Ц ІЯ  П РО ЗДО БУТУ  К ВА Л ІФ ІКА Ц ІЮ _________________________________________________________________________________  
INFORMATION ABOUT THE QUALIFICATION
2.1. Кваліфікація __________________________________________________________ ______________________________________________________________

Q ualification

Магістр, історія, Магістр історії. Історик. Викладач історії 

M aster's degree, History, M aster o f  History. Historian. Lecturer o f  History
2.2. Основний(і) напрям(и) підготовки за кваліфікацією  

M ain field(s) o f study for the qualification

Гуманітарні науки 
Humanities
2.3. Н айменування і статус навчального закладу, який здійснював навчання та присвоїв кваліфікацію____________________________________________________________________

Nam e and status o f the institution awarding the qualification

Львівський національний університет імені Івана Франка. Державної форми власності.

Ivan Franko National University o f  Lviv. State.
2.4. М ова(и) навчання_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Language(s) o f instruction

Українська
Ukrainian
3. ІН Ф О РМ АЦ ІЯ ПРО РІВЕН Ь КВАЛІФ ІКАЦ ІЇ ЗА Н АЦ ІО Н А Л ЬН О Ю  РАМ КО Ю  К ВАЛІФ ІКАЦ ІЙ _____________________________  
IN FO R M A TIO N  A BO U T THE LEVEL O F TH E Q UALIFICATIO N
3.1. Рівень кваліфікації________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Level o f qualification
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Ability to solve complex problems and tasks in a given professional activity field either while supposes researching and/or innovations implementation under ambiguous 
conditions and requirements.

3.2. Офіційна тривалість програми___________________________________________________________________________________________________________________________________________

O fficial duration o f programme

2 роки, денна форма навчання (120.00 кредитів ЄКТС)
2 years, full-time form o f studies (120.00 credits ECTS)

3.3. Вимоги до вступу_______________________________________________________________________________________________________________________________

Access requirements(s)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, на основі результатів фахових вступних випробувань 
Education and qualification level o f a Bachelor on the basis o f  admission tests in profession



4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІСТ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
INFORMATION ABOUT THE CONTENTS AND OUTCOMES GAINED

4.1. Форма навчання_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mode of study
Денна /  Full-time

4.2. Вимоги освітньої п р о г р а м и _________________________________________________________________________________________________________________________________________
Programme requirements

Студент повинен виконати програму підготовки згідно навчального плану, який включає:
- теоретичне навчання складається з дисциплін у вигляді аудиторних занять (лекційні та практичні заняття) і самостійної роботи. Проходження педагогічної 
практики. Виконання кваліфікаційної роботи. Складання державного екзамену з дисципліни спеціалізації. Кредити студенту нараховуються у випадку успішного 
складання письмових (усних) контрольних робіт, заліків або екзаменів з навчальної дисципліни, захисту звіту з практики. Підсумкова державна атестація 
складається з державного екзамену з дисципліни спеціалізації та захисту кваліфікаційної роботи. Кредити студенту зараховуються у випадку успішного (критерії 
оцінювання наведені в п.4.4) складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчальних дисциплін, захисту курсових робіт, захисту звітів з практик, 
проходження підсумкової атестації.
Learner m ust satisfy the programme requirements in the Programme Specification, which includes:
- theoretical study for subjects o f  classroom training (lectures, laboratories and practical studies) and independent work o f  students. Passing o f pedagogical training practice. 
Implementation o f  qualifying work. Passing o f  the state exam in the subject by specialization. Credits are awarded to a student in case o f  a successful passing o f written 
(oral) papers, tests or exams in a subject, positive evaluation o f  a report on the training practice. A  final state examination is the state exam in the subject by specialization 
and defence o f qualifying work. Credits are assigned to the student when he/she successfully (see Grading scheme in 4.4) passes written (or oral) tests and examinations in 
subjects, defends course papers, reports results o f  his/her practical training, passes final examinations.
Набуті компетентності:
Знання і розуміння:
- базові уявлення про захист інтелектуальної власності, шляхи інтеграції вищої освіти України в Болонський процес, що сприяють розвитку загальної культури й 
соціалізації особистості; - базові знання з методології та філософії історії; - базові знання про основні закономірності та сучасні досягнення вітчизняної та 
зарубіжної історіографії; - базові знання з історії глобалізаційних процесів та розуміння специфіки впливів глобалізації на українське суспільство, українську 
культуру та ідентичність; - поглиблені знання з історії суспільно-політичних рухів в Європі XLX-XX ст., міжнародних відносин; - базові знання з історії 
політичних партій та державних устроїв країн Європи та Сходу; - поглиблені уявлення про діяльність політичних та державних лідерів та їхній вплив на 
суспільно-політичний розвиток світових країн; - розуміння методології і методики дослідження громадської думки. Застосування знань і розумінь:
- здатність, використовуючи наявні засоби інформації, аналізувати, оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, культурні й соціальні явища та події, етнічні 
процеси; - володіння методикою опрацювання історіографічної та джерельної бази, верифікації отриманої інформації, підготовки наукового тексту публікації 
або лекції; - здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички для проведення занять з історії, екскурсій по історичних місцях, 
культурно-просвітніх заходів, здійснення нагляду за станом збереження та використання пам’яток історії та культури; - вміння організувати роботу історичних, 
народознавчих, краєзнавчих гуртків; - вільне володіння Інтернет-ресурсами в якості джерельної бази та здатність виявляти та опрацьовувати бази даних 
історичних дослідницьких проектів; - здатність опрацьовувати матеріали архівів; - володіння методикою археологічного, історико-краєзнавчого та музейного 
дослідження; - здатність облікувати, реєструвати і зберігати вхідну та вихідну документацію і кореспонденцію.
Формування суджень:
- формувати розуміння єдності культурно-історичного процесу, невіддільності історії та культури українців від європейського та світового контексту; - 
реконструювати історичне минуле крізь призму дослідження різних галузей знань (релігійних, політичних, естетичних, філософських, історичних І Т.П.), що є 
частиною цілісної системи і перебувають у стані постійної взаємодії та перетворення; - здатність визначати причини виникнення та еволюцію, можливі шляхи 
розвитку проблемної ситуації, спираючись на аналіз зібраної інформації та знання історичних закономірностей функціонування суспільства; - здатність 
використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з історії, етнології, археології, архівознавства для дослідження політичних, економічних, 
культурних та соціальних явищ; - вміння висувати та перевіряти наукові гіпотези спираючись на професійно- профільовані знання, перетворювати їх на дієвий 
інструмент історичного знання.
The competences acquired:
Knowledge and understanding:
- basic understanding o f the protection o f intellectual property rights, ways o f  integration o f higher education in Ukraine into the Bologna Process, which promote the 
development o f  basic culture and socialization o f  a person; - basic knowledge o f  methodology and philosophy o f  history; - basic knowledge o f  main tendencies and 
contemporary achievements o f national and foreign historiography; - basic knowledge o f  the history o f  globalization processes and understanding o f the peculiarities o f 
globalization impact on the Ukrainian society, Ukrainian culture and identity; - profound knowledge o f  the history o f social and political movements in Europe in XIX-XX 
c., international relations; - basic knowledge o f  the history o f political parties and regimes o f  European and East countries; - profound understanding o f  the activities o f 
political and state leaders and their impact on social and political development o f  world countries; - understanding o f methodology and methods o f  researching public 
opinion.
Application o f  knowledge and understanding (Applying knowledge and understanding):
- the ability to analyze, estimate and forecast economic, cultural and social phenomena and events, ethnic processes by using available information sources; - knowledge o f 
methodology o f historiographic and source database processing, verification o f  obtained information, preparation o f a scientific text o f  publication or lecture; - the ability to 
use professional profiled knowledge, skills and practices to conduct classes in history, excursions around historical landmarks, cultural and educational events, supervise 
over the condition o f preservation and usage o f historical and cultural monuments; - the ability to organize the work o f  historical, ethnological, regional ethnography study 
groups; -  fluent knowledge o f Internet resources as a source basis and the ability to discover and process databases o f historical research projects; - the ability to process 
materials o f archives; - knowledge o f  methodology o f archeological, historical-regional and museum research; - the ability to file, register and save incoming and outcoming 
documentation and correspondence.
M aking j  udgments :
- to form the understanding o f the unity o f  cultural-historical process, inseparability o f the history and culture o f  Ukraine from the European and world context; - to 
reconstruct historical past in the light o f  researches o f various branches o f  knowledge (religious, political, aesthetic, philosophical, historical etc.), which is a part o f  the 
integral system and is in the state o f  a continuous cooperation and transformation; - the ability to determine the reasons for emergence and evolution, possible ways o f 
development o f  a problematic situation relying on the analysis o f the collected information and knowledge o f historical tendencies o f functioning o f a
society; - the ability to use professional profiled knowledge, skills and practices in the field o f history, ethnology, archeology, archive studies for research o f  political, 
economic, cultural, and social phenomena; - the ability to propose and verify scientific hypotheses relying on professional profiled knowledge, to transform them into an 
efficient tool o f  historical knowledge.
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4.3. Детальні відомості про освітні компоненти та результати навчання, у тому числі оцінки, години, кредити, рейтинги, бали за національною ш калою  та Європейською  
кредитною трансф ерно-накопичувальною  системою

Detailed inform ation about the educational components and the learning outcomes, including grades, academic hours, credit and rating points, scores according to the national scale and the 
European credit transfer accum ulative system

Номер за 
порядком 
або код/ 

Course unit 
code

Назва дисципліни/Course title

Кредити
ЄКТС/
ECTS
credits

Години/ 
Hours

Бали/
Marks

Оцінка за 
національною шкалою/ 

National grade

Рейтинг
ЄКТС/
ECTS
grade

1 Англійська мова (І семестр) /  English (I semester) 3 90 85 Зараховано/Р assed P
2 Англійська мова (П семестр) /  English (П semester) 3 90 88 3apaxoBaHo/Passed P
3 Англійська мова (Ш семестр) /  English (Ш semester) 6 180 96 Відмінно/Excellent A

4
Військово-теоретичні праці і полководці (XIX -  XX ст.) /  M ilitary and 
theoretical works and generals (XIX -  XX c.)

4 120 92 Відмінно/Excellent A

5
Військово-теоретичні праці і полководці (до 1 8 1 5 р .) / M ilitary and theoretical 
works and generals (to 1815)

4 120 98 Відмінно/Excellent A

6
Друга іноземна мова (польська) (І семестр) /  Second foreign language 
(Polish) (I semester)

4 120 95 3apaxoBaHo/Passed P

7
Друга іноземна мова (польська) (П семестр) / Second foreign language 
(Polish) (II semester)

2 60 71 3apaxoBaHo/Passed P

8
Друга іноземна мова (польська) (Ш семестр) /  Second foreign language 
(Polish) (Ш semester)

6 180 95 Відмінно/Excellent A

9 Історія війн і військового мистецтва /  History o f wars and military art 4 120 98 Відмінно/Excellent A

10
Історія страху: читання матеріалів спецслужб /  H istory o f  fear: reading o f 
special services materials

4 120 100 3apaxoBaHo/Passed P

11 Історія українського війська /  H istory o f  the Ukrainian army 4 120 92 Відмінно/Excellent A

12 М агістерський семінар (І семестр) /  M aster Seminar (I semester) 4 120 98 3apaxoBaHo/Passed P
13 М агістерський семінар (П семестр) / M aster Seminar (П semester) 4 120 99 3apaxoeaHo/Passed P

14 М агістерський семінар (Ш семестр) /  M aster Seminar (Ш semester) 4 120 98 3apaxoeaHo/Passed P

15 Методологія історії /  M ethodology o f  History 3 90 95 Відмінно/Excellent A

16
Озброєння, давні військові технології, замки та фортеці /  Arms, ancient military 
technologies, castles and fortresses

4 120 96 Відмінно/Excellent A

17
Педагогіка та  психологія вищ ої школи / Pedagogy and Psychology o f  Higher 
School

3 90 94 Відмінно/Excellent A

18 Сучасна світова історіографія /  M odern world historiography 4 120 93 Відмінно/Excellent A

19
Сучасна українська історіографія: візії та напрямки /  M odern Ukrainian 
historiography: visions and tendencies

3 90 93 Відмінно/Excellent A

20
Українська військова еліта 1917 -  1920 pp. / Ukrainian military elite in 1917 — 
1920

4 120 91 Відмінно/Excellent A

21
Українське джерелознавство козацької доби /  U krainian source studies o f  the 
Cossack era

4 120 95 3apaxoeaHo/Passed P

22 Управлінська риторика / M anagerial rhetoric 4 120 95 Зараховано/Р assed P

Практики / Practical training
23 Асистентська педагогічна практика /  A ssistant teaching practice 12 360 98 Відмінно/Excellent A

24
Виробнича (архівно-бібліотечна) практика / Internship (archive and library) 
practice

6 180 91 Відмінно/Excellent A

25
Науково-дослідна (магістерська) практика / Scientific and research (master) 
practice

6 180 99 Відмінно/Excellent A

Атестація / Certification

26
Державний екзамен зі Спеціальності (Історія) / State Exam in the M ajor 
(History)

3 90 95 Відмінно/Excellent A

27
М агістерська робота із захистом у ЕК /  M aster’s thesis with the defense before 
the Examination Board

9 270 95 Відмінно/Excellent A

Всього кредитів ЄКТС/ Total credits ECTS 120 3600
Підсумкова оцінка / Total mark and rank

з
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4.4. Схема оцінювання у вищ ому навчальному закладі (довідник із розподілу оцінок)
Grading schem e in higher educational institutions (reference book on ratings distribution)

Оцінка (за національною шкалою) /National grade Мін. бал /  Min. marks Макс. бал / Max. marks
Національна диференційована ш кала /  National differentiated grade

Відмінно /  Excellent 90 100

Д обре/ Good 71 89

Задовільно /  Satisfactory 51 70

Незадовільно / Fail 0 50

Національна недиференційована ш кала /  National undifferentiated grade
Зараховано / Passed 51 100

He зараховано /  Fail 0 50
Ш кала ECTS / ECTS grade

A 90 100

В 81 89

С 71 80

D 61 70

E 51 60
Fx 30 50

F 0 29
Оцінки «Відмінно», «Добре», «Задовільно» виставляються: за підсумками екзаменів та  диференційованих заліків, за результатами виконання курсових і 
дипломних робіт (проектів), за результатами практик. Оцінка «Зараховано» виставляється за підсумками заліків.
«Excellent», «Good», «Satisfactory» grades show the results of: examinations, differentiated tests, yearly papers (projects) and theses (diploma projects), work placements. 
«Passed» show the results o f  tests.

4.5. Загальна класифікація присвоєної кваліфікації

Qualification within the general classification o f qualifications

Диплом/Diploma____________________________________
Класифікація кваліфікації/ Classification system Критерії/ Criteria

Диплом з відзнакою/ 
Diploma with honours

не менше 75 відсотків відмінних оцінок з усіх навчальних дисциплін та практичної підготовки, з оцінками 
"добре11 з інших дисциплін та  з оцінками "відмінно" за результатами державної атестації 
Over 75% o f  grades are "excellent", no "satisfactory", only "excellent" grades for a state examination.

Диплом/
Diploma

успішне виконання програми підготовки 
successful completion o f  a study programme

5. ІН Ф О РМ АЦ ІЯ ПРО АК А ДЕМ ІЧ Н І ТА П РО Ф ЕС ІЙ Н І ПРАВА__________  
IN FO R M A T IO N  A B O U T  A C A D E M IC  A ND PR O FESSIO N A L RIGH TS
5.1. Академічні права_______________________________________________________________________________

Access to further study
Право вступу до аспірантури /  The right o f  entering the post-graduate studies according
5.2. Професійні права____________________________________________________________________________

Professional status
Робота за фахом і кваліфікацією /  W ork in the field o f professional activity and qualification

6. Д О Д А ТК О В А  ІН Ф О РМ АЦ ІЯ______________________________________________  
ADDITIO NAL INFORM ATION
6. 1. Тривалість навчання___________________________________________________________________________

Duration o f training

01.09.2015-30.06.2017
6. 2. Інформація про атестацію  

Inform ation on certification

Вірменія Багратидів (EX-XI ст.): військово-політичні аспекти /  Armenia o f  the Bagratids (IX-XI c.): military and political aspects 
6. 3. Контактна інформація вищого навчального закладу 

Contacts of the institution o f higher education

вул. Університетська, 1 м. Львів, 79000, Україна; тел.: (380 32) 239-41-11
З детальнішою інформацією можна ознайомитись на сайті http://www.lnu.edu.ua 
1, Universytetska St., Lviv, 79000, Ukraine; tel.: (380 32) 239-41-11 
Other information sourses can be found on the website http://lnu.edu.ua

6. 4. Інформація про попередній документ про освіту________________________________________________________________________________________

Information about the previous document o f education
Диплом бакалавра /  Diploma o f  Bachelor: B15 №  158345
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7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
IN FO R M A T IO N  A B O U T  TH E  N A T IO N A L  SYSTEM  O F H IG H ER  EDU CATIO N

Законодавство України про вищу освіту базується на Конституції України і складається із законів України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів України, укладених в 
установленому законом порядку.

Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється на таких рівнях вищої освіти:

початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, який відповідає п’ятому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій;

- перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає шостому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій;

- другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає сьомому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій;

- третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій;

- науковий рівень вищої освіти відповідає дев’ятому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій.

Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої (освітньо- 
професійної чи освітньо-наукової) програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти: молодший бакалавр; 
бакалавр; магістр; доктор філософії; доктор наук.

Молодший бакалавр - це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні вищої освіти і присуджується вищим 
навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої-професійної програми, обсяг якої становить 
90-120 кредитів ЄКТС.

Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у 
результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. 
Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим 
навчальним закладом.

Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті 
успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною 
або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг 
освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС.

Ступінь магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування здобувається на основі повної загальної середньої освіти 
і присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої 
програми, обсяг якої становить 300-360 кредитів ЄКТС.

Освітня діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, що провадиться вищими навчальними закладами і започаткована до 
набрання чинності Законом України «Про вищу освіту», продовжується у межах строку навчання за певною освітньо-професійною 
програмою з видачею державного документа про вищу освіту встановленого зразка - диплома спеціаліста. Останній прийом на здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться у 2016 році. Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна 
вища освіта) після набрання чинності Законом України «Про вищу освіту» прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

Особі, яка успішно виконала відповідну освітню програму та пройшла атестацію, видається документ про вищу освіту за відповідними 
ступенями: диплом молодшого бакалавра; диплом бакалавра; диплом магістра; диплом доктора філософії; диплом доктора наук. 
Невід’ємною частиною диплома бакалавра, магістра є додаток до диплома європейського зразка, що містить структуровану інформацію 
про завершене навчання.

Система забезпечення якості вищої освіти в Україні складається із:

- системи забезпечення вищими навчальними закладами якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього 
забезпечення якості);

- системи зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів та якості вищої освіти;

- системи забезпечення якості діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ 
оцінювання та забезпечення якості вищої освіти.
З більш детальною інформацією про національну систему вищої освіти можна ознайомитись: http://www.mon.gov.ua/.
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Ukraine’s higher education system is regulated by the Constitution o f Ukraine, the Laws o f Ukraine “On Education”, “On Higher Education”, “On 
Scientific, Research and Development Activity”, by ministerial and central government orders, and by international agreements which Ukraine has 
concluded in compliance with domestic and international law.

Education and training in Ukraine’s higher education system is delivered at the following higher education levels:

- Initial level (short cycle) o f higher education, which corresponds to Qualification Level Five in the National Qualifications Framework;

- First level o f  higher education (bachelor level), which corresponds to Qualification Level Six in the National Qualifications Framework;

- Second level o f higher education (master level), which corresponds to Qualification Level Seven in the National Qualifications Framework;

- Third level o f higher education (doctoral level), which corresponds to Qualification Level Eight in the National Qualifications Framework;

- Research level o f higher education (habilitation), which corresponds to Qualification Level Nine in the National Qualifications Framework. 
Attaining higher education at each o f these levels requires successful completion of a relevant programme of study (vocational or academic) or 
research programme that leads to the award o f a relevant higher education degree: junior bachelor; bachelor; master; doctor o f philosophy; doctor 
o f  sciences.

Junior bachelor is a vocational degree acquired at the initial (short-cycle) level o f  higher education, and is awarded by a higher education 
institution upon successful completion by the student o f a vocational programme of study comprised o f 90-120 ECTS credits.

Bachelor is a degree acquired at the First level o f  higher education, and is awarded by a higher education institution upon successful completion of 
a professionally oriented bachelor programme comprised o f 180-240 ECTS credits. The workload required for the award o f a bachelor degree to a 
student who is continuing studies after having been awarded a relevant junior bachelor degree shall be defined by the higher education institution.

Master is a degree acquired at the Second level o f  higher education, and is awarded by a higher education institution upon successful completion 
o f a relevant academic or professionally oriented programme. A professionally-oriented master programme is comprised of 90-120 ECTS credits; 
an academic programme is comprised o f 120 ECTS credits.

A Master degree in medical, pharmaceutical or veterinary fields is awarded to students who are accepted by a higher education institution after 
completion o f full general secondary education to a relevant continuous programme o f study (i.e. first and second levels combined) comprised o f 
300-360 ECTS credits, and is awarded upon its successful completion.

Academic competence according to the educational qualification level o f “specialist”, which is being provided by higher educational institutions 
and was started prior to enactment o f the Law o f Ukraine “On Higher Education”, shall be continued within the time limits o f the educational 
period according to the relevant educational and professional program and shall result in granting state standardized document on higher education
-  specialist diploma. The last admission for the educational qualification level o f specialist shall be conducted in 2016. Higher education according 
to the educational qualification level o f specialist (full higher education) shall be equal to the degree of Master following the enactment o f the Law 
o f Ukraine “On Higher Education”.

A document certifying the award of a higher education (research) degree is issued to a person who has successfully completed a vocational, 
professional, academic or research programme, and has passed the attestation requirements o f  the relevant programme.

The following types o f documents are established to certify higher education (research) degrees at the relevant levels: junior bachelor 
diploma; bachelor diploma; master diploma; doctor o f philosophy diploma; doctor o f sciences diploma.
The bachelor, master, doctor o f philosophy and doctor o f  sciences diploma are each appended by a Diploma Supplement produced 
according to European standards, which provides structured information about the completed course o f study.
Ukraine’s system of higher education quality assurance is comprised of:
- a system by which higher education institutions ensure quality o f education activity, and o f delivered higher education programmes (the 
institution’s internal quality assurance system);
- a system o f external quality assurance for higher education institutions and higher education programmes (the national quality assurance 
system o f higher education, including national standards for higher education institutions and for delivered programmes);
- a system o f higher education programme quality assurance verification by the National Higher Education Quality Assurance Agency and 
by independent quality assurance agencies empowered to assess and ensure quality o f higher education.
For more information about the national higher education system refer to: http://www.mon.gov.ua/.
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Diagram of higher education qualification levels in Ukraine

Structure of education Levels (degrees), 
credential

Period of study 
(years, ECTS credits)

EHEA Cycle

Doktorantura 
(Postdoctoral research)

Doctor o f Sciences, 
scientific degree

Aspirantura 
(Doctoral studies)

Candidate o f Sciences, 
scientific deeree

4 years (30-60 ECTS) Third cycle

Higher
education

Complete higher 
education

Master,
Diploma o f Master

1-2 years (60-120 
ECTS)
(1-3 years in medicine, 
veterinary medicine)

Second cycle

Specialist,
Diploma o f Specialist

1-1,5 years (60-90 
ECTS)
(5-6 years in medicine, 
veterinary medicine, 300- 
360 ECTS)

Basic higher education Bachelor,
Diploma of Bachelor

3-4 years (180-240 
ECTS) (2-3 years on the 
basis o f the Diploma of 
Junior Specialist)

First cycle

Incomplete higher 
education

Junior Specialist, 
Diploma
o f Junior Specialist

2-3 years (120-180 
ECTS)
(3-4 years on the basis 
of/SC ED  2)

Short cycle (within 
or linked to the first 
cycle)

Vocational education Qualified Worker, 
Diploma

3 years
(on the basis o f /SCED
2) 1-1.5 year
(on the basis o f /SCED
3)

Entry
to higher education

General
secondary
education

Complete general 
secondary education 
(/SCED 3)

Atestat
(Matriculation School 
Leaving Certificate)

2-3 years

Basic general 
secondary education 
(/SCED 2)

Certificate 
(School Leaving 
Certificate)

5 years

Primary education 
(/SCED 1)

4 years

Pre-primary education 
(/SCED 0)

8. ЗАСВІДЧЕННЯ ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА
CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT

8. 1. П осада керівника вищого навчального закладу 
або інш ої уповноваженої особи вищ ого навчального  
закладу

Position o f the head of the institution o f higher education  
or another authorized person

Ректор
Rector

8.4. П ечатка вищого навчального закладу  

Seal o f the institution o f higher éducation

8.3. Прізвищ е та ініціали керівника вищого навчального 
8. 2. П ідпис керівника вищ ого навчального закладу або закладу або інш ої уповноваженої особи вищого навчального  
інш ої уповноваженої особи вищ ого навчального закладу закладу

Signature o f the head o f the institution o f higher education— ^  Nam e and initials o f the head o f the institution o f higher education  
or another authorized person д  j  ^jT^ç2^^|her authorized person

'bU-SLJU

У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською 
or supplement, the Ukrainian text shall prevail

іісяць/рік)

year)

interpretation o f  the information in the diploma
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