
Додатки до дипломів про вищу освіту 

європейського зразка (DIPLOMA 

SUPPLEMENT) 

КНТЕУ  згідно з повідомленням ДП «Інфоресурс» розпочинає прийом замовлень 

на виготовлення Додатків до дипломів про вищу освіту європейського зразка 

(DIPLOMA SUPPLEMENT).   

Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA 

SUPPLEMENT) - це документ, що видається за бажанням випускникам КНТЕУ, які 

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра, з метою 

надання інформації, необхідної для об’єктивної оцінки кваліфікації (ступеня) вищої 

освіти, здобутої особою, яка отримала диплом про вищу освіту. Додаток містить 

опис характеру, рівня, контексту, змісту і статусу навчання, яке було виконано та 

успішно завершено особою, зазначеною в оригіналі кваліфікаційного документа, 

до якого додається Додаток, а також персональні дані про цю особу, занесені в 

Єдину державну електронну базу з питань освіти та відтворені на паперовому носії.  

Порядок замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту 

європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) затверджений наказом 

Міністерства освіти і науки України від 29.04.2010 № 365 (зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 19 травня 2010 р. за № 336/17631).  

Для того, щоб замовити Додаток випускнику необхідно: 

1. Звернутися в деканат відповідного факультету із заявою (Додаток). 

2. До заяви додати перелік необхідних документів, а саме: 

- згоду на обробку персональних даних; 

- копії диплома та додатка до нього; 

- копію додатка до диплома зразка КНТЕУ (відповідальний працівник 

деканату надає відомості про навчання випускника); 

- копію закордонного паспорта або нотаріально завірений переклад прізвища 

англійською мовою (транслітерується відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 “Про впорядкування транслітерації 

українського алфавіту латиницею”); 

- копію паспорта громадянина України; 

- копію ідентифікаційного коду; 
- копію квитанції про оплату Додатка. 

3. Завізувати її у декана відповідного факультета.  

4. Завізовану деканом заяву разом з усім пакетом вищезазначених документів 

передати на підпис до Проректора з науково-педагогічної роботи              

С.Л. Шаповал (А-250).  

Строк виконання замовлення – 1 місяць. 

Ціна Додатка складає 67 грн.92 коп 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-10
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-10


                                                                                                    Додаток  

                                                                                        Ректору КНТЕУ 

                                                                                        проф. Мазаракі А.А. 

                                                                                        випускника ______ року 

                                                                                        _____________________ 
                                                                                               (назва факультету) 

 

                                                                                       ______________________ 
                                                                                             (напрям/спеціальність)  

         

                                                                                      _______________________ 
                                                                                                           (професійне спрямування/спеціалізація) 

 

                                                                                                              __________________________________ 

                                                                                                                 (освітньо-кваліфікаційний рівень) 

 

                                                                                                             ________________________________ 

                                                                                                                             (форма навчання) 

 

                                                                                                            _________________________________ 

                                                                                                                                         (ПІП) 

                                                                                         

                                                                                  Тел. ______________________ 

 

 

 

Заява 

 

 Прошу видати мені Додаток до диплома про вищу освіту європейського 

зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT). 

 До заяви додаю: 

- згоду на обробку персональних даних; 

- копії диплома та додатка до нього; 

- копію додатка до диплома зразка КНТЕУ; 

- копію закордонного паспорта або нотаріально завірений переклад прізвища 

англійською мовою; 

- копію паспорта громадянина України; 

- копію ідентифікаційного коду; 

- копію квитанції про оплату Додатка. 

 

Дата                                                                                                 Підпис 


