Конкурс на «Кращий дизайн документів про вищу освіту
СНУ імені Лесі Українки»
Законом України про вищу освіту передбачено, що кожен вищий
навчальний заклад відповідає за виготовлення документів про вищу освіту
державного зразка.
Ректорат Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки оголошує конкурс на «Кращий дизайн документів про вищу освіту
(диплома та додатка до диплома) СНУ імені Лесі Українки», який триватиме з
20 жовтня по 4 листопада 2016 року.
Вимоги до документів про освіту (змістове наповнення, технічний опис
бланків документів про вищу освіту, затверджених наказом № 701 від
22.06.2016 року Міністерства освіти і науки), розміщені на сайті СНУ імені Лесі
Українки.

Вимоги до бланка документа про вищу освіту
(на основі ОПИСу документів про вищу освіту (наукові ступені)
державного зразка та додатків до них, академічної довідки, затвердженого
наказом № 701 від 22.06.2016 р. Міністерством освіти і науки України)
1. Бланк диплома про вищу освіту державного зразка має розміри не менше формату
А4 (210×297 мм) та виготовляється поліграфічним способом на папері щільністю не менше
150 г/м2.
Бланк додатка до диплома про вищу освіту має розміри не менше формату А4
(210×297 мм) та виготовляються поліграфічним способом на папері щільністю не менше
80 г/м2
2. Текст, передбачений відповідним бланком диплома про вищу освіту, розміщується
лише з лицьового боку бланка та відтворюється друкарським способом.
3. Зворотний бік бланка диплома про вищу освіту призначений для проставлення
штампів консульської легалізації та апостиля і не містить жодних написів.
4. На лицьовому боці по центру бланка диплома про вищу освіту зверху розміщено
зображення малого Державного Герба України, під ним (один під одним) написи
«УКРАЇНА» та «UKRAINE» або можна розміщувати зображення малого Державного Герба
України та написи «УКРАЇНА» та «UKRAINE» зверху зліва та справа над текстом,
наведеним державною та англійською мовами відповідно).
5. Бланки документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них не
ламінуються.
-

-

Текст (перелік обов’язкових полів) диплома бакалавра (бакалавра з відзнакою)
ДИПЛОМ БАКАЛАВРА
(ДИПЛОМ БАКАЛАВРА
з відзнакою)

BACHELOR’S DIPLOMA
(BACHELOR’S DIPLOMA
with honours)

___ № 000000

___ № 000000

(серія та реєстраційний номер, що присвоюється)

(Series, registration number of the diploma)

____________________________________
(прізвище)

____________________________________

____________________________________
(Family name)

____________________________________

(ім’я, по батькові)

(Given name(s))

закінчив(ла) у 20__ році
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки

in 20__ completed the full course of
Lesya Ukrainka Eastern European National University

здобув(ла) кваліфікацію:
ступінь вищої освіти бакалавр
спеціальність ________________________
спеціалізація _________________________
освітня програма _____________________

obtained qualification:
Bachelor Degree
Program Subject Area ______________________
Study Program ____________________________
Educational program _______________________

професійна кваліфікація _______________
Посада керівника або іншої уповноваженої
особи вищого навчального закладу /
Position of the Head of the Higher Education
Institution or another authorized person

Professional qualification ___________________
Підпис/Signature

Ініціали, прізвище / Name, Surname

М.П. / Seal

"___" _________/______ 20__ р.
(дата видачі/ Date of Issue)

У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою / In
case of any differences in interpretation of the information in the diploma or supplement, the Ukrainian text
shall prevail.

Текст (перелік обов’язкових полів) диплома магістра (магістра з відзнакою)
ДИПЛОМ МАГІСТРА
(ДИПЛОМ МАГІСТРА
з відзнакою)

MASTER’S DIPLOMA
(MASTER’S DIPLOMA
with honours)

___ № 000000

___ № 000000

(серія та реєстраційний номер, що присвоюється)

(Series, registration number of the diploma)

______________________________________________

______________________________________

(прізвище)

(Family name)

_______________________________________

______________________________________

(ім’я, по батькові)

(Given name(s))

закінчив(ла) у 20__ році
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки

in 20__ completed the full course of
Lesya Ukrainka Eastern European National University

здобув(ла) кваліфікацію:
ступінь вищої освіти магістр
спеціальність _________________________
спеціалізація __________________________
освітня програма ______________________
професійна кваліфікація ________________
Посада керівника або іншої уповноваженої
особи
вищого
навчального
закладу
(наукової установи) / Position of the Head of
the of Higher Education (Research) Institution
or another authorized person

obtained qualification:
Master Degree
Program Subject Area ____________________
Study Program _________________________
Educational program _____________________
Professional qualification _________________
Підпис/Signature

Ініціали, прізвище/ Name, Surname

М.П. / Seal

"___" ________/______ 20__ р.
(дата видачі/ Date of Issue)

У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою / In case of any
differences in interpretation of the information in the diploma or supplement, the Ukrainian text shall prevail.

Текст (перелік обов’язкових полів) диплома спеціаліста (спеціаліста з відзнакою)
ДИПЛОМ СПЕЦІАЛІСТА
(ДИПЛОМ СПЕЦІАЛІСТА
з відзнакою)

SPECIALIST’S DIPLOMA
(SPECIALIST’S DIPLOMA
with honours)

___ № 000000
(серія та реєстраційний номер, що присвоюється)

___ № 000000
(Series, registration number of the diploma)

______________________________________________

______________________________________

(прізвище)

___________________________________________
(ім’я, по батькові)

закінчив(ла) у 20__ році
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
здобув(ла) кваліфікацію:
освітньо-кваліфікаційний рівень
вищої освіти спеціаліст
спеціальність _________________________
спеціалізація __________________________
освітня програма ______________________

(Family name)

______________________________________
(Given name(s))

in 20__ completed the full course of
Lesya Ukrainka Eastern European National University
obtained qualification:
Specialist Degree
Program Subject Area ____________________
Study Program _________________________
Educational program _____________________

професійна кваліфікація ________________
Посада керівника або іншої уповноваженої
особи
вищого
навчального
закладу
(наукової установи) / Position of the Head of
the of Higher Education (Research) Institution
or another authorized person

Professional qualification _________________
Підпис/Signature

Ініціали, прізвище
/ Name, Surname

"___" ________/______ 20__ р.
М.П. / Seal
(дата видачі/ Date of Issue)
У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою / In case of any
differences in interpretation of the information in the diploma or supplement, the Ukrainian text shall prevail.

До конкурсу запрошуються усі бажаючі.
За додатковою інформацією звертатися за телефоном 0332248050
Розроблені зразки, що відповідають вимогам «Опису документів про
вищу освіту…» надсилати у форматі *.pdf (зі збереженням у графічному
форматі) на електронну адресу educational@eenu.edu.ua з вказанням контактних
даних учасника конкурсу.
Отримані зразки документів будуть розглянуті жюрі.
Результати конкурсу буде оголошено на сайті університету.

