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Про забезпечення видачі додатків до диплому європейського зразку

На виконання наказу Міністерства освіти і науки , молоді та спорту 
України № 482 від 19.04.2012 р.

НАКАЗУЮ:

1. Начальнику ВКД і АС Л.П. Андрейчук забезпечити видачу 
випускникам (бакалавр, магістр) бланків заяви на одержання Додатку до 
диплома європейського зразку (надалі- Додатку) разом з обхідним листом.

2. Директорам інститутів і деканам факультетів:
- забезпечити реєстрацію заяв від студентів на одержання Додатку на 
факультетах/інститутах;
- здійснити видачу Додатків у встановленому порядку протягом місяця з 
дня внесення випускником оплати за його виготовлення;
- щорічно станом на 15 березня та на 15 вересня інформувати проректора 
О.М. Новікова про кількість виданих Додатків.

3. Начальнику ДЕФ/головному бухгалтеру Л.Г. Субботіній у термін до 1 
липня 2013р. розробити та затвердити кошторис на виготовлення та видану 
Додатків.

4. Проректору О.М. Новікову забезпечити інформування студентів 
щодо можливості отримання Додатку шляхом висвітлення цієї інформації в 
електронній мережі університету та в «Електронному кампусі КПІ».



5. Встановити Форму заяви на одержання Додатку (додається до 
наказу).

6. Наказ № 1-120 від 28.05.2012р. вважати таким, що втратив чинність.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора 

Ю.І. Якименка.

Ректор



ПРОЕКТ НАКАЗУ ВНОСИТЬ: ПОГОДЖЕНО:

Проректор

О.М. Новіков

Першийшроректор

Ю.І. Якименко

Проректор

Г.Б. Варламов

їчальник ДЕФ/ 
головний бухгалтер

л.Г. Субботіна

Керуючий правами

Я.Ю. Цимбаленко

Начальн иіс юридичної служби

/ В.С. Буняк

ДП №

Виконавець: Лемешко А.Д., 
Тел. 454-93-79
Надруковано в 1 примірнику 
На 3 аркушах
Друкував: Довгополий В.Є. 
тел. 454-98-09

Розрахунок розсилки:
1 - канцелярія 
8 - проректорам

10 - департамент навчальної роботи 
5 -  департамент навчально-виховної 

роботи
160 -  всім факультетам, інститутам, 

кафедрам 
Разом: 184 примірники



Додаток 1 до наказу № ___від 2013 р.

Анкета випускника НТУУ «КПІ»

Я ,________________________________________________________________ , випускник
(П .І.Б. повністю )

інституту/факультету____________, групи___________ у зв’язку із закінченням навчання
(н азва  скорочено) (ш иф р групи)

за ОКР бакалавр / магістр прошу видати мені:
(н епотр ібн е  закресли ти)

Диплом бакалавра/магістра національного зразка так ні

Додаток до диплому бакалавра/магістра національного зразка так ні

Додаток до диплому бакалавра/магістра європейського зразка так ні

Закреслити  непотрібні відповіді

(дата) (п ідпис) (ін іц іали  т а  прізвищ е)



Додаток 2 до наказу № __2_ від 2013 р .

Декану факультету/інституту________

ГЇЇБ

Студенга/Випускника_____ р. 

Факультету/інституту_______ , 

_______ курс, гр ..______,

ПГБ

ЗАЯВА *

Прошу Вас видати мені додаток до диплому бакалавра/магістра європейського 
зразка. Оплату гарантую.

До заяви додаю: копію національного паспорту, копію першої сторінки 
закордонного паспорту, копію ідентифікаційного коду, копії диплому та додатку до 
диплому бакалавра/магістра, копію квитанції про оплату.

Контактна інформація:

Телефон:

e-mail:

«___» ______________ 20___ р. Підпис

* - Заява заповнюється та передається в деканат у разі замовлення 

додаток до диплому бакалавра/магістра європейського зразка


