
 

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5-122 

м. Київ         «05» ____11__ 2014 р. 

Про заходи щодо забезпечення видачі додатків до дипломів про вищу освіту 

випускникам 2014/2015 років 

На виконання наказу від 4 вересня 2014 року № 1-250 «Про заходи 

щодо своєчасного забезпечення видачі додатка до диплома про вищу освіту 

європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)» з метою отримання 

необхідної інформації щодо потреб у видачі додатків до диплома 

ПРОПОНУЮ 

1. Деканам факультетів (директорам інститутів): 

 провести в термін до 21 листопада 2014 року анкетування 

майбутніх випускників ОКР бакалавр, спеціаліст та магістр з 

питання отримання додатків до диплома відповідно до анкети 

майбутнього випускника НТУУ «КПІ» (Додаток №1); 

 забезпечити в деканаті реєстрацію отриманих від студентів анкет 

майбутнього випускника НТУУ «КПІ»; 

 надати в термін до 28 листопада 2014 року до відділу 

інформатизації Департаменту перспективного розвитку (кабінет 

160 корпусу 1) інформацію щодо результатів проведеного 

анкетування за формою (Додаток №2). 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за 

собою. 

 

Перший проректор      Ю.І. Якименко 



Додаток 1 до розпорядження  

№ 5-122_ від 05.11. 2014 р. 

 

Анкета  

майбутнього випускника НТУУ «КПІ» 

Я, ____________________________________________________ , студент 

інституту/факультету _______, групи _______ у зв’язку із закінченням навчання 

 (назва скорочено)    (шифр групи) 

за ОКР бакалавр/спеціаліст/магістр бажаю отримати: 

 (непотрібне закреслити) 

Додаток до диплома національного зразка так ні 

Додаток до диплома європейського зразка так ні 

Закреслити непотрібні відповіді 

_____________    _____________  ________________ 

(дата)      (підпис)           (ініціали та прізвище) 

  



Додаток 2 до розпорядження  

№ 5-122 від 05.11. 2014 р. 

 

Результати анкетування студентів 2014/2015 року випуску 

№ 

з/п 

ОКР Лише додаток 

національного 

зразка 

Лише додаток 

європейського 

зразка 

Додаток національного та 

європейського зразка 

1. Бакалавр 0 0 200 

2. Спеціаліст 0 0 150 

3. Магістр 0 0 100 

4. Бакалавр (заочна) 0 0 200 

5. Спеціаліст (заочна) 0 0 150 

6. Магістр (заочна) 0 0 100 

 

Декан/Директор _______     ________ ________ 
                підпис                    ПІБ 

 


