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ПОРЯДОК 

замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про 

вищу освіту та додатку до диплома європейського зразка 
 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про порядок замовлення, виготовлення, видачі, обліку 

документів про вищу освіту та додатків до дипломів європейського зразка  

(надалі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» (№ 1556-УІІ від 01.07.2014 року). 

1.2. Цим Положенням встановлюється механізм замовлення, виготовлення, 

видачі та обліку документів про вищу освіту(далі-Документ) за акредитованими 

освітніми програмами (спеціальністю) та додатків до дипломів європейського 

зразка, що виготовляються друкарським способом, перелік і зразки яких 

затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 

811«Про документи про вищу освіту (наукові ступені)» та наказами 

Міністерства освіти та науки України від 25.01.2021р. № 102 «Про 

затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до 

них, зразка академічної довідки», від 10.02.2021р. № 164 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо опису документів про вищу освіту (наукові 

ступені) та додатка до них, академічної довідки та Методичних рекомендацій 

щодо заповнення додатка до диплома європейського зразка » і видаються 

комунальним закладом Львівської обласної ради Львівським медичним 

фаховим коледжем післядипломної освіти (далі - Коледж). 

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях: 

– виготовлення документів про вищу освіту - процес відтворення на 

матеріальному носії поліграфічним способом інформації, що відтворюється в 

документі про вищу освіту, отриманої закладом освіти з Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО), та внесення цієї інформації до 

Реєстру документів про вищу освіту ЄДЕБО (далі - Реєстр) відповідно до цього 

Положення; 

– відповідальна особа - особа закладу освіти, яка є штатним працівником 

закладу освіти , на яку відповідно до наказу керівника закладу освіти  

покладено обов’язки щодо створення в ЄДЕБО замовлень, та внесення до 

ЄДЕБО інформації про видачу документів про вищу освіту;  

– додаток до документа про вищу освіту - невід’ємна частина документа 

про вищу освіту, відтворена на матеріальному носії, що містить інформацію (у 

тому числі персональні дані), створену (внесену закладом освіти) та 

сформовану в ЄДЕБО згідно з Переліком інформації, яка повинна міститися в 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/193-2015-%D0%BF#n14
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документах про вищу освіту,  а також інформацію про видані органом 

(органами) акредитації відповідні акредитаційні сертифікати та рішення, та 

внесена  до Реєстру; 

– документ про вищу освіту - інформація (у тому числі персональні дані), 

створена (внесена закладом освіти) та сформована в ЄДЕБО лише за 

акредитованою освітньою програмою згідно з Переліком, відтворена на 

матеріальному носії поліграфічним способом, із зазначенням найменування 

органу (органів) акредитації, та до Реєстру про здобуті особою ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти, спеціальність, спеціалізацію та 

освітню програму (у деяких випадках - напрям підготовки, професійну 

кваліфікацію), або документ про вищу освіту, виготовлений відповідно до 

законодавства України; 

– дублікат додатка до документа про вищу освіту - другий або наступний 

примірник додатка до документа про вищу освіту, що замовляється, 

виготовляється, видається та обліковується відповідно до цього Положення; 

– дублікат документа про вищу освіту - другий або наступний примірник 

документа про вищу освіту, у якому відтворено інформацію з оригіналу 

документа про вищу освіту та який має однакову з оригіналом юридичну силу, 

що виготовлений повторно з підстав, визначені цим Положенням; 

– замовлення на формування інформації - електронний документ, 

створений та збережений у ЄДЕБО відповідальною особою з накладанням 

кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП) цієї особи та керівника (або 

уповноваженої ним особи); 

– замовлення документів про вищу освіту - процес створення та обробки в 

ЄДЕБО замовлення на формування інформації, що відтворюється в документі 

про вищу освіту; 

– облік документів про вищу освіту - процес накопичення, упорядкування, 

узагальнення та зберігання інформації про документи (дублікати документів) 

про вищу освіту, що відбувається в Реєстрі; 

– реєстраційний номер документа про вищу освіту (додатка до документа 

про вищу освіту) - сформований у ЄДЕБО унікальний (власний) номер 

документа про вищу освіту (дубліката документа про вищу освіту, додатка до 

документа про вищу освіту, дубліката додатка до документа про вищу освіту), 

що є його ідентифікатором у Реєстрі, формат якого визначає технічний 

адміністратор ЄДЕБО. 

1.4.Документи про вищу освіту державного зразка замовляються і 

видаються випускникам Коледжу, які виконали у повному обсязі навчальний 

план і були атестовані екзаменаційною комісією. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/193-2015-%D0%BF#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/811-2020-%D0%BF#n22
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1.5. Документи про вищу освіту, що видаються Коледжем, виготовляються 

з дотриманням законодавства, заповнюються двома мовами – українською та 

англійською, при цьому перевагу, у разі наявності будь-яких розбіжностей, має 

текст українською мовою. 

1.6. Перелік документів про вищу освіту, що видаються Коледжем: 

– диплом молодшого спеціаліста; 

– додаток до диплома європейського зразка; 

– академічна довідка. 

1.7. Документи про вищу освіту мають статус: 

– первинний – Документ, який виготовляється і видається вперше; 

–дублікат – Документ, який виготовляється і видається у разі втрати, 

пошкодження первинного Документа, наявності помилок у первинному 

Документі або при зміні статі особи, на ім’я якої було видано первинний  

Документ. 

1.8.  В дипломі молодшого спеціаліста,  які видаються Коледжем може 

зазначатися інформація про особливі досягнення та/або відзнаки здобувачів 

освіти , якщо: 

– відсоток підсумкових оцінок «відмінно» (за національною шкалою 

оцінювання) з усіх навчальних дисциплін, практик, з яких навчальним планом 

передбачено диференційоване оцінювання, складає не менше ніж 75%; 

– здобувач освіти склав кваліфікаційні екзамени на оцінку «відмінно». 

1.9. Документи про освіту, виготовляються у відповідності до технічного 

опису, затвердженого Педагогічною радою коледжу, на поліграфічному 

підприємстві. 

1.10. Заява на виготовлення дипломів про вищу освіту формується в 

Єдиній державній електронній базі з питань освіти. 

1.11. Відповідальність за повноту, достовірність та актуальність 

інформації, що друкується в Документах та даних, внесених до ЄДЕБО несе 

адміністратор ЄДЄБО. 

1.12. Додаток до диплома про вищу освіту без диплома не дійсний. 

1.11. Контроль за своєчасним внесенням даних в ЄДЕБО, формування 

Замовлень, журналів реєстрації виданих дипломів покладено на заступника 

директора з навчальної роботи. 

1.12. Диплом та додаток до диплома містить оригінали підпису директора 

Коледжу (або уповноваженої особи) та печатки Коледжу. 
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II. ЗАМОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ 

 

2.1. Замовлення на формування інформації, що відтворюється в документі 

про вищу освіту, створюється  Коледжем для осіб, яким до закінчення навчання 

за відповідною освітньою програмою (спеціальністю) залишається не більше 

тридцяти календарних днів та не пізніше дати закінчення закладу освіти, в 

межах ліцензованого обсягу, відповідно до ліцензій на провадження освітньої 

діяльності, та наявних сертифікатів про акредитацію. 

2.2. Для осіб, якими відповідно до законодавства передбачено проведення 

атестації у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, замовлення на 

формування інформації, що відтворюється в документі про вищу освіту, 

створюється Коледжем за умови успішного складення такого іспиту. 

2.3. Підставою для створення Замовлення є інформація (у тому числі 

персональні дані) про здобувачів освіти та їх навчання на відповідних рівнях 

вищої освіти, що містяться в ЄДЕБО. 

2.4. Результатом накладання електронного цифрового підпису 

відповідальної особи на електронне замовлення в ЄДЕБО є миттєве створення, 

присвоєння та передача Коледжу в електронній формі реєстраційних номерів 

Дипломів, які є унікальними (власними) номерами Дипломів і є 

ідентифікаторами документів про вищу освіту у Реєстрі документів ЄДЕБО і 

складаються із серії (літери та двох цифр) та порядкового номера із шести 

цифр. 

2.5. Бухгалтерія Коледжу укладає договір про виготовлення дипломів про 

вищу освіту та додатків до дипломів. 

 

III. АНУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ВІДТВОРЮЄТЬСЯ В 

ДОКУМЕНТІ (ДУБЛІКАТІ ДОКУМЕНТА) ПРО ВИЩУ ОСВІТУ 

 

3.1. Анулювання інформації, що відтворюється в документі (дублікаті 

документа) про вищу освіту, яка міститься в ЄДЕБО, у тому числі в Реєстрі, 

здійснює Коледж за умови наявності в ЄДЕБО інформації про відповідне 

навчання особи, якщо: 

– особа не пройшла атестацію здобувачів; 

– особа не отримала документ про вищу освіту протягом одного року з 

дати видачі, зазначеної в документі; 

– особа не отримала документ про вищу освіту в закладі освіти, що 

припинився в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, 

перетворення) або ліквідації; 
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– набрало законної сили рішення суду про анулювання документа про 

вищу освіту; 

– до моменту внесення до ЄДЕБО інформації про видачу документа про 

вищу освіту виявлено помилку в інформації, що відтворюється в документі про 

вищу освіту; 

– інформацію про видачу документа про вищу освіту помилково внесено 

до ЄДЕБО. 

3.2. Якщо інформація, що відтворюється в документі про вищу освіту, 

підлягає анулюванню в ЄДЕБО на підставі: 

–підпункту 4 пункту 3.1.  цього розділу - під час анулювання відповідальна 

особа Коледжу вносить в ЄДЕБО номер судової справи, форму та дату 

судового рішення, що набрало законної сили, про анулювання документа про 

вищу освіту; 

–підпункту 6 пункту 3.1. цього розділу - під час анулювання відповідальна 

особа Коледжу вносить в ЄДЕБО інформацію про допущену помилку (причини 

її допущення, вжиті заходи щодо попередження таких помилок тощо).  

3.3. Інформація, що відтворюється в документі (дублікаті документа) про 

вищу освіту, анулюється автоматично, у тому числі в Реєстрі, з моменту 

підтвердження її анулювання шляхом накладання КЕП уповноваженою особою 

в ЄДЕБО. У подальшому інформація не використовується.  

 

IV. ЗАПОВНЕННЯ ТА ДРУК ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ 

 

4.1. Для уникнення технічних помилок при друкуванні документів про  

освіту випускники перевіряють та власноруч підписують «Перевірку даних 

замовлення на створення інформації, що відтворюється в документі про 

вищу освіту». 

3.2. Загальну інформацію, яка повинна міститися в додатку до диплома 

європейського зразка, заступник директора з навчальної роботи готує шаблони 

Додатківу відповідності до спеціальностей і освітньої програми. Для перекладу 

прізвищ та імен використовується транслітерація відповідно Постанови 

Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р. або дані закордонних 

паспортів випускників за їх бажанням. 

3.3. Готові документи засвідчуються підписом директора Коледжу та 

печаткою Коледжу. 
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V. ВИДАЧА ТА ОБЛІК ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ 

 

5.1. Диплом про вищу освіту видається випускникам Коледжу, які були 

атестовані екзаменаційною комісією. На підставі рішення екзаменаційної 

комісії диплом і додаток до диплома про вищу освіту видається не пізніше ніж 

через 10 днів після дати завершення навчання. 

5.2. Документи про вищу освіту видаються випускникам Коледжу 

занаказом директора про завершення навчання. 

5.3. Для отримання диплома випускник зобов'язаний подати заповнений 

обхідний лист. 

5.4. Для обліку і видачі дипломів використовується журнал реєстрації 

дипломів, сторінки якого нумеруються, прошиваються та скріплюються 

підписом директора та печаткою. 

5.5. До книги обліку заносяться такі дані щодо диплома про освіту:  

– порядковий реєстраційний номер; 

– прізвище, ім'я та по батькові особи, якій видано диплом; 

– спеціальність; 

– присвоєна кваліфікація; 

– дата і номер протоколу екзаменаційної комісії; 

– відмітка про диплом з відзнакою; 

– номер бланку диплому; 

– номер бланку додатка; 

– дата видачі диплома про освіту; 

– особистий підпис випускника про отримання диплома, підпис директора 

Коледжу. 

5.6. Номери невиданих Документів, у зв’язку з неотриманням (протягом 

одного року), відрахуванням студентів до завершення навчання тощо, повинні 

бути анульовані. 

5.7. Журнали реєстрації та видачі документів про вищу освіту 

заповнюються заступником директора з навчальної роботи за спеціальностями 

та освітніми 

ступенями по кожному випуску. 

5.8. Формування і друк додатка до диплома про вищу освіту здійснюється 

лише після верифікації даних на видачу дипломів (до анкети студента 

додається номер диплома). 

5.5.Навчально-методичний відділ несе відповідальність за правильність 

видачі дипломів і додатків до них, за зберігання документів та книг їх 

реєстрації відповідно до чинного законодавства. 
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VI. ВИДАЧА ТА ОБЛІК ДУБЛІКАТІВ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ 

ОСВІТУ 

 

6.1. Дублікат видається у разі втрати (загублення, знищення 

тощо),пошкодження документа про вищу освіту, наявності в ньому помилок 

або зміни 

статі особи, на ім’я якої було видано первинний Документ. 

6.2. Дублікат Документа здійснюється за письмовою заявою особи, на ім’я 

якої було видано первинний Документ, шляхом відтворення в Дублікаті 

Документу всієї інформації, що містилась у первинному. У заяві зазначають 

причину втрати або пошкодження документа, прізвище, ім'я та по-батькові, 

дата народження; місце проживання; телефон (за наявності); серію й номер 

документа, що посвідчує особу; найменування документа, який втрачено або 

пошкоджено; вказується дата закінчення Коледжу, інші відомості, якщо 

власник документа вважає їх суттєвими для видачі дубліката. 

До заяви додається: 

- згода на обробку персональних даних; 

- газета з оголошенням про визнання втраченого диплома недійсним; 

- квитанція про оплату за виготовлення документів; 

- копії трьох сторінок українського паспорта (стор. 1, 2, 11); 

- копія закордонного паспорта (за наявності); 

- копія втраченого Документа (за наявності) або оригінал пошкодженого;  

- копія свідоцтва про одруження (за необхідності); 

- копія індентифікаційного коду. 

6.3. Після візування заяви формується наказ про видачу дублікату диплома 

та додатка до диплома. Наказ про видачу дубліката видає Директором Коледжу. 

6.4. Виготовлення Дубліката Документа за наявності в первинному 

документі помилок або в разі зміни статі особи, на ім’я якої було видано 

первинний Документ, здійснюється шляхом відтворення в повторно 

виготовленому Документі оновленої інформації, сформованої з ЄДЕБО. До 

заяви та переліку документів, зазначеному в п. 6.2. додається оригінал 

Документа, що підлягає заміні. Документ, що замінюється, підлягає знищенню 

по акту протягом трьох робочих днів з моменту подачі замовником заяви. 

6.5. У дублікаті Документа відтворюється інформація, що містилась у 

первинному Документі, сформована в ЄДЕБО з відміткою у верхньому правому 

куті «Дублікат» (українською та англійською мовами). 

6.6. У дублікаті Документа відтворюється найменування, яке мав вищий 

навчальний заклад на дату закінчення його випускником, а також фактичні дата 
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видачі, печатка, посада, підпис, прізвище та ініціали керівника вищого 

навчального закладу на момент видачі. 

6.7. Виготовлення та видача дубліката Документу здійснюється протягом 

сорока календарних днів з дати отримання заяви від особи, на ім’я якої було 

видано Документ.  

6.8.. Інформація про видачу дублікатів вноситься до «Журналу реєстрації 

виданих документів» Коледжу із зазначенням серії і номера документа з 

поміткою «Дублікат». 

6.9. Копії дублікатів Документів про вищу освіту зберігаються у 

відповідних особових справах випускників. 

6.10. Видатки на виготовлення дублікатів Документів здійснює заявник. 

6.11. Одержати Документи випускник може тільки власноруч з 

пред’явленням паспорта або його представник, на якого оформлена нотаріальна 

довіреність. Документи поштою не пересилаються. 

 

VII. ЗАМОВЛЕННЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ, ВИДАЧА ТА ОБЛІК 

ДОДАТКІВ (ДУБЛІКАТІВ ДОДАТКІВ) ДО ДОКУМЕНТІВ ПРО 

ВИЩУ ОСВІТУ 

 

7.1. Додатки до документів про вищу освіту (їх дублікати) замовляються, 

виготовляються, видаються, обліковуються та перевіряються, а інформація про 

них анулюється в ЄДЕБО в тому ж порядку, що й документи про вищу освіту 

(їх дублікати), крім випадків, встановлених цим розділом. 

7.2. Дублікат додатка до документа про вищу освіту виготовляє Коледж у 

разі: 

– виготовлення дубліката документа про вищу освіту, до якого 

виготовлений додаток до документа про вищу освіту; 

– втрати, викрадення додатка до документа про вищу освіту; 

– пошкодження додатка до документа про вищу освіту, що призвело до 

порушення цілісності інформації; 

– якщо після внесення до ЄДЕБО інформації про видачу додатка до 

документа про вищу освіту виявлено помилки в інформації, що відтворюється в 

додатку до документа про вищу освіту; 

– невідповідності додатка до документа про вищу освіту формі (зразку), 

встановленій (встановленому) на дату його видачі. 

7.3. У дублікаті додатка до документа про вищу освіту, первинний додаток 

(дублікат додатка) якого виготовлявся без використання ЄДЕБО, відтворюється 

інформація, отримана з таких (одного або декількох) джерел: 

– архів закладу освіти; 
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– ЄДЕБО; 

– залікова книжка, у якій міститься інформація про виконання особою 

освітньої програми закладу освіти та проходження атестації; 

– засвідчена в установленому порядку копія первинного додатка до 

документа про вищу освіту, дублікат якого замовляється; 

– офіційний лист відповідного компетентного органу, у якому 

підтверджено факт проставлення штампа «Apostille» або вчинення консульської 

легалізації, та у разі наявності - копії первинного додатка до документа про 

вищу освіту, дублікат якого замовляється. 

7.4. У разі неможливості отримання інформації у додатку до документа 

про освіту проставляється примітка «Інформація недоступна у зв’язку з …» 

7.5. Для дипломів, виданих до 2000 року, замість дублікату додатку 

видається виписка з семестрових і екзаменаційних відомостей оформлена як 

архівна довідка. 

 

VIII. ВИДАЧА ТА ОБЛІК АКАДЕМІЧНИХ ДОВІДОК 

 

8.1. Студенту, який відрахований з Коледжу до завершення навчання за 

освітньою програмою, видається академічна довідка встановленого зразка, що 

містить інформацію про результати навчання, назви дисциплін, отримані 

оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС. 

8.2. Студенту, який навчався в декількох закладах вищої освіти, видається 

академічна довідка, до якої вносяться оцінки, одержані ним під час навчання в 

усіх закладах освіти. Інформація про дисципліни, що складалися в інших 

закладах вищої освіти із зазначенням назви цих закладів, заноситься у довідку 

перед даними про дисципліни, що складалися студентом в Коледжі. 

8.3. До академічної довідки не вносяться дисципліни, з яких студент 

одержав незадовільні оцінки. Студентам, які відраховані з першого курсу і не 

складали екзамени і заліки, видається академічна довідка з записом, що студент 

заліків та екзаменів не складав.  

8.4. Відповідальність за повноту, достовірність та актуальність інформації, 

що друкується в Довідках несуть директор та заступник директора з навчальної 

роботи Коледжу. 

8.3. Академічні довідки скріплюються оригінальними підписами 

директора, заступника директора з навчальної роботи Коледжу та  

засвідчуються відбитком гербової печатки Коледжу. 

8.4. Академічна довідка, що містить два і більше окремі аркуші, повинна 

бути прошитою або скріпленою у спосіб, що унеможливлює роз'єднання 

аркушів довідки без порушення їхньої цілісності. Кількість прошитих 
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(скріплених) та пронумерованих аркушів зазначається на довідці, засвідчується 

підписом директора та печаткою Коледжу, що видав документ.  

8.5. Академічні довідки реєструються в журналах реєстрації видачі 

академічних довідок встановленого зразка. До журналу вносяться такі дані:  

– порядковий номер запису, який надалі є реєстраційним номером 

академічної довідки,  складається з двох чисел, що записуються через дріб 

(наприклад, 23/20 означає, що запис в журналі реєстрації видачі академічних 

довідок здійснено за № 23 у 2020 році);  

– прізвище, ім'я, по батькові особи, яка одержала академічну довідку;  

– напрям підготовки чи спеціальність, за якою навчалась відрахована 

особа, що отримує академічну довідку;  

– курс навчання, з якого відраховано цю особу;  

– дата і номер наказу про відрахування;  

– дата видачі академічної довідки; 

– підпис особи про отримання академічної довідки. 

8.6. Академічна довідка (оригінал) видається відрахованому студенту 

особисто, а копія довідки вкладається до особової справи цього студента.  

8.7. Якщо студент перебуває за межами міста (країни), то отримати 

академічну довідку може його представник за нотаріально завіреним 

дорученням. Академічні довідки надсилати поштою заборонено.  

8.8. У разі втрати (загублення, знищення) або пошкодження академічної 

довідки, особі, на чиє ім’я була видана академічна довідка, видається дублікат 

довідки на підставі заяви. При цьому,  в правому верхньому куті першої 

сторінки академічної довідки робиться помітка «Дублікат». Факт видачі 

дублікату фіксується в журналі реєстрації видачі академічних довідок з 

приміткою «Дублікат». 
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IX. ТЕХНИЧНИЙ ОПИС БЛАНКІВ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ 

 

Дипломи про вищу освіту, академічні довідки оформлюються на бланках 

розміром не менше формату А4 (210х297 мм) та виготовляються поліграфічним 

способом на папері щільністю не менше 150 г/м2. Бланки додатків до диплома 

(далі - додатки) мають формат А4 та виготовляються поліграфічним способом 

на папері щільністю не менше 80 г/м2. Текст, що зазначається у додатках, 

друкується шрифтом з розміром не менше ніж 9 пт. 

Дипломи, додатки, академічні довідки заповнюються двома мовами 

(українською та англійською).Текст, передбачений відповідним бланком 

диплома, розміщується лише з лицьового боку бланка диплома та 

відтворюється друкарським способом. Зворотний бік бланка диплома 

призначений для проставлення штампів консульської легалізації та апостиля і 

має бути вільним від змістовної інформації. У бланках додатків та академічної 

довідки передбачається вільна від змістовної інформації остання сторінка 

документа для проставлення штампів апостиля та консульської легалізації. 

На бланках дипломів, додатків, академічних довідок не допускаються 

рукописні дописки (у тому числі основні реквізити: серія, реєстраційний номер, 

дата видачі тощо). Бланки документів про вищу освіту та додатків до них не 

ламінуються. 

Додатки, академічна довідка викладені на двох і більше окремих аркушах, 

прошиваються або скріплюються у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без 

порушення їх цілісності, зазначається кількість прошитих/скріплених, 

пронумерованих аркушів, проставляються підпис директора та офіційна 

печатка Коледжу. 

У дипломах, додатках, академічних довідках власне ім'я та прізвище 

здобувача освіти пишеться українською мовою за зразком запису в документі, 

що посвідчує особу громадянина України. Написання власного імені та 

прізвища громадянина України англійською мовою узгоджується із здобувачем 

освіти до моменту замовлення на створення інформації, що відтворюється в 

дипломах, додатках, академічних довідках, в Єдиній державній електронній 

базі з питань освіти (далі - ЄДЕБО). 

Дипломи, додатки, академічні довідки директор Коледжу підписує 

власноруч. Не допускається під час підписання дипломів, додатків, академічних 

довідок ставити прийменник «За» чи правобічну похилу риску перед 

найменуванням посади. Додавання до найменування посади керівника слів 

«Виконувач обов'язків» або «В.о.» здійснюється у разі заміщення керівника за 

наказом (розпорядженням) директора Коледжу. Підпис директора засвідчується 

відбитком печатки Коледжу. Не допускається розміщення сканованих або 
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нанесених друкованим (у тому числі факсимільним) способом підписів 

посадових осіб та печаток Коледжу. 

Інформація, зазначена в дипломі, додатку, академічній довідці, повинна 

відповідати інформації, зазначеній в ЄДЕБО. 

Дублікати дипломів, додатків, академічних довідок незалежно від дати 

видачі первинного документа, оформлюються Коледжем на бланку, зразок 

якого є чинним на дату видачі дубліката та відтворюється вся інформація, що 

містилася у первинному документі. Внесення змін до бланку не допускається. 

У полях дубліката диплома, додатка, академічної довідки, які не можуть бути 

заповнені у зв'язку із відсутністю інформації у первинному документі, 

ставиться відповідна позначка: «ХХХХХХ», або робиться запис: «Інформація 

відсутня у первинному документі». У разі неможливості отримання інформації 

ставиться відмітка «Інформація недоступна у зв'язку з....». 

Інформація про дипломи з відзнакою відображається записом «Диплом з 

відзнакою» в полі «Додаткова інформація». 

Переклад англійською мовою інформації, що внесена українською мовою, 

здійснюється Коледжем. 

Зразки (зміст, дизайн тощо) бланків дипломів, додатків, академічної 

довідки, технологію захисту цих документів затверджується рішенням 

педагогічної ради Коледжу. 
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ДИЗАЙН ТА ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО 

СПЕЦІАЛІСТА 

 

Технічні параметри:Model-54-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розмір А4 (297х210 мм ±2 мм) 

Матеріал Папірщільністю 200 - 250 gm2  

Колірність 4+4 

Біговка присутня 

Захист - Гільйошнаантисканернасітка з перемінноюгеометрією, 
товщиналініїякоїскладає не більше 160 мкм 
- Мікротекст з висотоюлітери не більше 600 мкм 
- Зображення з використанням прозорої фарби, яка 
видима під певним кутом 
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Зразок бланка додатка до диплому  

model - DD_А4-18 (лицьова та зворотня сторони однакові) 

 

мікротекст 
 

 

 

Технічніпараметри 

 

 

Розмір А4 ±2мм 

Матеріал Папір масою до 120 - 170g/m2 

Колірність 4+4 

Захист - Гільйошнаантисканернасітка з перемінноюгеометрією, 
товщиналініїякоїскладає не більше 160 мкм 

- Мікротекст з висотоюлітери не більше 600 мкм 
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